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ПерсПективні наПрями 
землеробства і гербології

сучасні техногенні підходи до аграрного 
виробництва, що ігнорують біологічні 
закони, створюють небажані побічні 
ефекти, які неможливо подолати наявними 
наразі принципами ведення інтенсивного 
землеробства. такими небажаними ефектами 
є надмірний антропний тиск і забруднення 
довкілля, збіднення видового різноманіття, 
індукування процесів формування агресивних 
ксеноценозів та ін. Дослідження принципів 
регулювання природних фітоценозів дає змогу 
творчо застосовувати їх для цілеспрямованого 
формування перспективних гетеровидових 
агрофітоценозів, максимально повно освоювати 
наявні екологічні ніші в посівах упродовж 
теплого періоду року, підвищувати біологічну 
продуктивність орних земель.

Матеріальною основою існування людсько-
го суспільства впродовж тисячоліть було й за-
лишається аграрне виробництво, насамперед 
землеробство.

Саме цілеспрямоване вирощування сіль-
ськогосподарських культур забезпечує отри-
мання головної умови існування людини — на-
явності необхідного продовольства. Важливим 
є і виробництво кормів та технічної сировини 
для переробки. Сучасне землеробство ба-
зується на вирощуванні всього 20-ти видів 
продовольчих культурних рослин, що реаль-
но забезпечують понад 80% усіх потреб на-
селення планети в їжі. Такі культури зручно 
вирощувати, зберігати й споживати. Це пше-
ниця — Triticum aestivum, рис — Oriza sativa, 
кукурудза — Zea mais, ячмінь — Hordeum sa-
tivum, соя — Glyzine max, арахіс — Arachis 
hypogaea, батат — Ipomea batatas, цукровий 
очерет (тростина) — Saccharum officinarum, 

соняшник — Helianthus annuus, буряки цукро-
ві — Beta vulgaris та інші культури [12].

Через невелику різноманітність видово-
го складу провідних продовольчих культур 
сучасне землеробство є дуже вразливим. 
Виникнення значної епіфітотії на посівах од-
нієї з 20-ти головних продовольчих культур 
спроможне поставити все людство на межу 
продовольчої катастрофи.

Вирощування зазначених продовольчих 
культур у розвинених країнах традиційно має 
високу спеціалізацію з обмеженим набором 
культурних рослин на орних землях. Логічним 
є розширення асортименту рослин, які здат-
ні відігравати важливу роль у забезпеченні 
населення продовольством. Проте в реаль-
ності лише 100 видів продовольчих культур 
на планеті мають розроблені сучасні інтенсив-
ні технології вирощування [18]. Сумарно вони 
забезпечують близько 90% потреб населення 

Ключові слова: інтенсивне землеробство, гербологія, забруднення довкілля,  
агресивні ксеноценози, орні землі. 
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планети в продовольстві. На решту 10% по-
треб людства припадає для використання 
в їжу понад 80 тис. видів рослин з відділу 
Покритонасінні — Agiospermae. Такі їстівні 
рослини традиційно використовують локально 
лише в певних регіонах. Вони, як правило, 
глибоко не досліджені, не мають науково об-
ґрунтованих технологій вирощування і спожи-
ваються лише місцевим населенням. В інших 
регіонах планети вони відомі дуже мало або 
зовсім невідомі [14, 15]. 

Сучасне вирощування продовольчих куль-
тур дедалі більше зміщується в технократичну 
площину, що часто ігнорує об’єктивні біологіч-
ні закони природи. Інтенсивні технології ви-
рощування переважно є екологічно брудними, 
разом з використанням насіння відповідних 
продуктивних сортів і гібридів вони перед-
бачають широке застосування високих норм 
унесення мінеральних добрив і пестицидів 
для захисту посівів від негативного впливу 
бур’янів, шкідників і хвороб [6, 7].

Закони сучасної економіки вимагають щіль-
ної концентрації на орних землях спеціалі-
зованих аграрних господарств та зведення 
до мінімуму асортименту вирощуваних рос-
лин. Така спеціалізація зручна з господарсько-
організаційного погляду: спеціалізовані комп-
лекси сільськогосподарських машин, невеликі 
набори пестицидів, шаблонність проведення 
технологічних операцій під час вирощування, 
простота збирання і переробки отриманого 
врожаю, реалізації товарної продукції. 

Водночас такі підходи до ведення земле-
робства, що базуються передусім на розра-
хунках економістів, а не біологічних законах, 
призводять з кожним роком до посилення 
об’єктивних небажаних побічних ефектів 
на орних землях. Застосування наразі доціль-
них, з погляду економіки (менші затрати), одних 
і тих самих систем обробітку ґрунту, внесення 
вищої за норму кількості мінеральних добрив, 
близьких за механізмом хімічної дії до набо-
ру пестицидів, спричиняють істотні негативні 
зміни екологічної ситуації на орних землях 
у регіонах з інтенсивним веденням аграрного 
виробництва [16, 17].

У результаті надмірного антропного тиску 
знижується видова різноманітність флори та 
фауни, збіднюється видовий склад і біоло-
гічна активність корисної мікрофлори ґрунту. 
Унаслідок цього на орних землях цілеспря-
мовано формуються якісно інші біоценози, 
компоненти яких є агресивними до людини 
і до культурних рослин. Природні біологічні 

системи втрачають здатність до саморе-
гуляції і відновлення біологічної рівноваги. 
Регуляторні функції на орних землях змушена 
брати на себе людина [2, 8, 11]. 

Розв’язати ці проблеми землеробства під-
вищенням антропного тиску на орних землях 
неможливо. Водночас навіть незначне зни-
ження такого тиску призводить до посилення 
дії небажаних для нас природних чинників, 
зокрема до відновлення наявності та чисель-
ності бур’янів у посівах і зростання їхнього 
негативного впливу на рівень урожайності.

На сьогодні кількість людей на Землі пе-
ревищила 7 млрд, і потреба в продовольстві 
в майбутньому зростатиме. Відповідно деструк-
тивний вплив людини на природу посилювати-
меться й надалі. При цьому згідно із законом 
Ле-Шательє природа як дуже складна біологіч-
на система на деструктивний антропний тиск 
нашої господарської діяльності відповідає по-
тужно і неадекватно. На великих площах відбу-
вається інтенсивна селекція: чутливі до впливу 
людини види живих організмів набувають ре-
зистентності або їх у посівах замінюють стійкіші 
види. Зокрема, з орних земель у результаті 
багаторічної дії гербіцидів практично зникли 
підмаренник справжній — Galium verum L.,  
деревій звичайний — Achillea mellefolium L., 
кукіль звичайний — Agrostemma githago L. 
Натомість у посівах одночасно поширюються 
види, які раніше бур’янами не були: вероніка 
двійчаста, золотарник канадський — Solidago 
сanadensis L. та інші види [3].

Сучасне протистояння людини і диких ви-
дів рослин, комах, мікроорганізмів на орних 
землях набуває нових форм і потребує дедалі 
новіших технологічних рішень. Людина — це 
лише одна зі складових цілісної біологічної 
системи; протистояння з природою, яке ініціює 
саме людина, виграти неможливо. Діяльність 
людства має бути підпорядкована об’єктивним 
біологічним законам. 

Проте актуальним лишається запитання: 
як збільшити виробництво продовольства 
без наступного розширення посівних площ 
і значного антропного тиску на орних зем-
лях? Можливості підвищення валових зборів 
сільськогосподарських культур за рахунок 
досягнень біотехнології і селекції досить об-
межені. Навіть у сучасному землеробстві ре-
алізація продуктивного потенціалу сортів і гі-
бридів, створених селекціонерами, становить 
40 – 60%. Зростання виробництва за рахунок 
розширення площ орних земель у планетар-
ному масштабі буде повністю реалізоване 
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вже до середини ХХІ ст. Збільшення площ 
поливних земель потребує значних витрат 
чистої і прісної води, яка вже нині на планеті 
в дефіциті. Висока продуктивність культурних 
рослин за інтенсивного землеробства мож-
лива лише з одночасним побічним ефектом: 
значним господарським забрудненням тери-
торій у формах засолювання орного шару, 
залишків мінеральних добрив, стимуляторів 
росту, пестицидів тощо. 

Ми пропонуємо один із перспективних під-
ходів до розв’язання проблеми переходу 
до високопродуктивного та екологічного зем-
леробства. Він дає змогу найраціональніше 
використовувати чинники довкілля: енергію 
світла, води, мінерального живлення і тепла, 
створювати підґрунтя для оптимальної вза-
ємодії необхідних людині видів рослин, до-
сягати максимально можливої продуктивності 
процесів фотосинтезу впродовж теплого пе-
ріоду року, знижувати хімічне навантаження 
і навіть відмовитися від нього повністю, збері-
гати біологічну різноманітність й ослаблювати 
ерозійні процеси на орних землях. 

Зупинимося на не менш актуальній і кон-
кретнішій проблемі землеробства: значній 
наявності бур’янів у посівах сільськогоспо-
дарських культур. Досвід кількох тисячоліть 
протистояння людини і диких видів рослин 
бур’янів на орних землях доводить, що пов-
ністю знищити бур’яни неможливо, як і саме 
життя. Система агротехнічних заходів і за-
стосування гербіцидів не забезпечують пов-
ної перемоги над небажаною рослинністю. 
Навіть високоефективна дія гербіцидів є ко-
роткочасною і неспроможна контролювати 
бур’яни впродовж усієї вегетації сільськогос-
подарських культур [4]. 

На орних землях діють біологічні зако-
ни природи: якщо в посівах є вільні еколо-
гічні ніші, вони будуть протягом вегетації 
обов’язково заповнені рослинами-експлерен-
тами — бур’янами. Значні запаси насіння ди-
ких рослин в орному шарі ґрунту завжди є 
чинником освоєння вільних екологічних ніш.

До зазначених проблем слід додати зни-
ження рівня ефективності дії гербіцидів через 
формування резистентних популяцій ще не-
давно чутливих до них видів бур’янів. Подібна 
проблема вже стала планетарною і найстрім-
кіше поширюється в країнах з інтенсивним 
сучасним землеробством. Навіть до дії то-
тальних гербіцидів, скажімо гліфосату, на всіх 
континентах наразі вже є десятки стійких по-
пуляцій бур’янів [10, 13].

Створення нових гербіцидів для поліпшен-
ня ситуації лише перенесе проблему форму-
вання резистентності до їхньої дії на наступні 
роки. Такий напрям розвитку землеробства 
лише поглибить сучасні екологічні пробле-
ми і пришвидшить формування агресивних 
ксеноценозів на орних землях. Відмовитися 
від застосування гербіцидів означає істотне 
зростання негативного впливу бур’янів на рі-
вень урожайності і спад виробництва продо-
вольства. Питання значної наявності бур’янів 
у посівах нерозривно пов’язані з проблемами 
всього сучасного землеробства і їх потрібно 
розглядати в комплексі.

Класики землеробства, що розробляли су-
часні системи обробітків ґрунту і контролю-
вання бур’янів у посівах агротехнічними і хі-
мічними способами, підходили до розв’язання 
проблеми комплексно і прагматично, проте 
без урахування суми знань у площині фізіо-
логії рослин і фітоценології рослинних синузій. 
Наявний рівень ведення землеробства дає 
можливість отримувати високі врожаї, однак, 
не забезпечує зниження антропного тиску 
на природу і тому не може бути прийнятним 
у майбутньому. 

Аналізуючи практичні та емпіричні досяг-
нення сучасного землеробства, можна дійти 
висновку щодо безумовної необхідності уза-
гальнення наукової інформації сучасної біоло-
гії та пошуків нової філософії підходів до май-
бутнього розвитку землеробства і гербології. 

Коротко підсумуємо відомі нині принципи, 
які використовує сама природа для регулю-
вання відносин між рослинами в стабільних 
фітоценозах. Стабільні фітоценози здатні 
до саморегуляції і динамічної рівноваги — 
гомеостазу. Традиційно вони гетеровидові. 
Зі збільшенням кількості наявних у фітоцено-
зі видів рослин підвищується їхня здатність 
до підтримання гомеостазу існування всієї 
системи [10]. Компоненти природних фіто-
ценозів є не випадковими, а ретельно піді-
гнаними один до одного в тривалому процесі 
природного добору. Трав’янисті фітоценози 
як біологічні системи рослин сформовані ще 
на початку Третинного періоду Кайнозойської 
ери, тобто майже 60 млн років тому [8].

Рослини різних ботанічних таксонів (видів, 
родів і ботанічних родин) об’єднані в єдину 
живу систему згідно із законами біологічної 
черги, взаємної алелопатичної толерантності 
і тісної біохімічної взаємодії через кореневі 
виділення — коліни та комплекс організмів мі-
коризи. Вони мають узгоджену в часі систему 
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етапів онтогенезу просторового та часового 
розміщення листкових апаратів і максималь-
них потреб кореневих систем у мінеральному 
живленні і воді. Компоненти в стабільних фіто-
ценозах максимально використовують наявні 
чинники довкілля: енергію світла, вологу, за-
паси мінеральних сполук у ґрунті, надземний 
простір.

Посіви культурних рослин на таку гар-
монійну взаємодію компонентів не здатні. 
Моновидові посіви сучасного землеробства 
складаються не лише з рослин одного виду, 
а й, як правило, і одного сорту або гібрида. 
Усі рослини синхронно проходять етапи орга-
ногенезу та одночасно потребують максимум 
води, мінерального живлення і світлової енер-
гії для росту й розвитку, особливо в період 
цвітіння. На початку вегетаційного періоду 
повільний розвиток надземних частин куль-
турних рослин упродовж тривалого часу не 
дає змоги їм швидко й успішно заповнювати 
наявні на полі вільні екологічні ніші: від появи 
сходів рослини кукурудзи або буряків цукро-
вих потребують 50 – 60 діб до часу змикання 
листків культури в міжряддях.

Для успішної вегетації таких посівів 
обов’язковим є втручання людини з ме-
ханічними обробітками або гербіцидами, 
в іншому разі вони заростуть конкурента-
ми — бур’янами-експлерентами, що швидко 
заповнять наявні в посівах вільні екологічні 
ніші і значно пригнітять розвиток культурних 
рослин. Одночасне цвітіння і формування мак-
симальної площі листкового апарату в посівах 
призводить до істотного взаємного затінення 
та конкуренції рослин одного виду за фактори 
життя, передусім за фізіологічно активну ра-
діацію сонця (ФАР), тобто за енергію світла, 
вологу і мінеральне живлення. Як наслідок, 
до нижніх ярусів посівів реально надходить 
недостатня інтенсивність потоку енергії ФАР. 
За таких умов освітлення в листках культури 
можуть відбуватися лише ослаблені процеси 
фотосинтезу, які нижчі «точки компенсації», 
тобто листки за недостатнього освітлення син-
тезують менше органічних речовин і акумулю-
ють менше енергії порівняно з обсягами, які 
вони витрачають для життєздатності. Рослини 
пришвидшують фізіологічне старіння і відми-
рання неефективного фотосинтезувального 
апарату, що не є донором органічних речовин. 
Прикладом можуть бути оптично щільні посіви 
пшениці озимої, у яких за короткий період 
вегетації (після цвітіння рослин) залишають-
ся лише «прапорцеві» та «підпрапорцеві» 

листки. За умов нормального освітлення про-
цеси старіння і відмирання листків середнього 
та нижнього ярусів на рослинах пшениці від-
буваються істотно повільніше, і такі рослини 
є продуктивнішими.

Після періоду цвітіння площа листків у мо-
новидових посівах сільськогосподарських 
культур поступово зменшується. У посівах 
знову з’являються вільні екологічні ніші, які 
швидко заповнюються бур’янами. Прикладом 
такої реакції є поява молодих рослин бур’янів 
у посівах пшениці озимої за умов запізнення 
проведення жнив.

Відповідно і традиційні штучні фітоцено-
зи — агроценози, що складаються з одно-
го виду рослин, не здатні до саморегуляції. 
Вони можуть функціонувати лише за постій-
ного втручання людини. Ці посіви незалежно 
від способу сівби відносно повно займають 
наявні на полі екологічні ніші лише впродовж 
короткого періоду вегетації (у фазі цвітіння). 
У ювенільний, іматурний та сенільний етапи 
онтогенезу культурних рослин їхні моновидові 
посіви потребують захисту від бур’янів.

Серед чинників довкілля, що діють на ріст 
і розвиток зелених рослин, особливе місце 
належить енергетичним чинникам — теплу 
і світлу. Людина лише частково впливає на рі-
вень енергетичних факторів за польових умов 
ведення землеробства, проте вони визнача-
ють можливості рослин у засвоєнні і транспі-
рації води, активності поглинання мінеральних 
речовин кореневою системою, інтенсивності 
процесів обміну і фотосинтезу. Енергію світла 
без її трансформації неможливо накопичи-
ти або відкласти про запас. Її потрібно за-
своювати в мить надходження. Моновидові 
посіви культурних рослин сучасного земле-
робства далеко не повно поглинають потік 
світлової енергії, що надходить до поверхні 
орних земель упродовж теплого періоду року. 
Розрахунки показують, що високий рівень 
поглинання (понад 70%) падаючого потоку 
енергії ФАР (середина дня) посівами ячменю 
ярого та гороху посівного в процесі вегетації 
відбувається лише впродовж 36 – 38% трива-
лості теплого періоду року, посівами кукурудзи 
і буряків цукрових — відповідно 58 – 65% [5].

Значення світла в житті зелених рослин не-
можливо перебільшити. Традиційно основну 
увагу аграрії приділяють забезпеченню посівів 
мінеральним живленням, водою, ефективному 
захисту від шкідливих організмів. Однак ана-
ліз хімічного складу сухої речовини культур-
них і диких рослин з відділу Покритонасінних 
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свідчить про те, що вміст мінеральних компо-
нентів, які рослини отримують з ґрунту, стано-
вить 3,5 – 6% у структурі їхньої маси. Продукти 
фотосинтезу, у яких за допомогою енергії ФАР 
поєднані молекули води і вуглекислого газу 
у формі органічних вуглеводних сполук, ста-
новлять 94 – 96,5% органічної маси рослин. 
Тобто левовою часткою маси всіх зелених 
рослин є органічні речовини, синтезовані рос-
линами в процесі фотосинтезу впродовж ве-
гетації. Для фотосинтезу потрібно 40 – 45% 
падаючого потоку енергії ФАР [1].

У природних фітоценозах ефективність по-
глинання падаючого потоку енергії ФАР сонця 
рослинами-компонентами на одиницю площі 
суші протягом усього теплого періоду року 
найповніша (максимум виявляється у вологих 
тропічних лісах). Такий ефект є результатом 
реальної дії «закону біологічної черги», коли 
рослини — компоненти різних видів, наяв-
ні в природних фітоценозах, згідно з певною 
черговістю проходять етапи свого онтогенезу 
і послідовно формують максимальну площу 
листкового апарату, що засвоює потік світло-
вої енергії. 

У стабільних природних фітоценозах усі 
наявні екологічні ніші максимально освоєні 
рослинами впродовж усього теплого періо-
ду року. Рослини бур’яни можуть бути наявні 
і відігравати помітну роль лише в перехідних 
(тимчасових) фітоценозах. У постійних фіто-
ценозах бур’яни зберігаються лише як види-
інгредієнти, проте їхня роль дуже незначна і їх 
частка становить традиційно від 0,3 до 1 – 2%.

Провідний фактор регуляції відносин між 
рослинами — компонентами природних фіто-
ценозів, — є енергетичний. До нього немож-
ливо сформувати резистентність у рослин. 
Ефективність такого регулювання взаємодії 
рослин доведено мільйонами років успішного 
і гнучкого підтримання рівноваги в природних 
фітоценозах. 

Принципових перешкод, щоб скористатися 
«патентом», наданим природою, для потреб 
людини у вирощуванні посівів сільськогоспо-
дарських культур і захисту від значної наяв-
ності бур’янів, тобто рішень, які б суперечили 
об’єктивним біологічним законам природи, тут 
немає. 

Оптично щільних агрофітоценозів, що скла-
даються з культурних рослин одного виду, 
на орних землях упродовж усього вегетаційно-
го періоду досягти майже неможливо. В осно-
ву схем побудови нових агрофітоценозів до-
цільно покласти готові й перевірені «патенти» 

природи щодо принципів взаємовпливу рос-
лин і проектувати та створювати на орних зем-
лях багатовидові синузії культурних рослин. 

У процесі добору видів рослин і їхньої мі-
німально необхідної видової різноманітності 
в гетерогенних агрофітоценозах слід урахо-
вувати такі основні чинники:
 – взаємну толерантність культур (алелопа-

тичну миролюбність);
 – рослини культур за своїми біологічними 

особливостями органогенезу в одному аг-
рофітоценозі мають відповідати принципам 
«екологічної черги»;

 – листковий потенціал кожного виду рослин 
майбутньої синузії на достатньому рівні має 
взаємодоповнювати один одного протягом 
усього вегетаційного періоду;

 – бажано, щоб культурні рослини різних ви-
дів, які планують розмістити в одних сину-
зіях, не мали спільних шкідників і збудників 
хвороб;

 – у синузіях багатовидових агрофітоцено-
зів потрібно забезпечити умови для жит-
тя комах-ентомофагів, що контролюють 
чисельність комах фітофагів та наявність 
у посівах рослин-нектароносів і рослин, які 
синтезують фітонциди;

 – передбачати розміщення товарних частин 
(колос, бульба, біб, качан тощо) культурних 
рослин різних видів — компонентів агро-
фітоценозу з урахуванням часу їхнього до-
стигання так, щоб зручно було проводити 
не лише загальне («принцип коси»), а й 
вибіркове збирання врожаю («принцип шпа-
ги»). Перспективним є використання дифе-
ренціації рослин за висотою або стрічкове 
і рядкове розміщення на площі, що дасть 
змогу виконувати ці операції механізовано;

 – бажано, щоб рослини різних видів, які про-
довжують вегетацію після збирання вро-
жаю інших компонентів синузій, мали мож-
ливість наростити свій листковий апарат 
до оптимальних розмірів для поглинання 
максимуму падаючого потоку енергії ФАР 
і активного фотосинтезу до настання стій-
ких осінніх холодів;

 – раціональним є поєднання можливостей 
спільної вегетації озимих, ранніх і пізніх 
ярих та багаторічних культурних рослин 
різних видів, родів і ботанічних родин. 
Кількість видів в одному агрофітоценозі 
має бути такою, щоб максимально запов-
нити наявні на орних землях екологічні ніші 
впродовж усього теплого періоду року;

 – внесення добрив і меліорантів у ґрунт 
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одночасно з обробітком ґрунту або по-
верхнево, по зелених рослинах у формі 
розчинів;

 – обробіток ґрунту на полях перед форму-
ванням багатовидових агрофітоценозів 
має варіювати від традиційного суцільного 
(оранка, плоскоріз, поверхневий, нульовий) 
до вузькосмугового і локального;

 – розширення асортименту традиційних 
культурних рослин і введення в культуру 
нових (з корисними й потрібними люди-
ні властивостями), що сприяє гнучкішому 
і раціональнішому створенню багатовидо-
вих агрофітоценозів і заповненню вільних 
екологічних ніш у синузіях рослин упродовж 
усього теплого періоду року;

 – застосування багатовидових агрофітоцено-
зів, яке забезпечить розв’язання проблем 
ерозії (вітрової та водної), ґрунтовтоми і на-
копичення токсичних компонентів, розши-
рення мікробіологічної різноманітності та 
активності живих компонентів орного шару 
ґрунту;

 – зменшення потреби в механічних обробіт-
ках ґрунту та застосуванні пестицидів, що 
зекономить енергію та фінансові витрати 
на вирощування сільськогосподарських 
культур;

 – поступовий перехід до формування багато-
видових агрофітоценозів на орних землях 
з поєднанням традиційних на сьогодні сис-
тем ведення землеробства;

 – максимальне поглинання впродовж усього 
теплого періоду року зеленими культур-
ними рослинами падаючого потоку енергії 
ФАР сприятиме отриманню значної кіль-
кості органічної речовини в процесі фото-
синтезу культурних рослин у потрібному 
для людини асортименті;

 – цілеспрямоване заповнення в гетеровидо-
вих агрофітоценозах вільних екологічних 
ніш потрібними для людини рослинами про-
тягом усього теплого періоду року забезпе-
чить екологічне та ефективне розв’язання 
проблеми наявності в посівах бур’янів. 
Вплив останніх буде зведено самими куль-
турними рослинами до економічно невід-
чутного рівня (накопичення до 1 – 3% маси) 
без застосування хімічних засобів захис-
ту — гербіцидів — через відсутність вільних 
екологічних ніш в агрофітоценозах [3, 4].
Перелічені чинники ще не є готовою інструкці-

єю до дії. Це перспективні напрями та орієнтири 
майбутнього розвитку землеробства і гербології. 
Багатовидові агрофітоценози слід формувати 
не емпірично, а згідно із законами природи та 
на основі результатів комплексного вивчення 
біологічних особливостей усіх майбутніх компо-
нентів і можливостей їхнього гармонійного поєд-
нання. Нa основі фізіологічних і фітоценотичних 
наукових досліджень цілком реально розробити 
ситуаційні математичні моделі і за їхньої до-
помоги проектувати та створювати конкретні 
гетерогенні агрофітоценози для відповідних 
ґрунтово-кліматичних зон країни. 

Життя і реальні сучасні проблеми потре-
бують нової філософії сприйняття земле-
робства та гербології. Здійснити революцій-
ні зміни в мисленні, традиціях і технологіях 
вирощування сільськогосподарських культур 
та господарювання на землі за короткий час 
неможливо. Проте вже нині слід визначити 
наукові напрями для якісно нового, комплек-
сного, екологічного і високопродуктивного ве-
дення землеробства. Мудра природа свого 
часу знайшла, відшліфувала такі ефективні 
та екологічні рішення. Нам потрібно вдумливо 
і розумно у неї вчитися.

Традиційний напрям розвитку землеробства 
потребує критичної і конструктивної переоцін-
ки наявних проблем та завдань, які ставить 
життя.

Необхідність підвищення обсягів виробни-
цтва продовольства і одночасного зниження 
антропного навантаження на природу та ра-
ціонального і повного використання чинників 
довкілля потребує розробки нетрадиційних 
і екологічних напрямів розвитку землеробства 
на перспективу.

На основі аналізу принципів регулювання 

взаємовідносин рослин у природних фітоцено-
зах перспективним може бути цілеспрямова-
не формування на орних землях гетеровидо-
вих агрофітоценозів з культурних і корисних 
для людини видів рослин.

Гармонійне взаємне доповнення культурних 
рослин різних видів на орних землях з урахуван-
ням особливостей їхнього органогенезу дає 
змогу максимально заповнити наявні в посівах 
екологічні ніші, підвищити продуктивність фо-
тосинтезу на одиниці площі та одночасно вирі-
шити питання контролювання бур’янів у посівах.

Висновки



 
НайактуальНіше

11жовтень 2014 р.

 
Перспективні напрями землеробства і гербології

Вісник аграрної науки

1. Большая энциклопедия растений. — М.: 
Олимп, 2007. — 623 с.

2. Іващенко О.О. Бур’яни в агроценозах/О.О. Іва-
щенко. — К.: Світ, 2002. — 236 с.

3. Іващенко О.О. Зелені сусіди/О.О. Іващенко. — 
К.: Фенікс, 2013. — 479 с.

4. Іващенко О.О. Енергія сонця і бур’яни/О.О. Іва-
щенко. — К.: Колобіг, 2011. — 134 с. 

5. Іващенко О.О. Повнота використання природ-
них ресурсів зерновими культурами/О.О. Іващенко//
Наукове обґрунтування інтенсифікації виробни-
цтва зерна в Україні. — К.: Наук. думка, 2011. —  
С. 50 – 53.

6. Іващенко О.О. Енергетична оцінка сучасного 
землеробства/О.О. Іващенко, О.О. Іващенко//Вісн. 
аграр. науки. — 2008. — № 10. — С. 5 – 9.

7. Іващенко О.О. Шляхи адаптації землеробст ва 
в умовах змін клімату: зб. наук. пр. ННЦ «Інсти тут зем-
леробства УААН»/О.О. Іващенко, О.О. Іващенко. — К.: 
ЕКМО, 2008. — Спецвипуск. — 172 с.

8. Косаківська І.В. Стрес рослин: специфічні та 
неспецифічні реакції адаптаційного синдрому/І.В. Ко-
саківська//Укр. ботан. журнал. — 1998. — № 55. —  
С. 584 – 587.

9. Миркин Б.М. О типах эколого-ценотических 
стратегий у растений/Б.М. Миркин//Журнал общей 
биологии. — 1986. — Т. ХІ. — С. 603 – 613.

10. Мордерер Є.Ю. Фізіологічні основи комп-
лексного застосування гербіцидів: автореф. дис. 
на здобуття наук. ступ. д-ра біол. наук: 03.00.12/ 

Бібліографія

Є.Ю. Мордерер. — К., 2002. — 38 с.
11. Мусієнко М.М. Стратегія адаптивного потен-

ціалу рослинного організму і проблема стійкості/ 
М.М. Мусієнко, Н.Ю. Таран//Актуальні проблеми 
фізіології водного режиму та посухостійкості рос-
лин. — К., 1997. — С. 21 – 25. 

12. Ньюмен А. Легкие нашей планеты/А. Нью-
мен. — М.: Мир, 1989. — 334 с.

13. Швартау В.В. Детектування вмісту гербіцидів 
в об’єктах навколишнього середовища за допо-
могою визначення активності ацетолактатсинтази/ 
В.В. Швартау, В.В. Трач//Питання біоіндикації та 
екології. — 2000. — № 5. — С. 104 – 107. 

14. Brunig E.F. Monokulturen. Sonderdruck 
Verhand Ungen der Gesellschaft fur Okologie/ 
E.F. Brunig. — Gottingen, 1976. — 156 p.

15. Flenley J. The Eguatorial Rain Forest: A Geolo-
gical end Flora History/J. Flenley. — Butterworks, 
1979. — 246 p.

16. Fogelberg F. Mechanical damage to annual 
weeds and carrots by in — row bruch weeding/ 
F. Fo gelberg, A.M. Gustavsson//Weed Research. — 
1999. — № 39. — Р. 469 – 479.

17. Graglia E. Mecanical and cultural strategies 
to control Cirsium arvense in organic arable cropping 
systems/E. Graglia, B. Melander, R.K. Jensen//Там 
само. — 2006. — № 46. — С. 304 – 312.

18. Walter H. Ecology of Tropical and Subtripical 
Vegetation/H. Walter. — Oliver& Boyd, 1971. — 
223 p.

Надійшла 25.09.2014.



12 жовтень 2014 р.Вісник аграрної науки

УДК 631.4

© 2014 

С.А. Балюк,
академік НААН, доктор 
сільськогосподарських наук

Л.В. Гапєєв
ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства  
та агрохімії імені  
О.Н. Соколовського»

Зарубіжний та вітчиЗняний 
досвід Законодавчого 
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Захисту ґрунтів

Мета. визначити актуальні питання розвитку 
законодавства в україні, проаналізувати 
міжнародний і вітчизняний досвід. Результати. 
роз глянуто аспекти законодавчого врегулювання 
правового захисту ґрунтів в україні та інших 
державах світу. висвітлено позитивний зарубіжний 
досвід різних країн та питання міжнародного 
співробітництва харківських науковців. Виснов ки.  
для законодавчого врегулювання правового 
захисту ґрунтів в україні парламенту необхідно 
ухвалити Закон «про збереження ґрунтів та охорону 
їх родючості» й інші законодавчі акти в цій сфері.

Актуальність досліджень. Законодавче 
врегулювання правового захисту ґрунтів 
в Україні базується на нормах міжнародного 
права, які згідно з Конституцією України є 
частиною вітчизняного (національного) за
конодавства, та відповідних законодавчих 
актах України. Держава має опікуватися ста
ном чинного законодавства країни та конт
ролювати реальне виконання правових норм 
і приписів.

У проекті Рамкової ґрунтової директиви 
Європарламенту і Ради Європи зазначено, 
що ґрунти, по суті, є невідновлюваним ре
сурсом, бо швидкість їх деградації може бути 
значною, а процеси регенерації надзвичай
но повільними й витратними [15]. З одного 
боку, у контексті норм міжнародного права 
є відповідне врегулювання різних аспектів 
проблеми, з другого — акцентувати слід 
на вітчизняному законодавстві кожної краї
ни. Ґрунтознавці світу занепокоєні сучасним 
станом ґрунтового покриву планети, і тому 

Ключові слова: законодавче врегулювання, правовий захист ґрунтів,  
зарубіжний досвід, вітчизняний досвід.

необхідно привернути увагу людства до про
блем ґрунту, його місця й значення в біосфері 
Землі. В усіх міжнародних деклараціях та 
угодах з проблем використання та охорони 
ґрунтів, зокрема таких, як Всесвітня ґрунто
ва хартія, Основи світової ґрунтової політи
ки, Хартія Європейської асоціації охорони 
ґрунтів, міжнародні громадські організації 
(ІSТRО — Міжнародна організація з обробітку 
ґрунту, ЕSSС і ЕSСО — товариства з охорони 
ґрунтів, ІUSS — Міжнародний союз ґрунто
знавців, «Sоі1 аnd Sосіеtу» — «Ґрунт і сус
пільство», ІСLЕІ SОІL NЕТWОRК — Асоціація 
провінцій Європи), що об’єдналися з метою 
здійснення акцій на захист ґрунтів, наголо
шується на значенні ґрунтів як особливого 
надбання людства, раціональним викорис
танням та охороною якого мають займатися 
всі люди на Землі для сучасних і прийдешніх 
поколінь [7].

Досвід США. У кінці 60х — на почат
ку 70х років минулого століття США через 

Землеробство,  
ґрунтознавство, 
агрохімія
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зростання цін на сільськогосподарську про
дукцію стали перед проблемою, пов’язаною 
з виснаженням ґрунтів на цілинних землях. 
Ухвалення Закону про охорону ґрунтів та 
водних ресурсів у 1977 р. зумовило розробку 
та запровадження агроекологічних програм: 
у 1982 р. їх було впроваджено 27. Пізніше 
в законі продовольчої безпеки (1986 р.) було 
відновлено Програму консервації земель 
не лише для подолання ерозії ґрунтів, а й 
у контексті попередження надлишкового 
виробництва сільгосппродукції. У 1994 р. 
Службу охорони ґрунтів було переймено
вано в Службу охорони природних ресурсів 
з метою ширших повноважень охорони не 
лише ґрунтових, а й інших природних ре
сурсів у сільському господарстві. Оскільки 
США є федеративною державою, то головні 
агроекологічні програми передбачені різни
ми федеральними Законами та Законами 
різних штатів [5].

Відповідальність за порушення охо-
рони земель. Відповідальність є різною, 
але збитки, заподіяні земельним ресурсам, 
потрібно відшкодувати в повному обсязі. 
Тобто матеріальна відповідальність має 
бути неминучою. Так, ст. 56 Закону України 
«Про охорону земель» передбачає, що юри
дичні і фізичні особи, винні в порушенні за
конодавства України про охорону земель, 
несуть відповідальність згідно із законом 
[3]. Застосування заходів дисциплінарної, 
цивільноправової, адміністративної або 
кримінальної відповідальності не звільняє 
вин них від відшкодування збитків, завданих 
земельним ресурсам. Збитки, завдані вна
слідок порушення законодавства України 
про охорону земель, підлягають відшко
дуванню в повному обсязі. У системі чин
ного законодавства є Закон України «Про 
державний контроль за використанням та 
охороною земель» [4]. Цей закон не врегу
льовує питання державного контролю за ви
користанням та охороною стану ґрунтів, ним 
передбачено лише їх моніторинг. Державний 
контроль за дотриманням вимог законодав
ства України про моніторинг ґрунтів здійсню
ється через: проведення перевірок; розгляд 
звернень юридичних і фізичних осіб; участь 
у введенні в експлуатацію меліоративних 
систем і рекультивованих земель, захисних 
лісонасаджень, протиерозійних гідротехніч
них споруд та інших об’єктів, які споруджу
ються з метою підвищення родючості ґрунтів 
та забезпечення охорони земель; розгляд 

документації із землеустрою, пов’язаної 
з використанням та охороною земель; моні
торинг ґрунтів та агрохімічну паспортизацію 
земель сільськогосподарського призначен
ня.

Висновок. Державний контроль за вико-
ристанням та охороною земель, дотриман-
ням вимог законодавства України про охоро-
ну земель і моніторинг ґрунтів здійснюються 
різними способами; головне, щоб державні 
органи реально діяли.

Постановою КМУ від 17 грудня 2008 р. 
№ 1098 «Про визначення розміру збитків, 
завданих унаслідок непроведення робіт 
з рекультивації порушених земель» [8] пе
редбачено, що збитки, завдані власникам та 
користувачам земельних ділянок унаслідок 
непроведення у визначений робочим проек
том землеустрою щодо рекультивації пору
шених земель строк робіт з їх рекультивації 
після проведення гірничодобувних, геолого
розвідувальних, будівельних та інших робіт, 
відшкодовуються на підставі рішень комі
сій, утворених згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 
«Про порядок визначення та відшкодування 
збитків власникам землі та землекористува
чам». Відшкодування особами збитків, розмір 
яких визначено відповідно до цієї постанови, 
не звільняє їх від проведення в установлено
му порядку робіт з рекультивації порушених 
земель.

Проект Закону України «Про збере-
ження грунтів та охорону їх родючості». 
Окремі правові норми, якими передбачено 
відповідальність, не розв’яжуть наявної про
блеми. Україна потребує негайного ухва
лення Парламентом окремого профільного 
закону щодо збереження та відтворення 
родючості грунтів. Правовідносини окремо 
щодо ґрунтів на сьогодні не врегульовано 
в чинному законодавстві України. За ініці
ативою харківських науковців підготовлено 
проект Закону «Про збереження ґрунтів та 
охорону їх родючості» [9]. Він визначає пра
вові, економічні, екологічні та організаційні 
основи використання і збереження ґрунтів, 
охорони та відтворення їх родючості, уста
новлює основні принципи державної полі
тики в цій сфері, вимоги щодо збереження 
якісного стану ґрунтового покриву, захисту 
його від негативних природних та антропо
генних впливів. Проект закону розроблено 
на виконання Програми економічних реформ 
на 2010  –  2014 рр. «Заможне суспільство, 
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конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава».

В аграрному виробництві переважно за
стосовуються терміни «земля», «земельна ді
лянка» і значно рідше «ґрунт», що фактично є 
визначальною складовою будьякої земельної 
ділянки, яка залучається до сільськогоспо
дарського виробництва. На превеликий жаль, 
ґрунтовий покрив є одним з особливо враз
ливих об’єктів природи. Усі негативні зміни, 
що відбуваються в земельних ресурсах, сто
суються насамперед ґрунтів. Сучасні обсте
ження ґрунтів свідчать про те, що їхній стан 
в останні десятиліття погіршився і досягнув 
рівня, близького до критичного. У сучасних 
умовах господарювання переважною більшіс
тю землевласників і землекористувачів ігно
руються основні закони землеробства щодо 
повернення в ґрунт поживних речовин, вине
сених з урожаєм.

Російський досвід. На рівні різних суб’єктів 
Федерації (окремих регіонів) Росія в останні 
роки активно запроваджує заходи щодо за
конодавчого врегулювання правового захисту 
й охорони ґрунтів. В окремих регіонах Росії 
діють відповідні законодавчі акти в цій сфері. 
Для нас це є актуальним питанням з погляду 
міжнародного досвіду, оскільки сусідня країна 
дає позитивний приклад динамічного розвитку 
законодавчої бази в пострадянський період 
свого розвитку. Тематика збереження ґрунтів 
актуальна в контексті зарубіжного досвіду. 
На теренах країн СНД як норма міжнародного 
права діє «Модельний Закон СНД про ґрунти». 
У Російській Федерації загалом і в Москві, зо
крема, є цікаві напрацювання [10]. Нещодавно 
набула чинності Постанова Уряду Москви від 
17.05.2013 р. № 296ПП, якою затверджено 
«Положення про Департамент природокорис
тування та охорони довкілля міста Москви». 
Серед повноважень Департаменту: моніто
ринг, обстеження, інвентаризація та паспор
тизація міських ґрунтів. Департамент здійснює 
ведення реєстру міських ґрунтів і Червоної 
книги м. Москви.

Досвід ґрунтознавців Оренбурзької 
та Ленін градської областей, Республіки 
Калмикії з підготовки та випуску Червоних 
книг ґрунтів, а також випуск у 2009 р. пер
шої версії Червоної книги ґрунтів Росії дає 
певний оптимізм російським науковцям [2]. 
Червона книга ґрунтів Оренбурзької облас
ті є державним (охоронним) документом, 
обов’язковим для виконання на території цієї 
області, має своє Положення (це є формою 

законодавчо-правового врегулювання). Ця 
Червона книга ґрунтів перевидається кож
ні 10 років. Іншим прикладом врегулювання 
правового захисту ґрунтів може бути досвід 
законодавства СанктПетербурга: ухвалені 
норми і правила, що регулюють очищення 
та відновлення ґрунтів та території регіо
ну [12]. Правила охорони ґрунтів у Санкт
Петербурзі регламентовані Розпорядженням 
мера СанктПетербурга від 30.08.94 р. № 
891 «Про введення регіонального нормативу 
з охорони ґрунтів у СанктПетербурзі». Вони 
врегульовують діяльність землекористувачів 
на території міста та його адміністративних 
районів. Правила встановлюють критерії 
безпеки ґрунту і мають на меті запобігання 
і подолання наявного забруднення ґрунтів 
містамегаполіса. Правила регламентують 
порядок використання земель різного призна
чення (землі населених пунктів, житлові зони, 
землі промисловості, транспорту та зв’язку, 
водного фонду, сільськогосподарського ви
користання, рекреаційного призначення, 
загального користування), оцінку якості зе
мель за різними видами землекористування, 
порядок відповідальності за порушення цих 
Правил, порядок конт ролю за якістю ґрунтів. 
Для точнішого визначення стану якості ґрун
тів на території міста розпорядженням Уряду 
СанктПетербурга № 9 від 07.02.2006 р. за
тверджено методичні рекомендації з оцінки 
екологічного стану вивільнених промислових 
майданчиків на території СанктПетербурга 
та розробки переліку природоохоронних за
ходів щодо їх санації (реабілітації). Також 
Законодавчими зборами СанктПетербурга 
ухвалено Закон «Про екологічний моніто
ринг на території СанктПетербурга» від 
29.03.2006 р., в якому визначено основні 
об’єкти екологічного моніторингу на території 
СанктПетербурга: повітря, ґрунти, міські ліси, 
зелені насадження тощо. Для детальнішого 
вивчення стану ґрунтів на території міста від
повідно до Закону «Про екологічний моніто
ринг на території СанктПетербурга» Урядом 
СанктПетербурга затверджено Постанову 
від 07.10.2010 № 1344 (ред. від 09.09.2011) 
«Про створення державної інформаційної 
системи в галузі охорони довкілля та при
родокористування під назвою «Екологічний 
паспорт території СанктПетербурга». За від
сутності діючої служби охорони ґрунтів запро
поновано заснувати Асоціацію зі збереження 
та відновлення ґрунтів і земель Російської 
Федерації.
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Парламентські слухання: актуальні ви-
ступи. У контексті охорони земель та збере
ження родючості ґрунтів на особливу увагу 
заслуговують окремі не виголошені виступи 
під час проведення у 2011 р. в сесійній залі 
Верховної Ради України Парламентських 
слухань на тему: «Земля в українській долі: 
ситуація у земельній сфері, законодавче за
безпечення земельних відносин та практика 
його реалізації» [1]. Майже в кожній євро
пейській країні ухвалено закони і програми, 
спрямовані на захист ґрунтів, активно ви
вчають і впроваджують новітні ґрунтоохо
ронні технології (мінімальні, підтримуваль
ні, консервативні, нульові, точні, органічні). 
Впровадження новітніх технологій підтриму
ється субсидіями, до 125 євро на 1 га. За роз
ширеним переліком показників проводиться 
моніторинг ґрунтів, створено інформаційні 
бази даних про якість ґрунтового покриву, ви
явлено і ретельно контролюють джерела, що 
погіршують стан довкілля. До ґрунтоохорон
ної роботи залучаються широкі кола спіль
ноти, ЗМІ, різні фонди, асоціації. Поступово 
формується нова ґрунтоохоронна політика. 
В Україні немає узгодженості повноважень 
державних органів щодо моніторингу до
вкілля. На сьогодні ці питання передбачені 
Постановою КМУ від 30.03.1998 р. № 391 
«Про затвердження Положення про державну 
систему моніторингу довкілля» (поточна ре
дакція від 30.10.2013) [11]. Моніторинг довкіл
ля здійснюють: Мінприроди України — ґрунтів 
на природоохоронних територіях (уміст за
бруднювальних речовин, зокрема радіону
клідів); Мінагрополітики України — грунтів 
сільськогосподарського використання (раді
ологічні, агрохімічні та токсикологічні визна
чення, залишкова кількість пестицидів, агро
хімікатів і важких металів); Держземагентство 
України — грунтів і ландшафтів (уміст за
бруднювальних речовин, вияви ерозійних 
та інших екзогенних процесів, просторове 
забруднення земель об’єктами промисло
вого і сільськогосподарського виробництва); 
зрошуваних і осушених земель (вторинне 
підтоплення і засолення тощо).

Ухвалено кілька ґрунтоохоронних законів, 
але вони не виконуються. Саме тому родю
чість знижується, деградація посилюється, 
а земельний потенціал реалізується не більше 
ніж наполовину. Державні й регіональні ґрун
тоохоронні програми скасовано. Унаслідок 
цього Україна, яка могла б перетворити свій 
аграрний комплекс на зразковий, змушена 

імпортувати навіть традиційні українські про
дукти.

Актуальні пропозиції для практичного 
втілення. Пропонується Кабінету Міністрів із 
залученням НААН, Мінагрополітики України 
та Держземагентства України розглянути пи
тання про створення Служби охорони ґрунтів 
[14]. У ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» ви
вчено досвід управління земельними ресурса
ми іноземних країн та обґрунтовано висновок 
про доцільність створення в Україні служби 
охорони земель, яка б об’єднала споріднені 
підрозділи різних відомств і взяла на себе 
всі зобов’язання щодо вироблення стратегії, 
координації, нормування і контролю за зем
лекористуванням.

Запропоновано вирішити питання щодо 
можливості фінансування програми охорони 
земель, залучити профільні наукові устано
ви до реалізації цих програм. Бажано, щоб 
у Комітеті Верховної Ради України з пи
тань аграрної політики та земельних відно
син уважніше розглянули програму і вжили 
всіх необхідних заходів для її реалізації. 
Найближчим часом потрібно провести су
цільне ґрунтове обстеження, організувати 
моніторинг, гармонізований з європейським 
досвідом.

Міжнародне співробітництво. На засі
данні 1ї пленарної зустрічі Європейського 
ґрунтового партнерства в Італії, що відбуло
ся в травні цього року за участю науковців 
ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського», дослі
джували проблеми захисту ґрунтів як елемен
та довкілля. Нині ці проблеми є дуже актуаль
ними для країн Європи та всього світу. Триває 
робота щодо вдосконалення «Європейської 
Хартії ґрунтів» та «Європейської тематичної 
ґрунтової стратегії».

На базі міжнародної організації ФАО у 2013 р. 
створено «Глобальне ґрунтове партнерство», 
членами якого від України є ННЦ «ІҐА імені 
О.Н. Соколовського» і Українське товариство 
ґрунтознавців та агрохіміків [13]. Крім того, 2015 р.  
оголошено ООН міжнародним роком ґрунтів. 
На Пленарній Асамблеї Глобального ґрунто
вого партнерства в Римі 22 – 24 липня 2014 р. 
ухвалено Оновлену Всесвітню Хартію ґрунтів. 
Одним із важливих положень цієї Хартії є розділ 
С «Діяльність міжнародних організацій»: надан
ня допомоги урядам на їх прохання у створенні 
відповідного законодавства, інституцій та проце
сів, які дадуть змогу створювати, реалізовувати 
та контролювати необхідну практику користу
вання ґрунтами.
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Зарубіжний та вітчизняний досвід законодавчого 
врегулювання правового захисту грунтів

З урахуванням міжнародного та вітчиз-
няного досвіду законодавчого врегулю-
вання правового захисту ґрунтів в Україні 
Парламенту слід ухвалити Закон «Про збе-
реження ґрунтів та охорону їх родючості» 
та інші законодавчі акти в цій сфері.

Необхідно також ухвалити Національну 

програму охорони родючості ґрунтів, залучи-
ти профільні наукові установи до її реалізації 
та знайти відповідні джерела її фінансування.

Харківський регіон може бути цікавим 
для запровадження відповідного пілотного 
проекту з охорони ґрунтів і відтворення їх-
ньої родючості.
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висвітлено історію зародження та розвитку 
органічного сільського господарства у світі. 
проаналізовано головні причини переходу 
виробничників продукції садівництва 
на екологічні основи вирощування 
плодових культур. обговорено ризики 
в упровадженні генетично модифікованих 
рослин у виробництво, подано основні 
складові технології виробництва органічної 
продукції садівництва. доведено, що перехід 
на органічну основу вирощування дасть змогу 
отримати безпечну та корисну продукцію.

Актуальною тенденцією в подальшому 
процесі наукових досліджень і впровадження 
їх результатів у виробництво плодової про-
дукції в Україні є органічне садівництво, яке 
передбачає вирощування плодових культур 
без застосування штучних хімічних добрив 
і пестицидів. Цей напрям виник у садівництві 
як альтернатива інтенсивному садівництву, 
в якому обов’язково наявне зрошування, ви-
користання карликових (слаборослих) під-
щеп, ущільнених насаджень, великих доз 
мінеральних добрив. За таких технологій 
кількість хімічних обробок проти шкідни-
ків і хвороб сягає 17 – 20, у результаті чого 
плодова продукція, необхідна для підтрим-
ки здоров’я людини, часто містить рештки 
розпаду пестицидів і мінеральних добрив, 
особливо азотних. Завдяки інтенсифікації ви-
робництва значно підвищено продуктивність 
праці в садівництві, поліпшено зовнішній ви-
гляд плодів, збільшено терміни зберігання 
і знижено собівартість продукції. При цьому 
виникли питання щодо раціонального вико-
ристання природних ресурсів, забезпечення 

Ключові слова: сільське господарство, органічне садівництво, пестициди,  
генетично модифіковані рослини, сертифікація.

населення доброякісними продуктами хар-
чування.

Літературні джерела і статистика свідчать 
про те, що у світі від пестицидів щороку гине 
близько 200 тис. осіб [7]. Пестициди знищу-
ють не лише шкідливих комах, а й корисних 
і за певних обставин створюють сприятливі 
умови для розвитку хвороб і розмноження 
шкідників. Пестициди забруднюють питну 
воду і, потрапляючи в організм людини, мо-
жуть спричиняти хронічні захворювання, ано-
малії в новонароджених, рак та інші хвороби, 
що виявляються тільки з часом. У країнах 
з високорозвиненим сільськогосподарським 
виробництвом ці явища усуваються через об-
меження або заборону використання деяких 
пестицидів.

Передумови органічного землеробства  
і садівництва у світі виникли практично 
з винаходом синтетичних агрохімікатів. 
Самостійні напрями органічного сільського 
господарства було розроблено на початку 
ХХ ст. фахівцем із сільського господарства 
Оксфордського університету (Велика Британія) 

Рослинництво,  
кормовиробництво
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Нортборном, які наведено в книзі «Дбайте  
про землю» (1940 р.). Одним із засновни-
ків органічного сільського господарства вва-
жається ботанік Альберт Говард. У праці 
«Сільськогосподарський заповіт» (1940 р.) 
він висвітлив вплив хімічних добрив на роз-
виток рослин і тварин, а також запропонував 
технологію удобрення ґрунтів з використан-
ням компостів із рослин та гною. Ідеї авто-
ра підтримали Єва Бальфур, роботи якої 
сприяли створенню організації з органічного 
сільського господарства «Ґрунтова асоціа-
ція» (1943 р.), та Луїс Бромфілд (штат Огайо, 
США), котрий у книзі «Приємна долина» опи-
сав свій досвід ведення сільського господар-
ства на органічній основі. Найвпливовішим 
представником органічного сільського гос-
подарства в США був Жеромі Родейл, який 
у 1942 р. заснував журнал «Органічне земле-
робство і садівництво», а в 1954 р. це видан-
ня очолив його син Роберт Родейл. У 1971 р. 
Роберт Родейл створив дослідницький центр 
Родейла (нині Інститут експериментального 
фермерства Родейла). В Японії засновника-
ми органічного сільського господарства в той 
самий період були філософ Мокіхі Окада 
і фермер Масанобу Фукуока, які підтриму-
вали принцип ведення цієї галузі без добрив 
і пестицидів [9].

В Російській імперії наукові основи орга-
нічного землеробства і садівництва заклали 
вчені А.Т. Болотов і В.Р. Вільямс [4]. Вони 
рекомендували широко вводити сівозміни 
в культуру землеробства. Було впроваджено 
у виробництво травопільну систему земле-
робства, запропоновано вибирати способи 
вирощування сільськогосподарських куль-
тур з урахуванням з місцевих природних 
умов (ґрунт, погода), ініційовано своєчас-
ність і пропорційність унесення добрив на-
віть на чорноземах. Проте світова тенденція 
до збільшення продуктивності сільськогос-
подарських угідь за рахунок землі, широкої 
інтенсифікації землеробства, що запанувала 
в кінці 50-х — початку 60-х років минулого 
століття, спричинила відмову від викорис-
тання ідей цих науковців у сільськогосподар-
ському виробництві колишнього Радянського 
Союзу, зокрема в Україні.

На початку 80-х років минулого століття 
міжнародним концерном «Монсанто», од-
ним із перших у світі, було запропоновано 
технологію генної інженерії, що передба-
чає спрямовану конструкцію рекомбінант-
них молекул ДНК, взятих із різних джерел, 

і створює варіанти живих систем, які вини-
кають не в результаті природної еволюції 
чи гібридизації. Нині генна інженерія в сіль-
ському господарстві розвивається пере-
важно в руслі селекції рослин. Принципова 
різниця між селекційною роботою та гене-
тичними експериментами полягає в тому, 
що живі організми без будь-якої еволюції 
розміщують у середовищі, до якого вони не 
можуть пристосуватися. Дослідження і роз-
робки спрямовані на підвищення стійкості 
рослин до хвороб і шкідників, заморозків, 
поліпшення лежкості та смакових якостей 
плодів. Порівняно з традиційною селекцією 
генна інженерія дає більші можливості вико-
ристання нових молекулярно-генетичних ме-
тодів моніторингу трансгенів (молекулярних 
маркерів), які в багато разів пришвидшують 
селекційний процес створення рослин [6]. 
Прихильники генної інженерії запевняють, 
що нині немає жодного науково підтвер-
дженого випадку негативного впливу транс-
генних рослин на здоров’я людини. Проте 
на думку багатьох фахівців, 30-річний досвід 
використання цих рослин — занадто малий 
період, щоб зробити науково обґрунтований 
висновок про їх безпеку, вплив на організм 
людини нині і на майбутні покоління [5]. Крім 
того, порушуються проблеми негативного 
впливу трансгенних рослин на навколишнє 
середовище. Не виключені перезапилення 
трансгенних рослин із дикорослими і поява 
потомства з підвищеною насіннєвою про-
дуктивністю, яке може конкурувати з інши-
ми рослинами. Трансгенні рослини можуть 
стати бур’янами і навіть витіснити культурні 
рослини, які ростуть поруч. Так, борщовик 
було створено як кормову культуру, але ця 
рослина через деякий час почала спричи-
няти у тварин здуття. Його припинили ви-
користовувати як кормову культуру і він пе-
ретворився у звичайний бур’ян. Крім того, 
недостатньо вивчені рослини можуть стати 
прямою загрозою для людей і тварин через 
свою токсичність та алергенність.

У Китаї є генетично модифікований ба-
вовник, що займає 10% бавовняних полів 
країни. Він здатний виробляти Bt-токсин, 
який у природі продукується бактерією 
Bacillus thuringiensis (Bt). Коли інсектицидні 
речовини потрапляють усередину комахи-
шкідника, бактеріальні спори проростають, 
виробляючи при цьому токсин, який вбиває 
шкідника. У цьому плані було проведено по-
льові дослідження Bt-модифікованих дерев 
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горіха та яблуні. Є також генетично модифі-
ковані карликові плодові дерева. В Америці 
досягнуто генетичних змін у суниці і тюль-
панах [1].

Поширення патентованих трансгенних 
продуктів має соціально-економічні ризики 
і загрожує знищенню сільського господар-
ства в тому вигляді, в якому воно існувало 
12 тис. років. Патентовані технології, такі 
як «Термінатор», можуть зробити насіння 
генетично модифікованих рослин несхожим, 
а деревовидні рослини — не здатними роз-
множуватися природним способом. У такому 
разі виробничники змушені будуть купувати 
дороге геномодифіковане насіння і саджанці 
деревовидних рослин лише у транснаціо-
нальних біотехнологічних монополій, що 
призведе до «біологічного кріпацтва». Тому 
проблеми сучасних методів виробництва 
продуктів харчування людей змушують сві-
тову спільноту науковців і виробничників ще 
більше задуматись над якістю споживаної 
сільськогосподарської продукції. В еконо-
мічно розвинених країнах світу, де споживач 
може платити за гарантовано екологічно 
чисту продукцію, почав розвиватися напрям 
під назвою «органічні сільськогосподарські 
продукти». 

Нині органічне виробництво у світі харак-
теризується динамічним розвитком. У 2011 р., 
за даними IFOAM (Міжнародна федерація 
органічного сільськогосподарського руху), 
налічується близько 162 країн, які практику-
ють органічне сільське господарство на пло-
щі понад 37 млн га, або 0,9% від загальної 
площі сільськогосподарських земель світу. 
Найбільші площі відведено під вирощування 
органічної сільськогосподарської продукції 
в Австралії (12,3 млн га), Китаї (2,3), США 
(1,9), Італії (1,1), Іспанії (0,93), Німеччині 
(0,83), Великій Британії (0,6), Україні (0,27 
млн га). Найвищий відсоток органічних зе-
мель мають: одна з найменших країн сві-
ту — Ліхтенштейн (площа держави 160 км2),  
де кожний третій гектар є органічним, Австрія — 
13%, Швейцарія — 12, Італія — 9, Естонія — 
8,8, Латвія — 7, Чехія — 6,6, Україна — 0,8. 
У структурі органічних земель світу 10%  
займають багаторічні насадження і 17% — 
рілля [8].

Теоретичні передумови та практичні ре-
зультати підтверджують, що швидко перейти 
на органічне садівництво неможливо. Цей про-
цес призведе виробничників екологічно чис-
тої продукції до підвищення трудових затрат, 

втрати врожайності насаджень і прибутковості 
господарств, оскільки через відсутність зако-
нодавчої бази реалізаційні ціни на продукцію, 
отриману в органічних та інтенсивних наса-
дженнях, практично рівні.

У період переходу від інтенсивного до ор-
ганічного плодівництва слід застосовувати 
«інтегровану», або «адаптовану» техноло-
гію [3]. Найважливіша роль у ній належить 
сортам, які обов’язково мають бути стійкими 
до біотичних (передусім до грибних хвороб) 
і абіотичних (заморозків, посух) факторів. 
Стійкість плодових рослин також визначає 
підщепа, тому, як підтверджує світовий до-
свід, у таких садах використовують серед-
ньорослі або насіннєві підщепи. Завдяки 
їм кількість дерев на одиниці площі змен-
шується, площа живлення збільшується, 
формування крони відбувається не штучне, 
а природно поліпшене. Мінеральні добри-
ва, особливо азотні, у цих насадженнях за-
мінюють на органічні та сидеральні. Ґрунт 
у саду утримують під природним травостоєм 
і чорним паром (через ряд) з мульчуванням 
пристовбурних смуг дерев. В адаптивних 
садах захист рослин від шкідників здійсню-
ється з використанням біопрепаратів і інсек-
тоакарицидів, а також феромонів, сумарний 
відсоток яких у загальній системі захис-
ту садів становить 50 і вище. Зрошення 
і встановлення шпалери в таких садах не 
обов’язкове. Плодоносіння в органічних на-
садженнях відбувається на 1 – 2 роки пізні-
ше, ніж в інтенсивних, але термін експлуа-
тації насаджень збільшується на 5 – 7 років. 
Загальний ресурс плодоносіння в цих садах 
такий самий, як і в інтенсивних. В адаптив-
них насадженнях плодоносінння стабільніше 
і менше залежить від погодних умов, ніж 
в інтенсивних [2].

За останні 10 – 15 років виробництво ор-
ганічної продукції перетворилося в окрему 
комерційну галузь, яка в розвинених краї-
нах є важливим економічним і політичним 
фактором. Обсяг її світового ринку у 2011 р. 
становив понад 62 млрд доларів США із се-
редньорічним приростом 10 – 15% [8]. У ви-
робництві органічної продукції і розвитку її 
ринку особливо важливу роль відіграє «орга-
нічна» гарантійна система, що містить спеці-
алізовані інспекційні та сертифікаційні орга-
ни. Виробники органічної продукції спочатку 
об’єднувалися в групи, де обмінювалися до-
свідом і новими ідеями. На перших порах 
становлення екологічно чистої продукції, щоб 
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ще близько 15-ти компаній зі Швейцарії, 
Нідерландів, Туреччини, Німеччини, Австрії, 
Італії, Франції та Угорщини [10].

Президент нашої держави 3 жовтня 
2013 р. підписав Закон України «Про вироб-
ництво та обіг органічної сільськогосподар-
ської продукції та сировини». Положення, 
записані в ньому, мають покласти край про-
блемі псевдоорганіки, від якої потерпають 
сумлінні виробники продукції і її споживачі, 
а також сприяти налагодженню продоволь-
чої безпеки в державі.

Ухвалення Закону — це лише початок 
організації роботи з національної системи 
контролю за органічним сектором виробни-
цтва. Подальший його розвиток залежатиме 
від того, наскільки швидко будуть розробле-
ні технічні регламенти та правила, які слід 
адаптувати до наявних міжнародних систем 
відповідності. Впровадження закону в життя 
стримує необізнаність споживачів стосовно 
органічної продукції, нечесна конкуренція 
виробників, перехідний період, упродовж 
якого потрібно повністю запровадити нові 
технології вирощування, та практично від-
сутність державної фінансової підтримки 
органічного виробництва.

Важливим завданням є наукове забез-
печення діяльності органічного садівництва. 
Тому Національною академією аграрних 
наук України у вересні 2012 р. було визначе-
но головні напрями відповідних досліджень 
із забезпечення виробництва органічної 
продукції садівництва. Основні положення 
програми наукового забезпечення в Україні 
передбачають забезпечення виробничників 
регіональними технологіями вирощування 
продукції, подальше теоретичне та прак-
тичне їх обґрунтування, а також територій 
для ведення органічного садівництва, роз-
роблення нормативних документів з питань 
виробництва біологічних засобів захисту 
рослин і препаратів для обробки плодів під 
час зберігання.

Перспективність вирощування органіч-
ної садівничої продукції полягає в тому, що 
завдяки чіткому регламентуванню процесу 
виробництва через застосування жорстких 
правил і стандартів, використанню речовин 
природного походження нова виробнича 
сфера дає змогу забезпечити збереження 
та відновлення природних ресурсів, біологіч-
ного різноманіття, активізувати випуск висо-
коякісних продуктів з цінними харчовими та 
лікувальними властивостями.

вона іменувалася органічною, виробникові 
потрібно було лише входити до членства 
в таких групах [9].

У 1924 р. з’явився перший у світі знак ор - 
ганічного сільського господарства Demeter 
(Німеччина), відомий і донині, а в 1967 р. 
«Ґрунтова асоціація» опублікувала пер-
ші його стандарти. З кінця 1970-х ро ків 
у світі, особливо в Європі, було ство-
рено багато сертифікуючих організа-
цій. У США перші закони по органічному 
сільському господарству на державному 
рівні з’явилися у 1974 р. в штаті Орегон, 
1979 р. — у Каліфорнії. Проте всі закони 
щодо нового напряму в сільськогосподар-
ському виробництві США набрали чинності 
лише у 2002 р. під егідою американсько-
го департаменту сільського господарства 
(USDA) [9]. Нині більшість країн світу ма-
ють власну систему регулювання у сфері 
органічного сільського господарства, яка 
містить вимоги до технології виробництва, 
переробки, пакування та зберігання продук-
ції. В Японії перші закони в досліджуваній 
сфері з’явилися у 2000 р., Індії — 2001, 
Китаї — 2005, Канаді — 2006 р., а в Росії 
вимоги до органічних продуктів перебува-
ють у стадії розробки [10]. В Україні про-
ект Закону про органічне виробництво було 
підготовлено ще у 2000 р. відомим ученим, 
професором Національного аграрного уні-
верситету (нині НУБіП) М.К. Шикулою, але 
ціле десятиліття Україна залишалася без 
відповідного законодавства. Тому ця галузь 
виробництва була офіційно невизнаною, 
чим користувалися недобросовісні вітчизня-
ні виробники, що постачали на ринок далекі 
від органічних стандартів продукти.

У 2006 р. в Україні за підтримки Дослідного 
інституту сільського господарства Швейцарії 
було розроблено спільний швейцарсько-
україн ський проект «Сертифікація органічного 
сільського господарства та розвиток органіч-
ного ринку в Україні», завдання якого — на-
вчити український персонал основам серти-
фікації та побудувати систему визначення 
якості продукції в країні. На основі цього про-
екту в 2007 р. було створено сертифікацій-
ний орган «Органік Стандарт», засновника-
ми якого стали організації, що представляли 
органічний сектор України. У 2009 р. серти-
фікаційний орган отримав міжнародну акре-
дитацію, що дало право сертифікувати орга-
нічне виробництво. На сьогодні в Україні, крім 
«Органік Стандарт» сертифікацію здійснюють 
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Основні положення програми наукового 
забезпечення органічного землеробства 
в Україні, розробленої Національною акаде-
мією аграрних наук України, передбачають 
забезпечення виробничників  регіональни-
ми технологіями вирощування продукції, 

подальше теоретичне обгрунтування під-
ходів, а також територій для ведення ор-
ганічного садівництва, розроблення норма-
тивних документів з питань виробництва 
засобів захисту рослин і препаратів для об-
робки плодів під час зберігання продукції.

Висновки
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ЕнЕргЕтична оцінка 
п’ятипільних сівозмін 
за різних систЕм удобрЕння

Мета. визначити енергетично вигідні 
культури та сівозміни для господарств різної 
спеціалізації в умовах достатнього зволоження 
правобережного лісостепу. Методи. польовий, 
порівняльно-розрахунковий. Результати. 
найменші показники енерговитрат на 1 т 
зерна (7,28–8,29 гдж), кормових одиниць 
(2,48–2,79 гдж) та найбільший кее (5,43–6,06) 
забезпечили сівозміни, на 40–60% насичені 
зерновими та 40–60% люцерною за органічної 
системи удобрення. Висновки. насичення 
сівозмін енергетично вигідними культурами 
(конюшиною,люцерною, кукурудзою на зерно 
та силос, буряками цукровими) за органічної 
системи удобрення забезпечить зниження 
енергоємності і собівартості продукції.

В агропромисловому комплексі, де основним 
виробничим ресурсом є ґрунт, удосконалення 
структури енерговитрат можна досягти не лише 
використанням матеріально-технічних ресурсів, 
а й за рахунок потенціалу культурних рослин, клі-
матичних, мікрокліматичних і ґрунтових умов [5]. 

Величина енергетичного коефіцієнта за-
лежить від особливостей технології вирощу-
вання культури та рівня її продуктивності [2, 3, 
5]. Отримання вищої продуктивності окремих 
культур і сівозмін загалом може супроводжува-
тися надто високими витратами енергії та кош-
тів на їх вирощування. Запровадження менш 
енергоємних технологій неодмінно позначиться 
на зменшенні собівартості сільськогосподар-
ських культур і позитивному зростанні рента-
бельності виробництва.

Біоенергетична оцінка дасть можливість 
об’єктивно і глибше визначити виробничу 
роль окремих культур і загалом сівозміни, на-
креслити напрями економнішого використання 
ресурсів та підвищити коефіцієнт окупності 
енергії в рослинництві [2, 9].

Мета досліджень — визначення енергетич-
но вигідних культур та сівозмін для господарств 
різної спеціалізації в умовах достатнього зво-
ложення Правобережного Лісотепу. Було про-
ведено розрахунки енергетичної ефективності 

Ключові слова: сівозміна, енергоємність, енерговитрати,  
коефіцієнт енергетичної ефективності. 

на основі вихідних даних 5-пільних сівозмін 
стаціонарного досліду Хмельницької ДСГДС 
Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН.

Методика досліджень. Дослідження здій-
снювали впродовж 2003–2009 рр. у 9-ти корот-
коротаційних сівозмінах, насичених на 0 – 60% 
кормовими культурами, зокрема на 20 – 60 — 
травами бобовими багаторічними, 40 – 80 — зер-
новими та 0 – 20% — технічними культурами за 
різних систем удобрення. У сівозмінах (варіанти 
4, 5, 9, 11, 12, 15) вирощували 20% післяжнив-
них посівів на зелене добриво (гірчиця біла). 
Структуру посівних площ та систему удобрення 
в сівозмінах наведено в табл. 1. 

Повторність досліду — 3-разова, розміщення 
повторень і варіантів — систематичне. Площа 
посівної ділянки — 174, облікової — 100 м2. 

У досліді висівали сорти та гібриди сільсько-
господарських культур, занесені до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних до поширен-
ня в Україні. 

Сумарну енергію вирощеної продукції ви -
зна чали множенням отриманого врожаю на 
енергетичний еквівалент, що відповідає пев-
ному виду продукції.

Витрати енергії на вирощування культур 
обраховували за допомогою енергетичних 
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еквівалентів відповідно до технологічних карт, 
якими передбачено використання й оцінку 
в структурі витрат пально-мастильних матері-
алів, сільськогосподарських машин і знарядь, 
органічних та мінеральних добрив, пестици-
дів, живої праці [4, 8].

Результати досліджень. За біоенергетич-
ною оцінкою вирощування сільськогоспо-
дарських культур у сівозмінах, найбільшим 
коефі цієн том енергетичної ефективності (Кее) 
(6,29–6,33) характеризувалися трави бобо-
ві багаторічні (табл. 2). Дещо нижчі показ-
ники Кее вирощування кукурудзи на зерно 
(4,49 – 5,12) та силос (4,34 – 5,45), буряків цу-
крових (4,26–4,89), хоча вони були найпродук-
тивнішими за вмістом валової енергії в уро-
жаї. Адже вирощування просапних культур 
супроводжувалося значними енергетичними 
витратами. Витрати енергії на вирощування 
і збирання просапних культур з 1 га залеж-
но від кількості внесених добрив ста новили 
для буряків цукрових — 46 – 57 ГДж, кукуру-
дзи на зерно — 52 – 63 ГДж, на вирощування 
зернових колосових культур — у 2,2 – 3,1 раза 
менше. 

Вищий Кее вирощування всіх культур від-
значено за органічної системи удобрення в сі-
возміні (табл. 2). Він змінювався залежно від 
попередника та періоду повернення культур 
на попереднє місце вирощування. Так, най-
вищий Кее пшениці озимої (4,65) отримали 

в сівозміні з органічною системою удобрення, 
де попередником була конюшина на 2 укоси 
і період повернення 4 роки, що на 38% вище, 
ніж за органо-мінеральної системи. 

Повернення пшениці озимої через рік зни-
зило енергетичну ефективність вирощування 
на 10%.

Коефіцієнт енергетичної ефективності ви-
рощування сої за розміщення її після кукуру-
дзи на зерно та періоду повернення 4 роки 
становив 3,76, що на 5% більше, ніж після 
пшениці озимої. На 17% знизився цей показ-
ник за повернення сої через рік на попереднє 
місце вирощування.

Для оцінки енергетичної ефективності сі-
возмін з різною структурою посівних площ 
велике значення має кількість енергії, одер-
жаної в основній і побічній продукціях урожаю. 
Дослідження показали, що найбільшу енерго-
місткість урожаю забезпечила сівозміна (варі-
ант 8), насичена на 20% пшеницею озимою + 
післяжнивні, кукурудзою на зерно, кукурудзою 
на силос, буряками цукровими, соєю (табл. 3).

Ця сама сівозміна мала і найвищі витра-
ти енергії. Попри значні енергетичні витра-
ти насичення сівозміни високоврожайними 
просапними культурами забезпечило її ви-
соку енергетичну ефективність, Кее становив 
4,29  у.од. 

Типова для зони плодозмінна сівозміна (варі-
ант 1), на 20% насичена конюшиною на 2 укоси, 

1. структура посівних площ та система удобрення у 5-пільних сівозмінах (2003–2009 рр.)
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1 60 20 20 20 – – 20 – 20 20 – 8 66 56 78

4 80 20 20 20 – 20 – – – 20 20 8 74 60 78

5 80 20 20 20 20 – – – – 20 20 8 74 60 78

8 80 20 – 20 20 – 20 20 – 20 20 8 86 64 90

9 80 40 – – 40 – 20 20 – – 20 8 56 42 56

11 40 20 20 – – – 40 20 20 20 20 8 45 20 50

12 40 20 20 – – – 40 20 20 20 20 16 – – –

15 60 20 20 20 – – 40 – 40 – 20 16 – – –

16 40 – 20 20 – – 60 – 60 – – 16 – – –
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60 — зерновими та 40% — просапними, зокре-
ма на 20% — буряками цукровими, забезпечила 
вищі енергетичні показники з 1 га сівозмінної 
площі. Коефіцієнт енергетичної ефективності 
становив 4,51 у.од.

За вирощування 20% післяжнивних на зеле-
не добриво в сівозміні та замість 20% конюшини 
на 2 укоси зернобобових: гороху (варіант 4) або 
сої (варіант 5) кількість сукупної енергії в уро-
жаї зменшилася на 8 та 9%, енерговитрати  
на 1 т к.од. зросли на 13 та 9%, Кее знизився 
на 11 та 8% відповідно (варіанти 4 та 5 порівня-
но з варіантом 1).

Уведення у сівозміну (варіант 9), на 80% 
насичену зерновими, 40% сої знизило Кее 
до 3,57. При цьому отримали найбільші енер-
говитрати на 1 т к.од. (4,24 ГДж).

За збільшення частки трав бобових багато-
річних у сівозміні енергетичні витрати на ви-
рощування одиниці продукції зменшилися, 
а Кее збільшився.

Так, за максимального насичення (60%) лю-
церною 5-пільної сівозміни (варіант 16) уміст 
енергії в урожаї становив 139 ГДж/га за витрат 
енергії на вирощування продукції 22,9 ГДж/га, 
Кее зріс в 1,1 раза порівняно з варіантом 12. Слід 
зазначити, що саме в цій сівозміні були найменші 
показники енерговитрат на 1 т к.од. — 2,48 ГДж.

Найменші показники енерговитрат на 1 т 
зерна (7,28 ГДж) відзначено в сівозміні (варі-
ант 15), на 60% насиченій зерновими, зокре-
ма на 20% — пшеницею озимою, кукурудзою 
на зерно, ячменем та на 40% — люцерною за 
органічної системи удобрення.

2. коефіцієнти енергетичної ефективності вирощування культур у сівозміні

Культура Період 
повернення, 

роки

Попередник Система удобрення

 у сівозміні

Кее

Пшениця озима 4 Конюшина на 2 укоси Органо-мінеральна 3,36
Горох Те саме 3,33
Соя » 3,46

1 Соя » 3,13
4 Конюшина на 2 укоси Органічна 4,65

Люцерна 2-х років використання » 4,50
Горох 4 Кукурудза на зерно Органо-мінеральна 2,88
Соя 4 Кукурудза на зерно Те саме 3,76

Буряки цукрові » 3,70
Пшениця озима » 3,58

1 Пшениця озима + післяжнивні » 3,13
Ячмінь ярий Кукурудза на зерно » 3,81

Буряки цукрові » 3,87
Кукурудза на силос » 3,99
Кукурудза на силос Органічна 4,25
Кукурудза на зерно » 4,24

Кукурудза 
на силос

4 Буряки цукрові Органо-мінеральна 4,90
Соя Те саме 4,31

Кукурудза на зерно » 4,49
Буряки цукрові Органічна 5,45

Кукурудза 
на зерно

4 Буряки цукрові Органо-мінеральна 4,49
Ячмінь » 4,84

Пшениця озима + післяжнивні Органічна 5,07
Люцерна » 5,12

Буряки цукрові 4 Пшениця озима + післяжнивні Органо-мінеральна 4,26
Кукурудза на силос » 4,73

Пшениця озима + післяжнивні Органічна 4,89
Трави бобові 
багаторічні

4 Ячмінь ярий Органо-мінеральна 6,29
Органічна 6,33
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У структурі витрат енергії найбільший відсо-
ток у всіх сівозмінах за органо-мінеральної сис-
теми удобрення становили витрати на добри-
ва (26 – 33%) і пальне (15 – 23%). За органічної 

системи удобрення у сівозмінах, на 20 – 60% на-
сичених травами бобовими багаторічними, значні 
витрати енергії пов’язані з використанням засобів 
механізації (33 – 36%) та пального (28 – 29%).

За нинішньої енергетичної кризи, коли 
ціни на енергію невпинно зростають, з ме-
тою зниження енергоємності і собівартості 
продукції доцільно не лише вдосконалюва-
ти інтенсивні технології, а й коригувати 
сівозміни в напрямі насичення рослинництва 

«енергетично дешевими» культурами. 
Найбільш енергетично вигідними культура-
ми є конюшина, люцерна, кукурудза на зерно 
та силос, буряки цукрові. Високі показники 
енергетичної ефективності забезпечують 
сівозміни за органічної системи удобрення.

Висновки

3. Енергетична ефективність сівозмін (2003–2009 рр.)
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1 60 20 40 – 20 – – 164 36,3 10,7 3,36 4,51

4 80 – 40 20 – – – 149 37,1 9,28 3,79 4,02

5 80 – 40 – – 20 – 151 36,5 9,03 3,65 4,13

8 60 20 60 – – 20 – 167 38,9 12,7 3,54 4,29

9 80 20 20 – – 40 – 94 26,3 11,1 4,24 3,57

11 40 40 40 – 20 – – 150 28,6 16,7 2,88 5,24

12 40 40 40 – 20 – – 141 25,7 10,4 2,76 5,48

15 60 40 20 – – – 40 132 24,3 7,28 2,79 5,43

16 40 60 20 – – – 60 139 22,9 8,29 2,48 6,06
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ВиВчення досВіду селекційно-
племінної роботи у німеччині 
та запроВадження його 
В господарстВах україни

Мета. Вивчити досвід селекційно-племінної 
роботи у німеччині для запровадження його 
в господарствах україни. Висновки. Вирішення 
низки поставлених питань дасть змогу 
сформувати та забезпечити функціонування 
єдиної системи селекції у тваринництві, 
привести систему племінного обліку до рівня 
міжнародних вимог, побудувати ефективну 
систему управління племінним процесом 
для підвищення економічної ефективності та 
конкурентоспроможності галузі і, найголовніше, 
з’явиться можливість розпочати якісну оцінку 
бугаїв-плідників.

Останніми роками значення голштинської 
породи, яку розводять у багатьох європей-
ських країнах, значно зросло в тих частинах 
земної кулі, де коров’яче молоко і виготовлені 
з нього продукти є вагомою часткою раціону 
харчування населення. Цю породу широко ви-
користовують як поліпшуючу і в Україні.

У Німеччині існує широкий спектр різних форм 
підприємств, які розводять молочну худобу: від 
маленьких сімейних господарств до промис-
лових комплексів на понад 2000 гол. Щороку 
в більш ніж 35 країн експортуються десятки 
тисяч племінних тварин. Сперма провідних ні-
мецьких бугаїв-плідників і ембріони видатних 
родин мають попит у всьому світі. За даними 
статистики Спілки німецьких тваринників (ADR, 
2012 р.), у Німеччині налічується 168 тис. тварин-
ницьких господарств, з них 87,2 тис. розводять 
молочну худобу. Усього в країні 12,5 млн гол.  
великої рогатої худоби, з них 4,2 млн ко-
рів молочного напряму продуктивності. Надій 

Ключові слова: тваринництво, селекція, бугаї-плідники, племінний процес,  
економічна ефективність.

за 2012 р. становив 8237 кг. Селекційно-
племінну роботу здійснювали 42,8 тис. госпо-
дарств, у яких на корову в рік отримали 9027 кг  
молока з умістом жиру 4,1, білка — 3,42%.

Породний склад скотарства Німеччини до-
сить різноманітний, найпоширеніший — німець-
кий чорно-рябий голштин.

Німецькі голштини — це крупні, високо-
рослі, з досить розвинутою мускулатурою ко-
рови чорно-рябої та червоно-рябої масті, мають 
добре виражений молочний тип, продуктив-
ність і плодючість у них високі; легкі отелення. 
Продуктивні показники: висота у холці корів — 
145 – 156 см, бугаїв — 150 – 170 см; жива маса: 
корів — 650 – 750 кг, бугаїв — 750 – 1100 кг.  
Молочна продуктивність чорно-рябих корів: на-
дій — 8538 кг, уміст жиру — 4,10%, білка — 
3,39%; червоно-рябих: надій — 7556 кг, уміст 
жиру — 4,23%, білка — 3,41%.

У процесі вирощування молодих корів під-
ставою для осіменіння нетелей у Німеччині 

Тваринництво,   
ветеринарна  
медицина
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визначальним є не вік, а фізичний розвиток. 
Доведено, що для подальшого розвитку коро-
ви і її молочної продуктивності найкращим ві-
ком для першого отелення є період 25 – 28 міс.

Німецькі селекціонери в процесі селекційно-
племінної роботи з породою вирішують такі зав-
дання: генетичний потенціал надоїв — понад 
10  000 кг молока на рік з умістом жиру — 4% 
і білка — 3,5%, 40  000 кг молока протягом життя, 
висота в крижах — 145 – 156 см, жива маса — 
650 – 750 кг, правильна і міцна постава (кінцівки 
і ратиці), здорове, добре розвинене вим’я з ви-
сокою молоковіддачею, що забезпечує макси-
мальну пожиттєву продуктивність і відповідає 
сучасним технологічним стандартам.

Англерська порода вирізняється червоно-
коричневою та червоно-рябою мастю. Ратиці 

чорні, роги сірі, іноді з чорними кінцями. Тулуб 
довгий і вузький, з незначно розвиненою мус-
кулатурою. Висота у холці — 145 см, жива 
маса — 650 кг. Середня продуктивність корів 
(ADR, 2010 р.): надій — 7660 кг, уміст жиру — 
4,72%, білка — 3,62%.

Німецька бура характеризується рівномір-
ним забарвленням — від бурого до сіро-коричне-
вого, очі і чорне носове дзеркало обрамлені світ-
лим покровом. Висота у холці: корови — 142 см,  
плідники — 154 см, жива маса — понад 600 кг, 

при народженні — 38 кг. Середня продуктив-
ність корів (ADR, 2010 р.): надій — 7052 кг, уміст 
жиру — 4,22%, білка — 3,59%.

Джерсі — дрібна молочна порода з ніжними 
кінцівками. Колір шкіри — від жовтого (жовто-
коричневого) до кремового і від світло-рудого 
до майже чорного. Носо-губне дзеркало темне, 

очі великі і темні («очі козулі»). Вже є бики, які 
передають комолість у спадок. Висота у холці — 
125 см, жива маса — понад 400 кг. Середня 
продуктивність корів (ADR, 2010 р.): надій — 
5834 кг, уміст жиру — 5,64%, білка — 3,99%.

Ангус — порода м’ясного напряму, одноко-
лірної чорної або червоної масті, від природи 
комола, з легкою головою, міцними кінцівками 
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і ратицями. Витягнуте тіло має добру обмус-
куленість, з повними об’ємними стегнами і ху-
дорлявими кінцівками.

Висота у холці: корови — 136 см, плідни-
ки — 145 см, жива маса корів — 650 – 800 кг, 
плідників — 950 – 1200 кг, при народженні — 
теличок — 32 кг, бичків — 35 кг. Оцінка за 
продуктивністю молодих биків (ADR, 2007 р.): 
середньодобовий приріст — 1243 г, забійний 
вік — 430 днів, забійна маса — 570 кг.

Шароле — одноколірної масті, від білого 
до кремового відтінків зі світлим носо-губним 
дзеркалом, світлими рогами і ратицями. Тварини 
масивні, з невеликою головою, об’ємним, широ-
ким, глибоким і довгим тулубом. Добре розвине-
на м’язова тканина в плечолопатковому відділі, 
спині, попереку, тазу і особливо на стегні.

Висота у холці: корови — 144 см, плідни-
ки — 154 см, жива маса корів — 800 – 900 кг, 
плідників — 1200 – 1300 кг, при народженні — 
теличок — 40 кг, бичків — 44 кг. Оцінка за 
продуктивністю молодих биків (ADR, 2007 р.): 
середньодобовий приріст — 1454 г, забійний 
вік — 414 днів, забійна маса — 646 кг.

Комолий галловей — витривала порода, 
пристосована для пасовищного утримання. 
Найчастіше має чорну масть з кінчиками вовни 
кольору червоного дерева (близько 85% по-
пуляції), жовта (темна), червона і біла масті 

з темними пігментними плямами (наприклад 
чорні вуха, морда, путові суглоби і ратиці). 
Трапляються тварини чорного, червоного і жов-
того забарвлень з білим поясом. Порода має 
2-шарову шерсть з довгим хвилястим верхнім 
волосяним покривом і тонким густим підшер-
стям. У тварин щільний, глибокий тулуб і ви-
ражене підгруддя. Голова компактна і широка. 
Висота у холці: корови — 125 см, плідники — 
135 см, жива маса корів — 580 кг, плідників — 
850 кг, при народженні теличок — 27 кг, бич-
ків — 30 кг. Оцінка за продуктивністю молодих 
биків (ADR, 2007 р.): середньодобовий при-
ріст — 806 г, забійний вік — 735 днів, забійна 
маса — 622 кг.

Герефорд — тварини червоно-коричневої 
масті з білою головою, середньої довжини. 
Крім того, у них шия, ноги, китиця хвоста і по-
тилиця також білі. Корови бувають рогаті і ге-
нетично комолі.

Висота у холці: корови — 136 см, плідни-
ки — 141 см, жива маса корів — 650 – 850 кг,  
плідників — 900 – 1350 кг, при народженні 
теличок — 33 кг, бичків — 36 кг. Оцінка за 
продуктивністю молодих биків (ADR, 2007 р.): 
середньодобовий приріст — 1294 г, забійний 
вік — 436 днів, забійна маса — 600 кг.

Лімузин — одноколірні, від світло-черво-
ної до темно-червоної масті. Ратиці, роги, 
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носо-губне дзеркало та забарвлення навколо очей  
світлі. Мускулатура особливо розвинена в зад-
ній частині тулуба і спині. Висота у холці:  
корови — 140 см, плідники — 150 см, жива маса 
корів — 700 кг, плідників — 1100 кг, при наро-
дженні теличок — 36 кг, бичків — 39 кг. Оцінка 
за продуктивністю молодих биків (ADR, 2007 р.): 
середньодобовий приріст — 1285 г, забійний 
вік — 434 дні, забійна маса — 597 кг.

Симентальська порода має строкатий 
волосяний покрив у колірних відтінках від тем-
но-червоно-коричневого до світло-жовтого. 
Важливою ознакою породності є біла голова. 
Відмітини навколо очей можуть траплятися 
в регіонах з високою інсоляцією. Нижня части-
на черева, ноги і китиця хвоста білі. Комолість 
передається у спадок. Здійснюється племін-
на робота щодо виведення комолого типу 
для молочного симентала.

Характеристика комбінованого молочно- 
м’ясного типу: висота у холці: корови —  
140 – 150 см, плідники — 157 см, жива маса ко-
рів — 650 – 850 кг, плідників — 1100 – 1300 кг,  
при народженні теличок — 39 кг, бичків — 41 кг.  
Оцінка за продуктивністю молодих биків (ADR, 
2007 р.): молочна продуктивність — 6822 кг, 
уміст жиру — 4,13%, білка — 3,49%, серед-
ньодобовий приріст — 1208 г, забійний вік — 
510 днів, забійна маса — 622 кг.

Характеристика м’ясного типу: висота 
у холці: корови — 140 – 150 см, плідники — 
150 – 167 см, жива маса корів — 700 – 850 кг, 
плідників — 1100 – 1300 кг, при народженні 
теличок — 39 кг, бичків — 41 кг. Оцінка за 
продуктивністю молодих биків (ADR, 2007 р.): 
середньодобовий приріст — 1442 г, забійний 
вік — 418 днів, забійна маса — 643 кг.

Селекційну роботу з породами в більшос-
ті країн світу здійснюють асоціації, в завдан-
ня яких входять оцінка продуктивності корів, 
екстер’єрного типу, проведення виставок та 

аукціонів тварин. Навесні минулого та в люто-
му цього року відбулися виставки в м. Лейпциг 
та м. Верден, які відвідали науковці Черкаської 
дослідної станції біоресурсів. У ході виставок 
було представлено кращих тварин і проведено 
аукціони племінної худоби. Загалом у Німеччині 
аукціони племінної худоби проводяться щомі-
сяця (по 10 – 12 аукціонів на місяць).

Оцінку офіційних показників племінної цін-
ності (EBVs) для молочних порід проводять 
на базі єдиного програмного забезпечення 
«Племінна цінність, база 2000» рекомендо-
вана Interbull, представленого ще в 1996 р. 
незалежним обчислювальним центром VIT. 
Комп’ютерний центр VIT у м. Верден відпо-
відальний за оцінку племінної цінності, об-
робляє всі зареєстровані дані та регулярно 
публікує результати щодо племінної цінності 
тварин і бізнес-аналізу молочних ферм. VIT 
також з’єднує всі племінні організації в межах 
широкої онлайн-комунікаційної системи.

Кількість голштинських корів, проконтрольо-
ваних на якість молока (MLP), становить близь-
ко 2,2 млн гол. Перше офіційне об’єднання 
з племінної справи було засновано в 1876 р. 
з метою використання чистокровних тварин чор-
но-рябої нідергунгської породи. У процесі робо-
ти з породою та її поширенням у країні почали 
створюватись регіональні племінні об’єднання 
і товариства, які з часом об’єднувалися в біль-
ші організації. Спочатку більшість племінних 
організацій вели єдину племінну книгу для чор-
но- і червоно-рябої німецьких порід, причому 
селекційні цілі в роботі з породами були одна-
кові. Пізніше були засновані племінні союзи, 
які здійснювали розведення тварин виключно 
чорно-рябої або червоно-рябої масті. 

Із середини 60-х років минулого століття 
почалася активна співпраця між племінними 
союзами і станціями зі штучного осіменіння. 
Результатом такої роботи стало заснуван-
ня великих племінних об’єднань, до цих пір 
вони установлюють напрями роботи з пле-
мінною худобою всіх порід, які розводять 
у Німеччині. У 1996 р. щодо чорно- і черво-
но-рябих голштинів Німеччини було визна-
чено спільні завдання із селекційно-племінної 
роботи і засновано Німецьку голштинську 
асоціацію (Deutscher Holstein Verband e. V. — 
DHV).

Основними завданнями асоціацій щодо по-
рід є такі:
 – узгодження методів роботи організації пле-

мінного тваринництва;
 – координація єдиних критеріїв селекції; 
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 – захист інтересів на національному та між-
народному рівнях.
DHV — це головна національна організа-

ція, яка на державному та міжнародному 
рівнях представляє інтереси його членів —  
14-ти регіональних союзів федеральних земель 
з тваринництва (з яких 13 з голштинської по-
роди і 1 — червоної худоби, англерської) та 
23-х організацій штучного осіменіння, офіційно 
визнаних урядом Німеччини. М’ясне скотарство 
Німеччини координує Федерація німецького 
м’ясного скотарства (Bundesverband Deutscher 
Fleischrinderyuchter und halter e.V. (BDF), до якої 
входять 12 федеральних союзів з м’ясного ско-
тарства та 21 союз з м’ясних порід.

Нині в Німеччині відбуваються зміни 
в структурі селекційно-племінної роботи. Під 
егідою Асоціації об’єднані всі види діяль-
ності, пов’язані з імпортом або експортом, 
у сфері тваринництва для сучасних молоч-
ної і м’ясної промисловостей та менеджмен-
ту ферм. Однак задля виконання племінної 
програми з породами проводять укрупнення 
(об’єднання) союзів. Створено об’єднання 
NO6 з голштинської худоби, яке займає 4-те 
місце в світі з чисельності після Select Sires 
(США), ABS (США), Semex (Канада). Сюди уві-
йшли союзи: MASTERRIND, RSH, RMV, RBB 
(12 – 13 червня 2013 р. WEU увійшов до складу 
MASTERRIND). Союзи RUWZBHLTRRSA уві-
йшли до складу об’єднання TOPQ, яке налічує 
у своєму складі 3800 ферм, 119173 гол. корів, 
з них до племінних книг занесено 16493 гол.,  
4 союзи з голштинської худоби (VOST, RBW, 
SRB, NO6) та союз з англерської породи 
(VDR) нині існують самостійно. 

У своїй структурі регіональні союзи фе-
деральних земель з тваринництва містять 
такі відділи: фінансів, збуту тварин (окремо 
зі збуту племінних тварин та окремо з експор-
ту), ведення племінних книг, маркетинговий 
з організації виставок та аукціонів, зі збуту 
спермопродукції, з осіменіння, окремо з реа-
лізації спермопродукції на експорт, з розроб-
ки та реалізації племінних програм, з оцінки 
продуктивності та племінної цінності тварин, 
з утримання плідників і виробництва спермо-
продукції, біотехнологічний (рис. 1). 

У Німеччині функціонує також 6 органі-
зацій з порід: Південно-німецька асоціація 
(Arbeitsgemeinschaft Suddeutscher Rinderzucht 
und Besamungsorganisationen e.V. ASR), яка 
об’єднує ведення селекційного процесу порід 
симентал, швіцька, пінцгауер; Німецька голш-
тинська асоціація (Deutscher Holstein Verband), 

про яку згадувалось раніше; Федерація м’ясного 
скотарства (згадували вище); Асоціації зі швіць-
кої породи (Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Braunvieh), бурих порід (Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Gelbvieh) і червоних порід (Verband 
Deutscher Rotviehzuchter).

Контроль якості молочної сировини здій-
снюють 2 організації: Milchprufring Baden-
Württemberg та Milchprufring Bayern.

Племінна програма MASTERRIND (рис. 2) 
у своїй структурі містить активну популяцію 
410 тис. корів, зареєстрованих у загальній базі 
даних. З усього масиву тварин відбирають 
1500 корів — потенційних матерів бугаїв за їх 
селекційними особливостями, геномною оцін-
кою, показниками фактичної продуктивності 
та генеалогічним походженням (належністю 
до видатних ліній і родин). 

Більшість матерів бугаїв дібрано після 
першого отелення. Добирають також телиць 
з високим індексом племінної цінності за по-
ходженням, а також деяких старих корів, від 
яких вже протягом кількох лактацій отриму-
вали плідників. Для точнішого добору деякі 
з потенційних матерів бугаїв зібрані в тестові 
стада, де їх утримують в однакових умовах 
для кращого вияву їх генетичного потенціалу.

За групою потенційних матерів бугаїв закрі-
плено 10 – 15 кращих вітчизняних і зарубіжних 
плідників — батьків бугаїв. Запліднення про-
водять завдяки штучному осіменінню і через 
пересадку ембріонів. З отриманого приплоду 
відбирають 1400 гол. бичків у віці 12 міс. 

Після оцінки до 24 міс. за екстер’єром, 
енергією росту, репродуктивною здатністю 
залишають близько 1000 ремонтних бугай-
ців. На основі геномної оцінки та оцінки до-
чок за показниками молочної продуктивності, 
екстер’єрним типом, репродуктивною здатніс-
тю, легкістю отелень, швидкістю молоковіддачі 
до подальшого використання у віці 64 міс. за-
лишають 100 гол. З них після остаточної оцін-
ки за якістю потомків відбирають 4 – 5 бугаїв 
у групу батьків бугаїв, 20 – 30 гол. поліпшува-
чів після оцінки за молочною продуктивністю, 
екстер’єром, здоров’ям вим’я, плодючістю, лег-
кістю отелень, наявністю мертвонародженого 
приплоду (мертвонароджуваність) використо-
вують для розширеного відтворення у племін-
них стадах.

Для оцінки молодих плідників використову-
ють в основному в перших отеленнях, і вони 
займають 18 – 23% усіх осіменінь. Щоб отри-
мати позитивну оцінку від плідника, потрібно 
отримати 100 – 120 дочок, при цьому мінімум 
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50 з них мають відповідати класу плідника.
Племінну програму MASTERRIND спрямо-

вано на отримання функціональної молочної 
корови з високим виробничим потенціалом, 
добре вираженим міцним молочним типом 
екстер’єру. Особливістю німецької селекційної 
програми є її різноманітність. Вибір бугаїв-плід-
ників у наступних поколіннях не проводять цен-
тралізовано. Використовувати того чи іншого 
плідника вирішують різні племінні організації. 
Це дає змогу здійснювати селекційно-племінну 
роботу в одному напрямі, але з урахуванням 
окремих територіальних особливостей розве-
дення молочної худоби. Як результат — мож-
ливість отримувати плідників, що, з одного 
боку, забезпечують отримання бажаного по-
томства з продуктивними характеристиками, 
передбаченими програмою, з іншого — дає 
змогу зберегти генетичну різноманітність по-
пуляції. Особливо актуальним це питання є 
в умовах глобального поширення голштин-
ської худоби для відтворення і його не можна 
недооцінювати для збереження конкуренто-
спроможності породи. Німеччина займає одне 
з провідних місць у світі щодо забезпечення 
бугаями-плідниками (близько 1000 гол. щоро-
ку). Крім того, майже 70% запліднення тварин 
після першого осіменіння підтверджує доціль-
ність ведення німецької селекційної програми.

В Україні, на жаль, нині склалася досить кри-
тична ситуація з веденням селекційно-племінної 
роботи як такої. Наявна система перестала бути 
функціональною, що призводить до все біль-
шої руйнації племінної бази в основних галузях 

тваринництва та все більшої залежності від ім-
порту генетичного матеріалу, причому не завжди 
належної якості. Система ведення первинного 
племінного обліку (здебільшого на паперових но-
сіях) і збору селекційної інформації залишилася 
ще з часів Радянського Союзу, з тією різницею, 
що погіршилась система управління, а працівни-
ки наукових установ з різних причин ще більше 
віддалились від участі в селекційному процесі та 
виконанні консультативних функцій. Вірогідність 
такої інформації дуже низька, оскільки племін-
ний облік в основному проводять спеціалісти 
господарств за відсутності майже будь-якої сис-
теми конт ролю. Централізованої бази даних про 
племінних тварин практично немає. Фактично не 
функціонують самі програми селекції з породами 
та відповідно ефективний механізм їх супрово-
дження і контролю за виконанням, тобто немає 
системи автоматизації з управління селекційним 
процесом.

Відповідно до завдань «Державної цільової 
Програми розвитку українського села на пе-
ріод до 2015 року» передбачено створення 
сучасної державної системи селекції у тва-
ринництві (зокрема у молочному скотарстві). 
Принциповими, при цьому вважаємо, є зміни 
в Порядку використання бюджетних коштів 
саме щодо програми «Селекція у тваринни-
цтві». Їх потрібно спрямовувати насамперед 
на підтримку неприбуткової некомерційної її 
частини, до якої належать:
 – офіційний племінний облік з формування 

інформаційних баз даних суб’єктами пле-
мінної справи;

Німецька голштинська асоціація

14 регіональних племінних книг і центрів 
штучного осіменіння

Центр обробки 
даних (VIT)

Облік молока 
14 організацій

Розведення Продаж Осіменіння

Племінна книга
 Реєстрація 
Класифікація

Племінної 
худоби

Біотехнологічний 
геномний аналіз 

досліджень

Обробка даних 

On-line інформація

 Передача даних

Контроль 
продуктивності 

Ідентифікація 

Контроль якості

Племінна 
програма

Генетична 
оцінка

Контроль 
продуктивності

рис. 1. структура індустрії з розведення голштинської худоби в німеччині
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 – офіційний племінний облік з формування 
інформаційних баз даних на рівні підпри-
ємств (лабораторій) оцінки якості тварин-
ницької продукції;

 – офіційна оцінка племінної (генетичної) цін-
ності тварин;

 – збереження біологічного різноманіття сіль-
ськогосподарських тварин;

 – підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації фахівців з племінної справи 
і відтворення тварин;

 – технічне оснащення підприємств (лаборато-
рій) генетичного контролю, оцінки якості тва-
ринницької продукції, селекційних центрів;

 – участь офіційних представництв і представ-
ників України на міжнародних форумах, 
виставках, зібраннях;

 – розробка державних програм селекції та 
забезпечення їх виконання.
Окремою важливою умовою успішної реалі-

зації цього процесу є організаційна складова. 
Якщо її розглядати на державному рівні, то 

потрібно виділити 3 основні напрями: органі-
зація сучасної системи племінної справи та 
ведення племінного обліку згідно зі світови-
ми вимогами; формування мережі локальних 
інформаційних центрів і лабораторій з визна-
чення якості молока, а також центральної бази 
зі всіх племінних ресурсів; створення меха-
нізмів підтримки суб’єктів, які забезпечують 
розширення основного стада та беруть участь 
у реалізації програм селекції.

Фахівцями Інституту розведення і генети-
ки тварин НААН, Черкаської дослідної станції  
біоресурсів спільно з членами відділення зоо -
технії НААН та представниками ряду віт чизняних 
і закордонних установ (Німеччини, Нідерландів, 
Франції, Угорщини) відпрацьовано сучасну мо-
дель організації та ведення системи селекції 
у тваринництві України. Особливістю цієї сис-
теми є створення у складі Інституту розведення 
і генетики тварин НААН спеціалізованого уні-
тарного підприємства «Головний селекційно-ін-
формаційний центр» з філіями в областях, яке 

Активна популяція 410 000 голштинів

Матері бугаїв, селекційні якості, 
генетична племінна цінність, генеалогічна 

належність, власна продуктивність

4–5 молодих бугаїв 
використання 

як батьків бугаїв 
у племпрограмах

Геномна 
оцінка

Штучне осіменіння

Бугайці після 24 міс., 1000 гол. 
Геномна оцінка 

Оцінка за екстер’єром, приростами, репродуктивною здатністю

Молоді бики, 100 гол.

Реалізація в межах 
держави та за кордон

Перевірка за якістю потомків 
Перевірка дочок за показниками: 

молочна продуктивність, 
екстер’єрний тип, здоров’я вим’я, 

швидкість молоковіддачі, плодючість,
легкість отелення, мертвонароджуваність 

(20–30 гол.) 

Оцінка за якістю 
потомства

4–5 молодих бугаїв використання як батьків
бугаїв у племпрограмах МАSТЕRRIND

10–15 вітчизняних 
і зарубіжних 
батьків бугаїв

Пересадка ембріонів

Популяція з усього світу

рис. 2. структура племінної програми маSтеRRIND
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повинно ініціювати та здійснювати всі операції 
з ведення автоматизованого племінного обліку, 
опрацьовувати матеріали за допомогою відповід-
них програм і оприлюднювати із визначеною пе-
ріодичністю об’єктивні результати оцінки тварин.

Потрібно прискорити реформування наяв-
ної племінної служби на ефективнішу, яка діє 
за регіональним принципом, внести зміни і до 
нормативно-правових актів з питань атестації 
та ліцензування господарської діяльності під-
приємств (об’єднань) з племінної справи в тва-
ринництві. Слід відновити роботу з контролю 
якості тваринницької продукції, процесу відтво-
рення, моніторингу селекційної ситуації в по-
пуляціях тощо. Для цього пропонуємо ство-
рити 3 – 4 міжрегіональних селекційних центри 
на базі наявних племпідприємств з належною 
матеріально-технічною базою, що дасть змогу 
отримувати високоякісну генетичну продукцію 
і запроваджувати автоматизовану систему ве-
дення племінного обліку та державної реєстрації 

племінних тварин, офіційного обліку продук-
тивності, оцінки за типом та визначення пле-
мінної (генетичної) цінності тварин, створення 
централізованої інформаційної бази даних про 
племінні (генетичні) ресурси відповідно до ви-
мог міжнародних організацій з тваринництва. 
Кожний з цих центрів має бути відповідальним 
за реалізацію програми відтворення та селекції 
молочної худоби у визначених регіонах.

При регіональних наукових установах ство-
рити міжрегіональні лабораторії з визначен-
ня якості тваринницької продукції (Інститут 
розведення і генетики тварин, Інститут біо-
логії тварин, Інститут тваринництва, Інститут 
«Асканія-Нова»), оснастивши їх найсучаснішим 
лабораторним обладнанням. Забезпечити умо-
ви щодо відновлення системи випробування 
бугаїв-плідників, організації і проведення робіт 
з експертної оцінки племінних (генетичних) ре-
сурсів та оцінки якості молока корів для ведення 
племінної справи у тваринництві.

Вирішення низки поставлених питань 
дасть змогу сформувати та забезпечити 
функціонування єдиної системи селекції у тва-
ринництві, привести систему племінного об-
ліку до рівня міжнародних вимог, побудувати 

ефективну систему управління племінним 
процесом для підвищення економічної ефек-
тивності та конкурентоспроможності галузі 
і, найголовніше, з’явиться можливість розпо-
чати якісну оцінку бугаїв-плідників.
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Епізоотичний стан щодо 
хламідійної інфЕкції 
у плЕмінному свинарстві

Мета. визначити реальний стан щодо хламідійної 
інфекції у племінних свинарських підприємствах 
різних регіонів україни та окреслити перспекти-
ви її максимального викорінення. Методи. об-
стежено 45 племінних підприємств 11 областей 
україни. застосовано епізоотологічні, клінічні, 
патолого анатомічні та лабораторно-діагностичні 
методи досліджень (переважно плр). Результа-
ти. з’ясо вано, що рівень інфікування серед об-
стежених племінних об’єктів свинарства становить 
71%. завдяки задовільним умовам утримання 
і годівлі маніфестна форма хламідійної інфекції 
не перевищує 19% від числа неблагополучних 
господарств. У більшості випадків етіологічни-
ми чинниками інфекції є Chlamydia suis (43,6%), 
C. pecorum (34,4%) та C. abortus (31,3%), а також 
у спорадичних випадках C. psittaci (6,3%) і C. pneu-
monia (3,1%). Висновки. Для максимального ви-
корінення хламідійної інфекції у свинарській галузі 
потрібно проводити її регулярний моніторинг 
на племінних об’єктах свинарства за допомогою 
методів лабораторної діагностики, що мають ви-
соку специфічність і чутливість (плр, іфа, ріф).

Хламідіоз свиней — небезпечна інфекційна 
патологія. Завдає великих економічних збитків 
свинарській галузі внаслідок недоодержання 
приплоду та високої летальності серед по-
росят перших діб життя, а також через втрату 
репродуктивної здатності свиноматок і кнурів-
плідників. Останнє має особливо тяжкі наслід-
ки для племінних свиногосподарств, оскільки 
зводить нанівець багаторічну напружену се-
лекційну роботу. Існує також загроза здоров’ю 
людей у разі контакту з хворими на хламідіоз 
тваринами [1–6].

Важко переоцінити роль неблагополучних 
щодо хламідійної інфекції племінних підпри-
ємств у її поширенні. У більшості племінних 
господарств свиней утримують у досить гар-
них умовах, завдяки чому за їх інфікування 
штамами збудників невисокої вірулентності 
хламідіоз має латентний перебіг. Коли ж такі 
латентно хворі свині чи свині-хламідієносії по-

Ключові слова: племінне свинарство, епізоотологічний моніторинг,  
хламідійна інфекція, оздоровлення.

трапляють як племінні до інших господарств, 
до того ж після транспортного стресу, вони 
стають активним джерелом хламідійної ін-
фекції. До того ж, якщо умови утримання й го-
дівлі тварин нового господарства є гіршими 
або взагалі незадовільними, що призводить 
до зниження загальної резистентності орга-
нізму тварин аборигенного стада, вірогідність 
виникнення через певний час маніфестної 
форми інфекції є досить високою [3].

Ще актуальнішим (щодо поширення 
хламідійної інфекції) є питання зі спермою 
для штучного осіменіння, оскільки кнурів-плід-
ників на племінних підприємствах, як правило, 
утримують у гарних умовах і, в разі інфікова-
ності хламідіями захворювання вкрай рідко 
має клінічні прояви [3, 4].

Мета досліджень — визначити реальний 
стан щодо хламідійної інфекції у племінних 
свинарських підприємствах різних регіонів 
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України та окреслити перспективи її макси-
мального викорінення. 

Методика досліджень. Обстежено 45 сви-
нарських племінних підприємства Вінницької, 
Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, 
Кіровоградської, Київської, Одеської, Полтав-
ської, Сумської, Херсонської та Черкаської 
областей України. При цьому застосовували 
епізоотологічні, клінічні, патологоанатомічні та 
лабораторно-діагностичні методи досліджень. 
Більшість обстежених об’єктів племінного сви-
нарства (16) розташовано на Полтавщині.

Основним методом лабораторної діа-
гностики була полімеразна ланцюгова реак-
ція (ПЛР). Застосовано комерційно доступні 
тест-системи: ПОЛІМІК (НВФ «Літех», Ро-
сія), АмплиСенс-50R («ХЛАКОМ», Росія) та, 
переважно, тест-системи власної розробки 
для виявлення фрагментів ДНК гену, що ко-
дує 16S рРНК та гену МОМР представників 
роду Chlamydiа, що викликають захворювання 
ссавців і птахів [8, 9]. Для визначення виду 
бактерій родини Chlamydiaceae у позитивних 
зразках застосовували мультиплексну ПЛР-
тест-систему власної розробки [7]. 

В окремих випадках окрім ПЛР застосо-
вували мікроскопію мазків і мазків-відбитків 
із забарвленням за Стемпом, Маккіавелло 
та Романовським-Гімзою, а також біопробу 
на лабораторних тваринах.

Результати досліджень. Обстежували 
зазначені племпідприємства з розведення 
свиней із 2003 по 2013 р. Під час досліджен-
ня біологічних зразків, відібраних від свиней 
45 племінних підприємств, хламідійну інфек-
цію було виявлено у 32 (71%).

Клінічні прояви хламідіозу серед свиней 
реєстрували у 6 із обстежених нами об’єктів 
свинарства: ДП ДГ «Степне» Полтавського 
р-ну, ДП «Дібрівський кінний завод № 62» 
Миргородського р-ну та СТОВ «Агрофірма 
Оржицька» Оржицького р-ну Полтавської 
обл.; ТОВ «Трубіж» Баришівського р-ну, 
СВАТ АК «Калита» Броварського р-ну та ЗАТ 
ПЗ «Агро-Ресурс» Бориспільського р-ну Київ-
ської обл.

Клінічні прояви захворювання характери-
зувались абортами, народженням мертвих 
і нежиттєздатних поросят і перегулами у сви-
номаток; спорадичними орхітами та баланопос-
титами у кнурів-плідників; пневмоніями різного 
рівня ураження, ентеритами, кон’юнктивітами 
та поліартритами серед молодняку, а також 
загибеллю поросят перших діб і тижнів життя 
(летальність становила 5–80%).

У інших 39 племінних господарствах клінічні 
прояви хламідіозу мали спорадичний характер. 
Водночас під час дослідження за методом ПЛР 
зразків біологічного матеріалу (епітеліальні 
зскрібки зі слизових оболонок статевих орга-
нів чи прямої кишки, зразків сперми) у зразках 
від свиней ряду сільгосппідприємств було ви-
явлено ДНК збудників хламідіозу. Це госпо-
дарства: ТОВ «Серволюкс Генетика» Оратів-
ського р-ну Вінницької обл.; СП «Панкурчак» 
і СФГ «Фасти» Ковельського р-ну Волинської 
обл.; ТОВ «Агро-Овен» Магдалинівського 
р-ну та ТОВ «Луговське» фірми «Авіас-2000» 
Cолонянського р-ну Дніпропетровської обл.; 
ТОВ «Запоріжсталь» м. Запоріжжя; ФГ «ВК 
і К» Світловодського р-ну Кіровоградської обл.; 
СТОВ «Агросвіт» Миронівського р-ну Київської 
обл.; ТОВ «Агропрайм-Холдінг» Болградського 
р-ну Одеської обл.; ВАТ «Гадяцьке бурякогос-
подарство», ВАТ «Полтаваплемсервіс» від-
ділок № 4 та СПОП «Нива» Гадяцького р-ну; 
ТОВ «Велес-2005» Диканського р-ну, ВАТ «Бу-
рякорадгосп Ланівський» Карлівського р-ну; 
ПСП «Нове Життя» та СГВК «Бодаква» Лох-
вицького р-ну; ДП ДГ ім. Декабристів Миргород-
ського р-ну; СТОВ АФ «Куйбишево» Оржиць-
кого р-ну; ВАТ «Каплинцівське» Пирятинського 
р-ну; ДП НДГ «Ювілейний» та ДП «Експери-
ментальна база «Надія» Полтавського р-ну; 
ТОВ ім. 9 січня Хорольського р-ну Полтавської 
обл.; ТОВ «Низи» Лебединського р-ну Сумської 
обл.; ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» Цурюпинсько-
го р-ну Херсонської області; ТОВ «Золотонісь-
ке» та ТОВ «Золотоніський бекон» Золотонісь-
кого р-ну Черкаської обл.

За видового диференціювання позитивних 
щодо хламідіозу зразків ДНК, виділених із біо-
логічних зразків свиней племінних об’єктів, 
визначено, що у більшості випадків збудни-
ками є C. suis (43,6%), C. pecorum (34,4) та 
C. abortus (31,3), а також у спорадичних ви-
падках C. psittaci (6,3) і C. pneumonia (3,1%).

Отже, можна зробити висновок про досить 
значне поширення хламідійної інфекції серед 
племінних свинарських господарств, що має 
вирішальне значення у епізоотології хламіді-
озу свиней.

Вважаємо, що для максимального вико-
рінення хламідіозу у свинарській галузі на-
самперед потрібно повністю оздоровити усі 
племінні господарства з розведення свиней. 
З цією метою слід запровадити обов’язковий 
регулярний моніторинг хламідійної інфекції 
усіх об’єктів племінного свинарства. У разі 
виявлення неблагополучних щодо хламідіозу 
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племінних свиногосподарств потрібно призу-
пиняти будь-яку реалізацію племінної продук-
ції до повного оздоровлення свинопоголів’я, 
підтвердженого результатами високочутливих 
методів лабораторної діагностики: полімераз-
ної ланцюгової реакції (ПЛР), імунофермент-
ного аналізу (ІФА) та реакції імунофлуорес-
ценції (РІФ). 

Зазначені положення внесено у проект но-
вої редакції «Інструкції щодо заходів з про-
філактики та боротьби з хламідіозом сіль-

ськогосподарських тварин», розробленого 
нами у співпраці з науковцями ННЦ «Інститут 
експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини» і подано на розгляд до Держав-
ної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України.

Слід зазначити, що переважна більшість 
неблагополучних щодо хламідійної інфекції 
племінних свинарських об’єктів, згаданих 
у статті, нині вже оздоровлені за нашими ре-
комендаціями та науковим супроводом.

Результати проведених досліджень свід-
чать про значне поширення хламідійної ін-
фекції серед свиней племінних підприємств 
різних регіонів України (у 32-х із 45 об’єктів). 
Неблагополучні щодо хламідійної інфекції 
племінні сільгосппідприємства – головні її 
поширювачі як серед племінних, так і серед 
товарних свинарських об’єктів.

Диференціюванням позитивних щодо хла-
мідійної інфекції зразків ДНК бактерій роду 

Chlamydia з’ясовано, що етіологічними чинни-
ками хламідійної інфекції свиней є переважно 
C. suis, C. pecorum і C. abortus та у спорадич-
них випадках C. psittaci і C. pneumonia.

Регулярний моніторинг хламідійної інфекції 
усіх без винятку об’єктів племінної справи за 
допомогою високочутливих методів лабора-
торної діагностики (ПЛР, ІФА, РІФ), вважає-
мо, є потрібним заходом для контролю і мак-
симального викорінення цієї інфекції в Україні.
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8. Пат. 34868 Україна, МПК А 61 К 39/118. Спо-
сіб визначення ДНК семи збудників хламідійних 
інфекцій ссавців і птахів у одній полімеразній лан-
цюговій реакції/І.М.Ксьонз, К.Ф. Почерняєв; заявники 
і власники — І.М. Ксьонз, К.Ф. Почерняєв; заявл. 
25.03.2008; опубл. 26.08.2008. — Бюл. № 16.

9. Пат. 51635 Україна, МПК А 61 К 39/118. Спо-
сіб визначення ДНК бактерій родини Chlamydiaceae 
у полімеразній ланцюговій реакції шляхом амплі-
фікації фрагмента гена головного білка мембрани 
(МОМР)/І.М. Ксьонз, К.Ф. Почерняєв; заявник і влас-
ник — Полтавська дослідна станція Ін-ту вет. меди-
цини УААН; заявл. 19.01.2010; опубл. 26.07.2010. — 
Бюл. № 14.

Надійшла 3.04.2014.
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та чорної для стВорення 
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Мета. Виявити залежність між умістом жиру та 
алілгірчичної олії різних видів гірчиці. Методи. 
Польовий — для проведення фенологічних 
спостережень, біометричних замірів; 
лабораторний — для оцінки продуктивності 
досліджуваного матеріалу, визначення 
біохімічних показників. Результати. Вивчено 
колекційні зразки гірчиці сизої, білої та чорної 
різного географічного походження за ознаками 
вмісту та якості олії. Виділено перспективні для  
селекційної роботи зразки за цими показниками.  
Висновки. Встановлено негативну кореляційну 
залежність між умістом жиру та алілгірчичної олії  
у сизої та чорної гірчиці. Виявлений значний 
розмах варіювання основних жирних кислот 
сприяє створенню сортів різних напрямів 
використання.

Генетика,  селекція, 
біотехнологія

Гірчиця — одна з олійних рослин, яку най
більше використовує людина. Ця культура 
представлена трьома видами: гірчиця сиза (са
рептська) (Brassica juncea (L.) Czern.), гірчиця 
біла (Sinapis alba L.) і гірчиця чорна (Brassica 
nigra (L.) Koch.). Вони мають багато спільних 
морфологічних і біологічних ознак, а видо ва 
від мін ність пов’язана з різними умовами виро   
щування та походженням [3, 6]. Під час пере  
робки насіння гірчиці отримують харчову гірчич  
ну олію, алілгірчичну олію, макуху для вироб
ництва гірчичного порошку та корм для тварин.

Найбільша галузь застосування продуктів її 
переробки — харчова індустрія. Залежно від 
виду продукту товаровиробники використову
ють і різні види гірчиці. Гірчицю сизу та чорну 
з високим (0,8 – 1,2 %) умістом алілгірчичної 

Ключові слова: гірчиця, олія, ефірна олія, жирнокислотний склад, кореляція.

олії, що зумовлює пекучий смак та антисептич
ні властивості продукту, застосовують для ви
робництва гострої гірчиці, кетчупів, соусів, ма
ринадів. Особливий попит вони мають у Росії 
та Польщі, у більшості країн Європи та США 
вживають слабкі приправи, що виготовляють 
з насіння гірчиці білої (вміст алілгірчичної олії 
нижчий 0,6 %). До того ж олія гірчиці білої має 
найвищу якість, напіввисихаюча золотисто
жовтого забарвлення, добре зберігається. 
Використовують для виробництва маргарину, 
в хлібопекарній та кондитерській промисловос
ті. Гірчицю чорну вважають кращою для ви
робництва порошку та олії, що використовують 
у медицині. Іншим напрямом використання гір
чичної олії є технічний (застосовується у ла
кофарбовій промисловості, миловарінні, при 



ГЕНЕТИКА, 
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

38 жовтень 2014 р.

Використання генетичного різноманіття гірчиці сизої, 
білої та чорної для створення вихідного селекційного 
матеріалу з високою якістю олії

Вісник аграрної науки

виготовленні біодизеля) [5, 7]. Такий широкий 
спектр використання визначається значною 
мінливіс тю за вмістом ефірної олії та окремих 
жирних кислот у гірчичній олії [8, 9].

Мета роботи — встановити залежність між 
умістом жиру та алілгірчичної олії різних ви
дів гірчиці. Важливим для оцінки перспективи 
використання зразків під час створення сортів 
різного напряму використання є досліджен
ня мінливості жирнокислотного складу олії 
та кореляційних зв’язків між умістом окремих 

кислот в олії гірчиці сизої, білої та чорної.
Матеріали та методи досліджень. Мате

ріа лом для проведення досліджень були 
318 колекційних зразків (місцеві та одержані 
з Всеросійського інституту рослин ім. М.І. Ва
вилова) гірчиці сизої переважно сарептського 
та напівсарептського різновидів (var. sareptana 
Sinsk., var. subsareptana Sinsk.), білої та чор
ної з Індії, Японії, Росії, Західного Китаю, 
Афганістану та ін. Дослідження проводили 
упродовж 2010 – 2012 рр. на дослідних полях 

1. характеристика колекційних зразків трьох видів гірчиці за вмістом жиру та алілгірчичної олії

Показник
Вміст жиру, % Вміст алілгірчичної олії, %

Гірчиця сиза Гірчиця біла Гірчиця чорна Гірчиця сиза Гірчиця біла Гірчиця чорна

Значення:

  мінімальне 26,35 24,42 29,40 0,51 0,29 0,65

  середнє 32,92 27,51 32,82 0,76 0,39 0,72

  максимальне 41,09 30,60 37,01 1,04 0,54 0,84

Похибка середньої  
вибірки 0,40 0,81 2,23 0,02 0,03 0,06

Відносна похибка  
середньої вибірки, % 1,21 2,96 6,80 2,02 8,75 8,37

Коефіцієнт варіації, % 10,13 7,82 11,77 16,32 23,15 14,50

Похибка коефіцієнта  
варіації, % 0,86 2,09 4,81 1,43 6,19 5,92
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рис. 1. блокова діаграма, %: а — вміст олії в насінні;  б — вміст алілгірчичної олії;  — середнє;  
 —  медіана;  — 25–75 %;  — мін.–макс.
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Інституту олійних культур НААН [2]. Ділянки од
норядкові, площею 2,8 м2, повторність 2разо
ва, стандарт (сорт гірчиці сизої — Тавричанка, 
білої — Талісман, чорної — Софія) ви сівали 
через кожні 10 ділянок. Проводили порів няльну 
оцінку за морфологічними та основними госпо
дарсько цінними ознаками.

Використовували методи: польовий — 
для проведення фенологічних спостережень 
і біометричних замірів; лабораторний — 
для оцінки продуктивності досліджуваного 
матеріалу, визначення біохімічних показників. 
З використанням пакета Microsoft Excel у скла
ді Microsoft Office і пакета прикладних програм 
Statistica [1] проведено статистичну обробку 
і наведено числові і графічні результати.

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Основним показником, що характеризує 
будьяку олійну культуру, є вміст жиру у її 
на сінні. Досить важливим для оцінки перспек
тиви використання у селекційній практиці є 

порівняльна характеристика за цією ознакою 
різ них видів гірчиці (табл.1).

На основі дослідження колекційних зразків 
гірчиці трьох видів установлено, що гірчиця 
біла характеризується зниженим вмістом олії 
у насінні порівняно з двома іншими видами.  
Найбільше значення цієї ознаки — 30,6 % 
(сорт Талісман). Уміст олії у зразків гірчиці 
білої — 24,4 – 30,6 %. Коефіцієнт варіації — 
7,8±2,09 %. Уміст олії у зразків гірчиці чорної 
становить від 29,4 % (ГЧУ0121) до 37 % (ГЧУ
0117). Кое фіцієнт варіації — 11,8±4,81 %. 
Найбільш варіабельною виявилася гірчиця 
сиза. Мінімальний вміст олії серед досліджу
ваних зразків у К 0485 (26,4 %), максималь
ний — у К 3257 (41,1 %). Коефіцієнт варіа
ції — 10,1±0,86 %. Загалом популяції гірчиці 
сизої та чорної за ознакою вмісту олії досить 
схожі. Середні значення становлять 32,9±0,40 
та 32,8±2,23 % від повідно. Проте серед зраз
ків гірчиці сизої виді лено 8 генотипів, що за 

2. характеристика колекційних зразків гірчиці за жирнокислотним складом олії

Показник
Жирнокислотний склад

C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:1 C22:1

Гірчиця сиза

Значення:

  мінімальне 2,59 0,20 13,31 9,84 13,04 0,00 0,07

  середнє 4,06 0,67 26,31 31,26 23,46 0,49 14,16

  максимальне 5,26 1,25 48,04 43,16 33,04 2,98 43,69

Похибка середньої вибірки 0,06 0,03 0,83 0,63 0,52 0,13 0,94

Коефіцієнт варіації, % 12,66 32,01 26,45 16,73 18,48 29,00 55,29

Похибка коефіцієнта варіації 1,07 2,71 2,24 1,41 1,56 1,95 4,67

Гірчиця біла

Значення:

  мінімальне 2,69 0,19 17,60 11,25 17,81 0 11,20

  середнє 3,45 0,32 23,92 20,43 23,18 0 28,64

  максимальне 4,74 0,49 31,04 34,95 26,20 0 48,27

Похибка середньої вибірки 0,26 0,05 1,77 4,05 1,19 0 5,57

Коефіцієнт варіації, % 20,10 37,66 19,59 52,47 13,64 0 51,42

Похибка коефіцієнта варіації 5,37 10,06 5,23 14,02 3,64 0 13,74

Гірчиця чорна

Значення:

  мінімальне 3,18 0,76 20,52 27,47 23,14 0,39 14,40

  середнє 3,68 0,91 22,86 28,07 25,79 1,33 17,37

  максимальне 4,51 1,10 25,32 28,84 27,56 3,07 20,69

Похибка середньої вибірки 0,42 0,10 1,39 0,40 1,35 0,87 1,82

Коефіцієнт варіації, % 19,75 19,27 10,51 2,49 9,06 22,94 18,20

Похибка коефіцієнта варіації 8,06 7,87 4,29 1,02 3,70 6,11 7,43
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вмістом олії перевищують кращі зразки гірчиці 
чорної на 0,6 – 4,1 %. Найперспективнішими є 
зразки гірчиці сизої ВН517 (40,1 %), К3257 
(41,1 %), Скороспелка2 (38,5 %), Донская5 
(38,0 %), К4532 (38,5 %), Камишинская6 
(38,1 %).

Іншим показником господарської цінності 
гірчиці є вміст алілгірчичної ефірної олії. Саме 
вона забезпечує специфічний смак продук
тів, що виробляють з насіння цієї культури. 
Загалом спостерігається тенденція, аналогічна 
вміс ту олії (рис. 1). Вміст ефірної олії у зразків 
гірчиці білої не перевищує 0,54 %, тоді як її 
максимальний вміст у зразках сизої та чор
ної гірчиці становить 1,04 % (зразок К0485) і  
0,84 % (зразок ГЧФ0106) відповідно. Середній 
вміст олії гірчиці сизої становить 0,76±0,02 %, 
чорної — 0,72±0,06, білої — 0,39±0,03 %.

На рис. 1 наведено блокову діаграму цих 
показників, з якої видно значну відмінність між 
досліджуваними показниками у сортів гірчиці 
білої як від зразків сизої, так і від зразків гірчи
ці чорної. Водночас відмінність між зразками 
гір чиці сизої та чорної за вмістом жиру й аліл
гірчичної ефірної олії незначна.

З метою з’ясування можливості ведення 
селекційної роботи на підвищення олійності 
та вмісту алілгірчичної ефірної олії визначено 
кореляційні залежності між цими показника
ми. Встановлено, що у зразків гірчиці сизої 
кое фіцієнт кореляції становить –0,41. Рівень 
значущості — 0,001. Для гірчиці чорної цей 
зв’язок також негативний (r = –0,27), а для бі
лої кореляція виявилася позитивною і досить 
високою (r=0,60).

Напрям використання гірчичної олії (харчо
вий, технічний та ін.) залежить від композиції 
жирних кислот, що входять до її складу [10]. 
Для усіх видів гірчиці основними є олеїно
ва, лінолева, ліноленова та ерукова кислоти  
(табл. 2). Саме від їх співвідношення залежить 
харчова цінність олії.

Насичені пальмітинова та стеаринова кис
лоти — у незначній кількості (до 5,3 та 1,3 % 
відповідно) в олії всіх досліджуваних видів 
гір чиці, вміст ейкозенової кислоти в олії гірчиці 
сизої та чорної не перевищує 3,1 %, у насінні 
гірчиці білої її взагалі немає.Тому розглянемо 
детальніше, яким чином ненасичені олеїнова, 
лінолева, ліноленова кислоти та ерукова кис
лота формують особливості олії різних видів 
гірчиці.

 Уміст цих кислот в олії гірчиці сизої та бі
лої варіює у дуже широких межах (рис. 2). 
Особливо це стосується ерукової кислоти. 
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У гірчиці си зої мінімальний її вміст становить 
0,1 %, максимальний — 43,7 %. У гірчиці білої 
кількість ерукової кислоти — 11,2 – 48,3 %. Це 
результат цілеспрямованої селекційної роботи 
з метою створення сортів гірчиці з мінімаль
ним умістом шкідливої для здоров’я ерукової 
кислоти в олії для харчового використання [4].

Найціннішими є зразки гірчиці сизої К0454 
(0,1 %), К267 (1,4 %), Степнянка (1,5 %),  
К0460 (2 %), К4342 (2 %), Тавричанка 
(3,3 %) та сорти гірчиці білої Запоріжанка 
(15 %), Талісман (15,5 %), Кароліна (11,2 %).  
Про значну варіабельність зразків гірчиці 
сизої та білої за цією ознакою свідчить і ви
сокий коефіцієнт варіації, який в обох випад
ках перевищує 50 %. Уміст ерукової кисло
ти в олії досліджених зраз ків гірчиці чорної 
становить від 14,4 % (ГЧУ0121) до 20,7 % 
(ГЧУ0117).

Розмах варіювання інших жирних кислот 
в олії гірчиці сизої та білої дещо менше, але 
також досить широкий. Особливо це стосу
ється гірчиці сизої. Уміст олеїнової кислоти 
в олії Brassica juncea  збільшується від 13,3% 
(зразок К0485) до 48 % (сорт Тавричанка), 
лінолевої — від 9,8 % (К4547) до 43,2 % 
(зразок К0453), ліноленової від 13% (К0454) 
до 33,0 % (М17). Мінімальний уміст олеї
нової кислоти в олії гірчиці білої становить 
17,6 % (МБ36), максимальний — 31 % (сорт 
Кароліна). Для лінолевої кислоти ці показни
ки становлять 11,3 % (МБ36) і 35 % (сорт 
Кароліна) відповідно. Різ ниця між мінімальним 
і максимальним значенням ліноленової кисло
ти в олії досліджених зразків гірчиці білої — 
лише 8,4 %. Максимальний її вміст — 26,2 % 
(сорт Талісман), мінімальний — 17,8 % (сорт 
Кароліна).

Мінливість досліджених зразків гірчиці 
чорної за вмістом ненасичених жирних кис
лот незначна. У середньому вміст олеїнової 
кислоти становить 22,9±1,39%, лінолевої —  

28,1±0,40 %, ліноленової — 25,8±1,35%, ко
ливання між максимальним і мінімальним 
значенням не перевищує 5 %.

Проведений аналіз кореляційних зв’язків 
між умістом жирних кислот, що є основою гір
чичної олії, дає змогу прогнозувати тенденції 
їх співвідношення під час селекції на якість. 
Установлено, що вміст олеїнової кислоти 
в олії гірчиці сизої  позитивно корелює з ліно
левою кислотою з високим рівнем значущості 
(r=0,72 за Р=0,0001). З умістом небажаних 
ліноленової (r= – 0,73 за Р=0,0001) та еру
кової кислот (r= – 0,82 за Р=0,0001) зв’язок 
негативний з високим рівнем вірогідності. 
Відповідно взаємозалежність між умістом 
лінолевої кислоти з ліноленовою і еруковою 
у зразках гірчиці сизої також істотно нега
тивна (r= – 0,65 за Р=0,0001) і (r= – 0,88 за 
Р=0,0001) відповідно. Водночас зв’язок між 
умістом ерукової і ліноленової кислот пози
тивний (r=0,51 за Р=0,0001). Такі результати 
дають змогу здійснювати селекцію Brassica 
juncea на підвищення олеїнової та лінолевої 
кислот завдяки зниженню ерукової і ліноле
нової кислот.

Для гірчиці білої загалом характерні такі 
самі залежності: вміст ерукової кислоти істот
но негативно корелює з олеїновою (r= – 0,74 за 
Р=0,002) та лінолевою кислотами (r= – 0,95 за 
Р=0,0001). Між олеїновою та лінолевою кис
лотами виявлено позитивний зв’язок (r=0,59 
за Р=0,026).

Гірчиця чорна дещо відрізняється від двох 
попередніх видів. У неї встановлено негатив
ний зв’язок ерукової кислоти з ліноленовою  
(r=– 0,81 за Р=0,001) та олеїновою (r=– 0,45 за 
Р=0,14) кислотами. Кореляція  ерукової кисло
ти з лінолевою виявилась позитивною з висо
ким рівнем значущості (r=0,99 за Р=0,0001). 
Взаємозалежність лінолевої кислоти з ліно
леновою у гірчиці чорної є істотно негативною 
(r= – 0,87 за Р=0,001).

 Установлено, що з 3-х досліджених видів 
гірчиці Sinapis alba характеризується най-
нижчим умістом олії у насінні (до 30,6 %),   
максимальні значення для гірчиці сизої — 
41,1 %, чорної — 37 %. Аналогічні резуль-
тати отримано щодо вмісту алілгірчич-
ної ефірної олії. Установлено негативну 
взаємозалежність між цими показниками. 

Висновки

Виявлено значний розмах варіювання основ-
них жирних кислот в олії сизої та білої гір-
чиці. Більшою мірою це стосується еру-
кової кислоти. Встановлені кореляційні 
зв’язки свідчать про можливість ведення 
селекційної роботи на підвищення корисних 
для здоров’я людини олеїнової та лінолевої 
кислот  водночас.
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ВідтВорюВальна здатність 
кнуріВ ноВих ліній порід 
ландрас та уельс

Мета. Вивчити якість спермопродукції 
кнурів різних ліній порід ландрас та уельс. 
Методи. одержували сперму мануальним 
методом — із садками на фантом. 
розраховано коефіцієнти фенотипової 
консолідації вивчених ліній як щодо 
порід ландрас та уельс, так і до всього 
дослідженого поголів’я. Результати. 
Виявлено відмінності між окремими 
лініями в межах порід і між вивченими 
породами за окремими показниками якості 
спермопродукції. Висновки. Виявлено 
перевагу кнурів породи ландрас порівняно 
з кнурами породи уельс за об’ємом еякуляту 
за відсутності істотних розбіжностей за 
концентрацією та активністю сперміїв. 

Свинарство в Україні є однією з провідних 
галузей тваринництва. Від рівня розвитку 
цієї галузі залежить розв’язання проблеми 
забезпечення населення повноцінним білком 
тваринного походження. Для ефективного 
високорентабельного виробництва свинини 
повинні бути налагоджені та відпрацьовані 
всі складові елементи технології свинарсько
го підприємства. Однією з найважливіших 
складових є відтворення, при цьому част
ку впливу батьківської складової не можна 
недооцінювати. Так, автори наголошують, 
що ефективність роботи підприємств інду
стріального типу значною мірою залежить 
від рівня відтворювальної здатності кнурів 
[6]. Основним засобом генетичного прогресу 
в тваринництві є метод штучного осіменіння 
тварин з метою інтенсивного використання 
високоцінних плідників для масового поліп
шення породних і підвищення продуктивних 
якостей тварин [1].

Сперма кнурів має індивідуальні особ
ливості, про що свідчать не лише коли
вання окремих показників, а й її біологічна 
повноцінність [4]. Якість сперми, її заплід
нювальна здатність, багатоплідність маток, 
залежать від цілого ряду факторів, серед 

Ключові слова: свині, заводські лінії, спермопродукція,  
коефіцієнт фенотипової консолідації, ландрас, уельс.

яких є й спадкові особливості кнура (породи, 
належності до певної лінії, наявності у родо
воді видатних предків, рівня стресостійкості 
та ін.) [2, 9, 10].

З огляду на це вивчення якості спер
мопродукції кнурів нових ліній порівняно 
до традиційних є важливим і актуальним 
напрямом.

Мета досліджень — вивчення якості спер
мопродукції кнурів різних ліній порід ландрас 
та уельс.

Матеріал і методика досліджень. На базі 
пункту з штучного осіменіння ТОВ Агрофірма 
«Хлібне» нами було проведено оцінку якості 
спермопродукції (об’єму еякуляту, концентра
ції та активності сперміїв) плідників основно
го стада за всіма еякулятами в обліковий рік 
згідно з загальноприйнятими методиками [8]. 
Одержували сперму мануальним методом — 
з садками на фантом, за помірного режиму 
використання кнурів. На основі отриманих 
даних було розраховано коефіцієнт фено
типової консолідації через середньоквадра
тичне відхилення (КФК1) та через коефіці
єнт варіації (КФК2) за Ю.П. Полупаном [7]. 
Коефіцієнти фенотипової консолідації роз
раховано до відповідних порід (ландрас та 



ГЕНЕТИКА, 
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

44 жовтень 2014 р.

Відтворювальна здатність кнурів нових ліній  
порід ландрас та уельс

Вісник аграрної науки

уельс) та до всіх оцінених кнурів. Результати 
досліджень опрацьовано методом варіаційної 
статистики [3, 5].

Результати досліджень. За основними 
показниками якості сперми істотних розбіжнос
тей між кнурами різних генотипів не виявлено 
(табл. 1).

Водночас кнури лінії Хукса вирізнялися ви
щою концентрацією сперміїв на 0,02 млрд/мл,  
порівняно з кнурами лінії Ліста (Р<0,05),  
та на 0,04 млрд/мл, порівняно з кнурами лінії 

Рекса (Р<0,01). Кнури лінії Теда 933 порівняно 
з кнурами лінії Рекса характеризувались ви
щою концентрацією сперми на 0,03 млрд/мл  
(Р<0,05).

Усі оцінені кнури вирізнялися перевищен
ням показників рівня класу еліта за об’ємом 
еякуляту. Показники концентрації сперміїв 
оцінених кнурів були в межах рівня класу 
еліта — нижче верхньої його межі від  – 0,05 
до  – 3,94.

Активність сперміїв кнурів різних ліній 
порід ландрас та уельс — на одному рівні 
(рис. 1).

За показником активності сперміїв — відпо
відали вимогам класу еліта. Водночас кнури 
ліній Рекса та Теда 933 в породі ландрас ви
різнялися кращими значеннями щодо стан
дарту класу еліта (рис. 2).

За оцінки кнурів порід ландрас та уельс 
за якістю спермопродукції (табл. 2) встанов
лено перевагу породи ландрас за об’ємом 
еякуляту кнурів порівняно з породою уельс 

1. Якість спермопродукції кнурів різних генотипів ( x±Sx)

Група Лінія n, голів Кількість оцінених  
еякулятів

Об’єм  
еякуляту, см3

Концентрація сперміїв,  
млрд/мл

I Ліст 3 102 290,89±9,063 0,28±0,809

± до класу еліта +61,89  – 2,15

II Хукс 3 106 294,00±10,256 0,30±0,784*1, **2

± до класу еліта +65,00  – 0,05

V Рекс 3 91 271,33±9,707 0,26±0,923

± до класу еліта +42,33  – 3,94

VI Тед 933 3 98 276,19±7,145 0,29±0,716 *2

± до класу еліта +47,19  – 1,13

Стандарт класу еліта для II групи порід 190 – 229 0,26 – 0,30

Примітки. *1 — вірогідність різниці на рівні Р<0,05 щодо групи І; **2 — вірогідність різниці на рівні 
Р<0,01 щодо групи V; *2 — вірогідність різниці на рівні Р<0,05 щодо групи V.

85
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рис. 1. активність сперміїв кнурів різних ге-
нотипів
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рис. 2. Відповідність показника активності 
сперміїв кнурів різних генотипів стандарту 
класу еліта

2. Якість спермопродукції кнурів порід ландрас 
та уельс ( x±Sx)

Порода
Кількість 
оцінених 
еякулятів

Об’єм 
еякуляту, см3

Концентрація 
сперміїв,  
млрд/мл

Ландрас 208 292,48±6,803 0,29±0,562

Уельс 189 273,85±6,246* 0,27±0,614

* Вірогідність різниці між групами на рівні Р<0,05.
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на 18,63 см3 (Р<0,05).
Також кнури породи ландрас вирізнялися 

більшими значеннями концентрації сперміїв 
на 0,02 млрд/мл, хоча рівень розбіжностей при 
цьому був невірогідний.

Активність сперміїв кнурів порід ландрас та 
уельс — на одному рівні (рис. 3).

Отже, результати наших досліджень свідчать  
про перевагу кнурів породи ландрас по
рівняно з кнурами породи уельс за об’ємом  
еякуляту, за відсутності істотних розбіжнос
тей за концентрацією та активністю спер
міїв.

Також вивчено коефіцієнти фенотипової 
консолідації за показниками якості спермо
продукції кнурів різних ліній порід ландрас та 
уельс (табл. 3).

Значних розбіжностей за рівнем консолі
дованості ознак якості спермопродукції між 
різними лініями як у породі ландрас, так і в по
роді уельс не встановлено.

Щодо середніх значень показників якості 
спермопродукції породи ландрас, консолідо
ванішим рівнем показника об’єму еякуляту 
вирізнялися кнури лінії Ліста, водночас консо
лідованішими рівнями показників концентрації 
і активності сперміїв характеризувалися кнури 
лінії Хукса.

Щодо середніх значень показників якості 
спермопродукції породи уельс, то кнури лінії 
Рекса порівняно з кнурами лінії Теда 933 мали 

консолідованіший рівень лише за показником 
активності сперміїв.

Під час розрахунку коефіцієнтів фенотипо
вої консолідації до всіх оцінених кнурів консо
лідованішими показниками вирізнялися тва
рини уельської породи — за об’ємом еякуляту 
та концентрацією сперміїв — лінії Теда 933, за 
активністю сперміїв — лінії Рекса.

85

87

89

91

Ландрас Уельс

90,41 90,81

Породи

%

рис. 3. активність сперміїв кнурів порід лан-
драс та уельс

3. коефіцієнти фенотипової консолідації за 
показниками якості спермопродукції кнурів 
різних генотипів ( x±Sx)

Лінія КФК Об’єм 
еякуляту, 

см3

Концентрація 
сперміїв,  
млрд/мл

Активність 
сперміїв, 

%

За розрахунку КФК до породи ландрас

Ліст 1  – 0,923  – 0,878  – 0,703

» 2  – 0,908  – 1,006  – 0,744

Хукс 1  – 1,051  – 0,857  – 0,431

» 2  – 1,026  – 0,909  – 0,472

За розрахунку КФК до породи уельс

Рекс 1  – 1,137  – 0,992  – 0,106

» 2  – 1,127  – 1,140  – 0,174

Тед 933 1  – 0,833  – 0,742  – 0,385

» 2  – 0,806  – 0,788  – 0,454

За розрахунку КФК до всього вивченого поголів’я

Ліст 1  – 0,975  – 0,859  – 0,849

» 2  – 0,921  – 0,953  – 0,891

Хукс 1  – 1,110  – 0,838  – 0,520

» 2  – 1,040  – 0,861  – 0,565

Рекс 1  – 1,051  – 1,010  – 0,074

» 2  – 1,069  – 1,179  – 0,119

Тед 933 1  – 0,771  – 0,756  – 0,276

» 2  – 0,764  – 0,815  – 0,310

Значних розбіжностей між кнурами різних лі-
ній в наших дослідженнях встановлено не було. 
Водночас у межах породи ландрас порівняно 
з кнурами лінії Ліста вищою концентрацією 
сперміїв вирізнялися кнури лінії Хукса (Р<0,05). 
За породою уельс кнури лінії Теда 933 порівняно 
з кнурами лінії Рекса також характеризува-
лись вищою концентрацією сперми (Р<0,05).  

За рештою показників і за рівнем консолі-
дованості вивчених ознак вірогідних розбіж-
ностей не встановлено. Виявлено перевагу 
кнурів породи ландрас порівняно з кнурами по-
роди уельс за об’ємом еякуляту на 18,63 см3  
(Р<0,05) за відсутності істотних розбіж-
ностей за концентрацією та активністю 
сперміїв.

Висновки
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Використання генетичного 
потенціалу Linum usitatissimum 
у селекційній роботі

Мета. Використання генетичного потенціалу 
льону-довгунцю в селекційній роботі з метою 
створення нових високопродуктивних сортів. 
Методи. Застосовано методичні рекомендації 
проведення досліджень з льоном-довгунцем. 
Результати. Вивчено колекції сортів 
і зразків льону-довгунцю вітчизняного та 
зарубіжного походжень як вихідного матеріалу 
для селекційної роботи. Висновки. Виділено 
генетичні джерела висоти рослин, вмісту 
волокна в стеблах, стійкості до вилягання, 
тривалості вегетаційного періоду та комплексу 
інших ознак.

Лляне волокно дуже цінне в народному 
господарстві і побуті. Із нього виготовляють 
різні тканини багатоцільового призначення: 
батист, полотно для постільної білизни, ткани-
ни для пошиття гігієнічних, екологічно чистих, 
елегантних костюмів, а також брезент, мішко-
вину, канати, шпагат. Тому збільшення вироб-
ництва льоноволокна і підвищення його якості 
має економічне значення. Першочергове зна-
чення в цьому має виведення і впроваджен-
ня у виробництво нових високопродуктивних 
сортів льону-довгунцю.

До державного реєстру сортів рослин, при-
датних для вирощування в Україні, на 2014 р. 
занесено 11 високопродуктивних сортів льо-
ну-довгунцю [2]. Проте вони не повною мірою 
задовольняють вимоги сільськогосподарсько-
го виробництва і текстильної промисловості. 
Тому виведення і впровадження у виробни-
цтво нових сортів з комплексним поєднанням 
господарсько корисних ознак має актуальне 
значення.

Успіх у створенні нових високопродуктив-
них сортів усіх сільськогосподарських культур, 
зокрема льону-довгунцю, залежить від вихід-
ного матеріалу, який має селекціонер.

У відділі селекції і насінництва льону та 
ріпаку ННЦ «Інститут землеробства НААН» 
проводять дослідження з вивчення колекції 
льону-довгунцю для визначення генетичних 
джерел основних господарсько корисних 

Ключові слова: урожайність соломи, урожайність волокна, вміст волокна в стеблах, 
тривалість вегетації, стійкість до вилягання, льон-довгунець.

ознак з метою залучення їх у селекційний 
процес. Щороку в колекційному розсаднику 
вивчають 80 – 100 сортів вітчизняної і зару-
біжної селекцій та зразків і ліній, створених 
у відділі за минулі роки. Основними ознаками, 
які визначають врожайність волокна, є загаль-
на висота рослин, технічна довжина стебел, 
уміст волокна в стеблах та анатомічна будова 
стебел і волокнистих пучків.

Мета досліджень — використання гене-
тичного потенціалу льону-довгунцю в селек-
ційній роботі з метою створення нових висо-
копродуктивних сортів.

Методика досліджень. Використано ме-
тодичні рекомендації проведення досліджень 
з льоном-довгунцем [6]. Сорти і зразки ви-
вчали в колекційному розсаднику. Облікова 
площа ділянки — 1 м2, повторність — 4-разо-
ва. Розміщення ділянок систематичне. За стій-
кістю до вилягання сорти і селекційні зразки 
в польових умовах оцінювали за шкалою у 10 
балів через 3 дні після злив. Бал 10 — виля-
гання відсутнє, бал 1 – 2 — стеблестій збирати 
механізовано неможливо. 

Результати досліджень. Одна з основ-
них ознак у визначенні продуктивності во-
локна — висота рослин. Ця ознака у сортах 
і зразках льону-довгунцю варіюється в широ-
кому діапазоні — від 70 – 75 до 120 – 130 см.  
За цією ознакою виділено ряд генетичних 
джерел — сорти К-6, Томський 10, Акорд, 
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Ескаліна, Промінь, Нептун, Русич та деякі ви-
сокорослі лінії (3012013, 3042013, 3192013, 3232013, 
3572013, 4032013 та ін.), висота рослин яких 
була на рівні 86 – 92 см, що перевищує стан-
дарт на 12 – 23 см. Наявність високорослих 
сортів і зразків дає підставу стверджувати, що 
добір за цією ознакою в гібридних комбінаціях 
буде результативним.

Одна з основних ознак у структурі врожай-
ності волокна — його загальний вміст у стеб-
лах. За цією ознакою сорти і зразки дуже різ-
няться. Вміст волокна в стеблах різних сортів 
і зразків варіює в широкому діапазоні — від 
20 – 25 до 30 – 32%. За результатами досліджень 
у колекційних розсадниках було виділено ге-
нетичні джерела з високим вмістом волокна 
в стеблах — це сорти Аріане, Алексім, Avrora, 
Борець, Джіане, Нептун з умістом волокна 
в стеблах 29,2 – 30,7%, а деякі окремі лінії своєї 
селекції (2822013, 3132013, 4462013) перевищили 
стандарт сорт Вручий на 2,7 – 4,2 абс.% за вміс-
ту волокна в стеблах стандарту 27 – 28%.

На основі високоволокнистого вихідного 
матеріалу доцільно створювати донори за 
цією ознакою, що в перспективі сприятиме 
підвищенню ефективності і результативності 
селекційної роботи.

У колекційних розсадниках водночас із кіль-
кістю вивчали якість волокна — його прядивну 
здатність. Волокно за прядивною здатністю 
дуже різноманітне. Його прядивна здатність 
залежить від умов вирощування, але чітко 
контролюється генетичною системою і добре 
успадковується, що відкриває перспективу 
виведення нових сортів з волокном високого 
ґатунку.

Якість волокна — комплексний показник 
і його неможливо виміряти метричними оди-
ницями виміру — довжина, маса, об’єм, пло-
ща тощо. Тому в пошуках об’єктивної оцінки 
якості волокна на ранніх етапах селекції ба-
гатьма вченими були запропоновані принципи 
визначення цієї ознаки, які базуються на різ-
них показниках, часом навіть не споріднених 
з ознакою. Найпоширеніші принципи — ви-
мірювання фізико-механічних властивостей 
волокна (міцність, гнучкість, тонина) [10].

С.Ф. Тихвінський і І.Р. Балашова, вивчаю-
чи на поперечному зрізі стебла кількість 
і форму луб’яних пучків, діаметр, форму 
і щільність елементарних волокон, кількість 
здерев’янілих волокон, співвідношення волок-
нистої і здерев’янілої частин стебла, зробили 
висновок, що за анатомічною будовою стебла 
сорти і селекційні зразки дуже різноманітні 

і за ними доцільно проводити оцінку та добір 
селекційного матеріалу за ознакою «якість 
волокна» [8, 9].

Інші автори вважали, що про якість волокна 
краще робити висновок за анатомічною будо-
вою елементарних волокон і луб’яних пучків 
[1]. Чим менша товщина стінок, менші отвори 
в елементарних волокнах і щільніші з’єднання 
елементарних волокон у луб’яні пучки, тим во-
локно кращої якості. Були й інші розробки ви-
значення прядивної здатності волокна льону-
довгунцю на ранніх етапах селекції [3 – 5, 7].

Використовуючи зазначені вище методики, 
якість волокна можна визначити приблизно, 
не зовсім об’єктивно через те, що залучають-
ся побічні ознаки волокна, а не пряма озна-
ка. Прямою ж ознакою прядивної здатності 
волокна є його міцність під час прядіння у ви-
робничих умовах, яка виражається в кількості 
обривностей на 100 веретен за годину. 

Для об’єктивнішої оцінки прядивної здат-
ності волокна в ННЦ «Інститут землеробства 
НААН» розроблено методику і сконструйовано 
пристрій визначення якості волокна за прин-
ципом прядіння. Суть методу полягає в до-
борі малих проб волокна (0,1 г) із середньої 
частини стебла і скручування його на пристрої 
за допомогою мініатюрного електродвигуна 
до розриву. Чим більша сила розриву, тим 
якість волокна вища і навпаки.

Використовуючи пристрій для визначення 
прядивної здатності волокна сортів і зразків 
колекційних розсадників, було виділено сорти 
Могильовський 2, Псковський 85, Ескаліна, 
Вручий, Лідер, Квант, Імпульс та деякі лінії 
своєї селекції (2892013, 2962013, 3412013, 3792013, 
4042013, 4112013, 4762013 та ін.), які за цією озна-
кою перевищили стандарт сорт Зоря 87. 

У льону-довгунцю дуже високі норми ви-
сіву насіння порівняно з іншими культурами. 
Норми висіву насіння основних зернових куль-
тур (пшениці, жита, ячменю, вівса, гречки та 
ін.) становлять 3,5 – 4 млн, а у льону-довгун-
цю — 24 – 26 млн насінин на 1 га. Врожайність 
насіння у льону порівняно з основними зерно-
вими культурами в кілька разів нижча. Тому 
виведення нових сортів льону-довгунцю з під-
вищеною насіннєвою продуктивністю має ак-
туальне значення. З огляду на це під час ви-
вчення колекційних сортів і зразків у нас було 
завдання виділити генетичні джерела високої 
насінневої продуктивності.

За роки випробування сортів і зразків 
у колекційному розсаднику врожайність на-
сіння стандарту сорту Вручий становила 
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54,7 – 61,4 г/м2. Нами було виділено сорти 
з підвищеною врожайністю (К-6, Чарівний, 
Западний, Восход, Hermes) і деякі лінії сво-
єї селекції (2952013, 3022013, 3032013, 3232013, 
3392013, 3562013, 4032013), які забезпечили вро-
жайність насіння 72,4 – 91,2 г/м2, що більше 
на 22,3 – 30,2 г/м2 і будуть використані в по-
дальшій селекційній роботі.

За результатами багаторічних досліджень 
установлено, що у полеглих рослин значно 
знижується інтенсивність синтезу волок-
нистих речовин і підвищується утворення 
дерев’янистої частини стебла, внаслідок чого 
знижується вміст волокна і зменшується його 
врожайність. Найрадикальнішим та істотнішим 
заходом боротьби з вилягання є виведення 
і впровадження нових високопродуктивних, 
стійких до вилягання сортів.

Для виведення стійких до вилягання сортів 
потрібно мати надійний вихідний матеріал за 
цією ознакою. У колекційному розсаднику ви-
ділено сорти і лінії з високою стійкістю до ви-
лягання. За результатами досліджень вста-
новлено, що стандарт сорт Вручий виявився 
відносно стійкий, його оцінки — 7,1 – 8,2 бала, 
сорти ж К-6, Аргос, Борець, Акорд, Промінь, 
Нептун, Прибой та деякі лінії своєї селек-
ції (2952013, 3042013, 3452013, 3572013, 4052013, 
4252013, 4922013 та ін.) виявили високу стійкість 
на рівні 8,9 – 9,6 бала.

У господарствах часто збирання льону-дов-
гунцю збігається в часі зі збиранням зернових 
культур, що призводить до організаційної на-
пруги в роботі. Тому доцільно вирощувати 
2 сорти льону з різним вегетаційним періо-
дом — ранньостиглий і середньостиглий чи 
пізньостиглий. Різниця в періоді збирання 

становитиме 7 – 8 днів, що значно поліпшить 
організацію робіт. З огляду на це виведення 
і впровадження у виробництво сортів з різним 
вегетаційним періодом, особливо ранньостиг-
лих, має актуальне значення.

Під час вивчення генетичних джерел за 
цією ознакою виявлено високу варіабельність 
періоду вегетації в розрізі сортів і зразків — 
від 70 – 75 до 81 – 95 днів. Отже, в гібридних 
комбінаціях можна виділити різні за вегета-
ційним періодом форми, що має практичне 
значення. Стандарт сорт Вручий належить 
до середньостиглих сортів з періодом вегета-
ції 80 – 85 днів. Серед сортів і зразків колекції 
виділено генетичні джерела ранньостиглості, 
тривалість періоду вегетації яких коливається 
в межах 72 – 80 днів. Зокрема ранньостиг-
лі: Білоруський ранній, Український ранній, 
а також деякі лінії (2842013, 2882013, 3132013, 
3332013, 3462013, 3722013, 4032013), які дозрівали 
на 6 – 10 днів раніше від стандарту.

Найціннішим вихідним матеріалом для по-
дальшої селекційної роботи є сорти і лінії 
з поєднанням комплексу господарсько ко-
рисних ознак. За результатами досліджень 
2011 – 2013 рр. виділено сорти і зразки, які за 
комплексом ознак перевищили стандарт за 
основними господарсько корисними ознаками 
(таблиця).

Дані таблиці свідчать, що найвищий уро-
жай соломи і волокна забезпечили сорти 
Лідер, Diane і Hermes, у яких урожайність со-
ломи становила 562 – 581 г/м2, а волокна — 
160,7 – 167,3 г/м2 за рівня врожайності стан-
дарту — відповідно 538 і 144,7 г/м2. 

Усі виділені сорти перевищили за вмістом 
волокна у стеблах сорт стандарт Рушничок 

Характеристика сортів і зразків льону-довгунцю за комплексом господарсько цінних ознак (дані 
за 2011 – 2013 рр.)

Сорт, зразок
Урожайність, г/м2

Уміст волокна 
в стеблах, %

Тривалість вегетаційного 
періоду, днів

Стійкість до вилягання, 
балів

соломи волокна

Зоря 87 (стандарт) 479,0 125,0 26,1 82 9,4

Рушничок (стандарт) 538,0 144,7 26,9 84 9,1

ВЛ-102 556,0 154,0 27,7 81 9,3

Нептун 527,0 143,9 27,3 84 9,0

Б-110 517,0 141,7 27,4 80 8,7

Diane 574,0 161,9 28,2 84 8,9

Hermes 562,0 160,7 28,6 83 8,7

Лідер 581,0 167,3 28,8 85 9,5

Вікінг 532,0 146,3 27,5 82 8,8
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на 0,4 – 1,9%, показник якого був 26,9%.
Усі виділені сорти і зразки є генетичними 

джерелами основних господарсько цінних 

ознак і їх використовують у гібридизації під 
час створення нового вихідного матеріалу 
для виведення нових сортів льону-довгунцю.
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Протягом 2011 – 2013 рр. вивчено 120 
сортів і зразків вітчизняної та зарубіжної 
селекцій льону-довгунцю з метою виділен-
ня генетичних джерел господарсько цінних 
ознак для подальшої селекційної роботи. За 

результатами досліджень виділено джерела 
висоти рослин, вмісту волокна в стеблах, 
стійкості до вилягання, тривалості веге-
таційного періоду, які використовуються 
в селекційній роботі.

Висновки



51жовтень 2014 р. Вісник аграрної науки

УДК 631.312.44

© 2014

В.Т. Надикто,
член-кореспондент НААН

Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет

Щодо доцільності 
використання оборотного плуга

Мета. розглянути доцільність застосування 
оборотного плуга замість звичайного. Методи. 
Застосування теорії виробничої експлуатації 
сільськогосподарських машинно-тракторних 
агрегатів. Результати. За оранки ділянки 
завширшки 68,2 м і площею 8,2 га сумарний 
шлях руху на поворотній смузі Мта з оборотним 
плугом становить 1980 м, а зі звичайним —  
2035 м, тобто більший лише на 55 м (2,7%).  
За середньої швидкості маневру 1,75 м/с  
(6,3 км/год) сумарні витрати часу на повороти 
агрегатом зі звичайним орним знаряддям  
будуть більшими лише на 0,5 хв. За збільшення  
оброблюваної площі майже в 1,5 раза (12 га 
замість 8,2) ширина поля становитиме 100 м.  
тоді орний Мта зі звичайним плугом на пово-
ротних смугах подолає шлях, більший на 850 м.  
За означеної вище середньої швидко-
сті маневру на поворотній смузі (1,75 м/с) 
зростання витрат часу на повороти цим орним 
агрегатом становитиме лише 8 хв. Висновки. 
Єдиною перевагою оборотного плуга перед 
звичайним є можливість виконання оран-
ки без згінних гребенів і розгінних борозен. 
водночас за умови відповідної підготовленості 
механізатора зазначена перевага орного 
знаряддя може бути нівельована. За практично 
однакової продуктивності праці порівнюваних 
орних агрегатів, неістотної різниці між 
невиробничими витратами ними часу зміни, 
а також з урахуванням здійснення оранки раз 
на кілька років і значно вищої (в рази) вартості 
оборотного плуга придбання останнього 
є економічно недоцільним. 

Механізація, 
електрифікація

Останнім часом певної популярності 
у сільгоспвиробників набув оборотний плуг, 
головна перевага якого полягає у проведенні 

Ключові слова: оранка, оборотний плуг, орний агрегат, борозна, поворот.

оранки без згінних та розгінних борозен. 
Водночас, оскільки за виконання техно

логічного процесу орний машиннотракторний 
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агрегат з таким плугом на робочому гоні 
здійснює «човниковий» спосіб руху, то на по
воротній смузі він змушений виконувати 
петльовий «грушоподібний» поворот. А такий 
маневр МТА є складнішим у виконанні, ніж, 
приміром, безпетльовий. 

Здійснення оранки звичайним плугом може 
призводити до наявності згінних та розгінних 
борозен з усіма негативними наслідками. 
Проте, як показує практика, за відповідної 
кваліфікації механізатора ці негаразди можна 
усунути. Для цього досить дотримуватися тих 
методичних настанов, які доволі предметно 
викладено в навчальних та наукових 
літературних джерелах [1, 2, 4, 6, 9, 10].

За виконання оранки звичайним плугом 
лише на першому етапі здійснюють кілька 
петльових поворотів. Далі здійснюється 
значно простіший безпетльовий маневр 
орного агрегату на поворотній смузі. Однак 
якщо при цьому врахувати, що вартість 
звичайного плуга у 3 – 3,5 раза менша, ніж 
оборотного, то використання останнього 
може бути виправданим лише на підставі 
відповідного обґрунтування.

Мета досліджень — розглянути доцільність 
застосування оборотного плуга замість 
звичайного. 

Методика досліджень. Як фізичні об’єк
ти дослідження розглянемо два орних агре  
гати. Перший — у складі трактора з шар
нір нозчленованою рамою серії ХТЗ170 
і 5корпусного плуга ПЛН535. Другий — 
на основі того самого енергетичного 
засобу та оборотного плуга з такою самою 
конструктивною шириною захвату (1,75 м) 
типу ПО535. Далі розрахуємо, який шлях 
на поворотній смузі проходить кожний 
з порівнюваних МТА за здійснення ним оранки 
ділянки однієї й тієї самої площі. За умови 
однакової середньої швидкості руху орних 
агрегатів на поворотній смузі (що цілком 
реально) різниця між визначеними сумар
ними шляхами маневру репрезентуватиме 
ті невиробничі витрати часу зміни, які 
свідчитимуть на користь одного з порівнюваних 
варіантів МТА. 

Результати досліджень. Спочатку визна
чи мося з шириною дослідної ділянки. Вста нов
лено [4], що оптимальне її значення (Сорт) може 
бути розраховане з такого виразу: 

 Соpт = (16·R2
o + 2·Вр·Lр)0,5, (1)

де Ro — мінімальний радіус повороту 
МТА; Вр — робоча ширина захвату агрегату; 

Lр — довжина поля (дослідної ділянки).
З достатньою для практики точністю мі

німальний радіус повороту агрегату на базі 
трактора з шарнірнозчленованою рамою ви
значається так:

Ro = (L/2)·ctg(α/2),

де L — база трактора; α — максимальний 
кут «складання» піврам енергетичного засобу.

При L=2,86 м і α=30о маємо Rо=5,3 м.
Приймемо типову для умов півдня України 

довжину гону поля Lр=1200 м. Враховуючи, 
що для означених плугів Вр=1,75 м, з виразу 
(1) отримуємо Соpт=68,2 м. Це відповідає 
площі Sоpт=8,2 га, яка практично дорівнює 
виробітку орного агрегату за умови робочого 
руху зі швидкістю 8 км/год, тривалості 
зміни — 7 год і коефіцієнтові її використан
ня 0,8.

За оранки ділянки завширшки Соpт обидва 
МТА здійснять nз поворотів, кількість яких 
визначається з виразу: 

nз=Int(Cорт/Вр) – 1.

Для агрегату з оборотним плугом це будуть 
лише петльові повороти (nп=nз), довжина кож
ного з них (Lxп) становитиме [4]:

Lxп = (6,0÷8,0)·Ro + 2·E,
де Е — довжина виїзду агрегату. У нашому 

випадку Е=7,5 м.
Для розрахунків приймемо: Lxп=7·Ro+2·E.
З огляду на це загальна довжина петльових 

поворотів становитиме:

      ∑Lxп=Lxп·nп=(7·Ro+2·E)·[Int(Cорт/Вр) – 1].  (2)
Орний агрегат зі звичайним плугом спочатку 

також здійснюватиме петльові повороти, 
робитиме це доти, доки не виконуватиметься 
така умова:

 nрх·Вр≥2·Ro,  (3)
де nрх — кількість робочих ходів за 

здійснення петльових поворотів.
Кількість таких поворотів (nпп) становитиме:

nпп=Int(2·Rо/Вр) – 1,
а їх сумарна довжина:

∑Lxпп=Lxп·nпп=(7·Ro+2·E)·[Int(2·Rо/Вр) – 1].  (4)
Після настання умови (4) орний агре-

гат здійснюватиме безпетльові повороти 
з прямолінійною ділянкою (Хп). Довжина 
кожного такого маневру (Lxбп) визначається 
з виразу:
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Lxбп=(1,4÷2,0)·Ro+2·E+Хп.
Для розрахунків приймемо: 

Lxбп =1,7·Ro + 2·E + Хп.

Кількість безпетльових (nбп ) поворотів МТА 
становитиме:

 nбп=nз – nпп=Int(Cорт/Вр) – 1 –  
– Int(2·Rо/Вр)+1=Int(Cорт/Вр) – Int(2·Rо/Вр).

Що стосується сумарної довжини прямолі
нійних ділянок на поворотній смузі, то вона 
розраховується так:

=

= ⋅∑ ∑
бпn

рп
і 0

X В i .

Звідси сумарна довжина безпетльових по
воротів орного агрегату зі звичайним плугом 
буде:

∑Lxбп=(1,7·Ro+2·E)·[Int(Cорт/Вр) – 

 – Int(2·Rо/Вр)]+ Вр·
=

⋅∑
бпn

р
і 0

В i . 
(5)

Склавши вирази (3) і (8), отримаємо за-
лежність, яка дає змогу визначити сумарну 
довжину поворотів (Lхз) МТА зі звичайним 
орним знаряддям:

∑Lxз=(7·Rо+2·Е)·nпп+ 

 +(1,7·Rо+2·Е)·nбп+Вр·
=

⋅∑
бпn

р
і 0

В i .   
(6)

Розрахунок виразів (2) і (6) показав, що при 
ширині оброблюваного поля до 65 м сумарна 
довжина поворотів досліджуваних орних МТА 
менша, якщо використовувати звичайний плуг 
(рисунок).

Подальше збільшення Сорт дає зворотний 
результат. Так, за оранки ділянки завширшки 
68,2 м і площею 8,2 га сумарний шлях руху 
на поворотній смузі МТА з оборотним плугом 
становить 1980 м, а зі звичайним — 2035 м.  
Тобто маємо збільшення оцінюваного 
показника, проте лише на 55 м (2,7%).

Багаторічна практика досліджень автором 

орних МТА показує, що швидкість їх руху 
на поворотній смузі перебуває в межах 
1,5 – 2,0 м/с. Звідси за середньої швидкості 
маневру 1,75 м/с (6,3 км/год) сумарні витрати 
часу на повороти агрегатом зі звичайним 
орним знаряддям будуть більшими лише 
на 0,5 хв. Насправді може й цього не бути, 
оскільки середня швидкість виконання 
«грушоподібного» повороту, як показує 
практика, менша за швидкість здійснення 
безпетльового маневру.

За збільшення оброблюваної площі майже 
в 1,5 раза (12 га замість 8,2) ширина поля ста
новитиме 100 м. Тоді орний МТА зі звичайним 
плугом на поворотних смугах подолає шлях, 
більший на 850 м. За означеної вище середньої 
швидкості маневру на поворотній смузі (1,75 м/с) 
зростання витрат часу на повороти цим орним 
агрегатом становитиме лише 8 хв. Для балансу 
зміни це неістотно.

Крім того, посилаючись на дослідження 
відомого ґрунтознавця В.Р. Вільямса [3], основ
не завдання оранки полягає в періодичному 
(а не щорічному!) відновленні міцності структури 
ґрунту, а це означає, що здійснювати її раз 
на кілька років таким дорогим знаряддям, яким 
є оборотний плуг, — економічно невигідно. 
Такої самої думки дотримуються і російські 
дослідники [5, 7, 8]. 

Єдиною задекларованою перевагою обо-
ротного плуга перед звичайним є можли-
вість виконання оранки без згінних гребенів 
розгінних борозен. Водночас за умови відпо-
відної підготовленості механізатора зазна-
чена перевага орного знаряддя може бути 
нівельована. 

За практично однакової продуктивності 
праці порівнюваних орних агрегатів, неістот-
ної різниці між невиробничими витратами 
ними часу зміни, а також з урахуванням здій-
снення оранки раз на кілька років і значно ви-
щої (у рази) вартості оборотного плуга при-
дбання останнього є економічно недоцільним.
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Антропогенне переущільнення 
кореневмісного шАру 
чорноземних ґрунтів

Мета. перевірити гіпотезу про наявність 
переущільнених прошарків у піднасіннєвому 
шарі і в плужній підошві орних ґрунтів. Методи. 
польові — визначення щільності будови ґрунту. 
Результати. у піднасіннєвому прошарку щільність 
будови ґрунту не перевищує припустимого 
значення (1,30 г/см3), але може його перевищити 
після 4-х проходів гусеничних і 3-х проходів 
колісних тракторів класу 3 т. колісний трактор 
за такої кількості проходів сприяє підвищенню 
щільності в плужній підошві. Висновки. Доведено 
необхідність обмеження застосування важких 
машинно-тракторних агрегатів на весняно- 
польових роботах і кількості їх проходів. 

Агроекологія, 
радіологія, 
меліорація

Порівняльні дослідження ущільнення 
ґрунтів в умовах статичного й динамічного 
навантажень показали, що чорноземні ґрун-
ти суглинкового гранулометричного складу 
схильні до ущільнення більшою мірою, ніж 
ґрунти іншого генезису та гранулометрично-
го складу. Особливістю їх є те, що ці ґрунти 
мають низьку щільність будови перед обро-
бітком, добре виражену, але механічно не-
міцну структуру, значну міжагрегатну порис-
тість і вологість (особливо у весняний період), 
близьку до фізичної спілості [6]. Усі зазначені 
фактори сприяють проникненню переущіль-
нення вглиб профілю за межі орного шару. 
Наслідком переущільнення чорноземних ґрун-
тів є зменшення потужності й продуктивності 
кореневих систем, ослаблення адаптації рос-
лин до нестачі вологи, різке погіршення якості 
орного шару після обробітку через перевагу 
брил [2, 5, 10]. 

Широке використання переважно важ-
ких машинно-тракторних колісних агрегатів 
(МТА) з параметрами питомого тиску їхніх 
ходових систем, які перевищують державний 

Ключові слова: щільність будови, над- і піднасіннєвий прошарки, розущільнення. 

стандарт [11], особливо під час виконання 
весняно-польових робіт, не могло не позна-
читися на ущільненні ґрунтів ріллі країни. 
Згідно з даними, отриманими в результаті 
виконання міжнародного проекту SOVEUR 
(за методикою G.W.J. van Lynden, [12]), 
в Україні 39% ґрунтів ріллі певною мірою пе-
реущільнено [4], тому що середні реальні 
параметри щільності орного шару переви-
щують модальні параметри [6]. Попри те, що 
оцінки, отримані в проекті, були експертними, 
вони, найімовірніше, занижені, оскільки ризик 
переущільнення ґрунтів в Україні очевидний 
на 72% ріллі [6], а щороку збиток (за резуль-
татами рослинницької галузі й цінами 2000 р.)  
може досягати 0,5 млрд грн [8]. 

За результатами попередніх наших дослід-
жень та досліджень інших авторів можна при-
пустити, що чорноземні орні ґрунти мо жуть 
мати залишкові явища переущільнення в під-
насіннєвому прошарку і в плужній підошві. 

Мета досліджень — перевірити гіпотезу про 
наявність переущільнених прошарків у підна-
сіннєвому шарі і плужній підошві орних ґрунтів. 
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Методика та об’єкти досліджень. Вико рис-
товуючи базу даних [1], взяли результати ви-
міру рівноважної щільності будови в поверхне-
вому (наднасіннєвому 0 – 5 см), піднасіннєвому 
(10 – 15 см) і верхній частині підорного (30 – 35 см)  
шарів для чорноземів опідзолених, типових, 
звичайних і південних переважно суглинкового 
гранулометричного складу. Як еталон для по-
рівняння використано виміри щільності на ана-
логічних глибинах цілини й перелогу. Крім того, 
залучено результати вивчення впливу проходів 
різних МТА у весняний період на щільність бу-
дови в тих самих частинах кореневмісного шару. 
Кількість їхніх проходів відповідала звичайній 
передпосівній технології — від одного, якщо опе-
рації виконували комбінованою машиною, до 4-х 
і більше, якщо операції виконували окремо (боро-
нування, 2 культивації, сівба з унесенням добрив 
і засобів захисту рослин). Передпосівні операції 
здійснювали тракторами класу 3 т з гусеничною 
й колісною ходовими системами. Вологість ґрун-
тів під час досліджень була близькою до фізичної 
спілості. Ці дослідження виконали разом з кафе-
дрою механізації й електрифікації сільськогоспо-
дарського виробництва Харківського національ-
ного агроуніверситету ім. В.В. Докучаєва.

Результати досліджень. У табл. 1 наведе-
но результати вимірів рівноважної (приблизно 
через 1 – 2 міс. після весняних обробітків і сівби 
ярих зернових культур) щільності будови в над- 
і піднасіннєвому прошарках, а також у плужній 
підошві на чорноземних ґрунтах ріллі України. 
Одночасно обчислено перевищення щільності 

будови в піднасіннєвому прошарку і плужній 
підошві стосовно щільності попереднього про-
шарку та тих самих глибин цілини (тривалого 
перелогу) аналогічних ґрунтів. 

У піднасіннєвому прошарку рівноважна щіль-
ність будови, хоча й зросла після проведення 
весняно-польових робіт щодо верхнього про-
шарку, значної небезпеки для появи сходів і роз-
витку коріння рослин не створює, за винятком 
чорноземів опідзолених легко- та середньосу-
глинкових (табл. 1). Згідно з численними літера-
турними і нашими дослідженнями за щільності 
нижче 1,3 г/см3 безперешкодно формується 
коріння 1-, 2-го й наступних порядків. Коріння 
проникає вглиб ґрунту й формує глибоку роз-
галужену й продуктивну кореневу систему [5].

Далі порівняємо значення рівноважної щіль-
ності для різних орних ґрунтів зі щільністю їхніх 
цілинних аналогів або тривалого перелогу. У ці-
линних (перелогових) умовах нами проведено 
багаторічні спостереження за щільністю будо-
ви на добре відомих об’єктах — заповідниках 
Асканія-Нова (Херсонська область, чорнозем 
південний важкосуглинковий) і Михайлівській 
цілині (Сумська область, чорнозем типовий 
середньосуглинковий), а також на перело-
зі чорнозему звичайного важкосуглинкового 
(Дніпропетровська область, Синельниківська 
дослідна станція колишнього інституту кукуру-
дзи). Виявилося, що досліджуваний показник 
становив відповідно в прошарках 0 – 5 см 1,00; 
1,15 і 1,10 г/см3; 10 – 15 см — 1,02; 1,17 і 1,12; 
30 – 35 см — 1,05; 1,15 і 1,19. Дослідження 

1. щільність будови в окремих частинах кореневмісного шару в умовах цілини (перелогу) і ріллі 

Назва ґрунту та 
гранулометричний 

склад

Рівноважна щільність
будови орного ґрунту

(г/см3) на глибинах, см

Перевищення рівноважної щільності  
в орному шарі ґрунту (+г/см3) щодо 

попереднього прошарку, см
природного аналогу

на глибинах, см

0 – 5 10 – 15 30 – 35
у піднасіннєвому 

прошарку
у плужній 
підошві

0 – 5 10 – 15 30 – 35

Чорноземи 
опідзолені легко- та 
середньосуглинкові 1,25/12 1,34/3 1,33/9 0,09 0  –  –  – 
Чорноземи типові 
середньо- та 
важкосуглинкові 1,19/29 1,24/12 1,29/12 0,05 0,05 0,04 0,07 0,14
Чорноземи звичайні 
важкосуглинкові та 
легко глинисті 1,08/50 1,18/21 1,25/42 0,10 0,07 0,02 0,06 0,06
Чорноземи південні 
важкосуглинкові та 
легкоглинисті 1,10/17 1,19/11 1,23/5 0,09 0,04 0,10 0,17 0,18

Примітка.  У чисельнику — середні значення, знаменнику — кількість дат, залучених до розрахунку. 
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на цілинах і перелозі, що тривали впродовж 
30 років (1967 – 1997 рр.), підтвердили, що 
щільність будови мало змінювалася в часі 
(за роками і протягом сезону). За цієї причини 
встановлені параметри щільності можна взя-
ти як фонові (абсолютні, еталонні, природні) 
і використати як точки відліку для оцінювання 
змін орних ґрунтів аналогічної генези під дією 
агрономічної практики.

За аналізу таблиці з’ясувалося, що рівно-
важна щільність на ріллі зросла в усіх дослі-
джуваних прошарках, особливо це помітно 
в плужній підошві. Характерно, що щільність 
у плужній підошві наблизилася до 1,30 г/см3 —  
величини, що істотно обмежує можливос-
ті самого ґрунту розущільнюватися під дією 
об’ємних змін. За такої величини ущільнення 
коріння і волога гірше проникають у консолі-
довані агрегати, що значно гальмує розущіль-
нення ґрунту [9]. За даними [3], у суглинковому 
чорноземі вже за щільності 1,29 г/см3 аерація 
досягає критичної межі у 15%. Легко припусти-
ти, що саме в плужній підошві акумулюється 
ущільнення й створюються умови для посту-
пового формування переущільнення в активній 
частині кореневмісного шару. 

Водночас у піднасіннєвому прошарку вна-
слідок формування лише помірних рівнів 
щільності не створюються умови для галь-
мування процесів розущільнення. Однак ви-
сновок про відсутність переущільнення в під-
насіннєвому прошарку орних ґрунтів був би 
поспішним і необґрунтованим. Про можливість  

переущільнення в цьому прошарку свідчить 
карта щільності, побудована за масовими вимі-
рами цього показника на чорноземних ґрунтах. 
Виявляється, що майже на 6,9 млн га щіль-
ність ґрунту після весняно-польових робіт і сів-
би перевищує припустиму величину 1,30 г/см3,  
а на 3,5 млн га наближається до неї (рис. 1, 
табл. 2). Слід зауважити, що перевищення 
параметрів щільності будови від оптималь-
них значень на 0,1 г/см3 призводить до зни-
ження врожайності зернових на 2 – 10 ц/га,  
у середньому — на 6 ц/га [10]. Варто зазна-
чити, що перевищення рівноважної щільності 
будови припадає на найбільш цінні чорнозем-
ні ґрунти України. Причина досить відома —  
у сільському господарстві на весняно -польових  
роботах надають перевагу важким потужним 
колісним тракторам підвищеного класу, які 

рис. 1. рівноважна щільність будови орних чорноземних ґрунтів у прошарку 10 – 15 см, г/см3: 
  — <1,20;  — 1,20 – 1,25;  — 1,25 – 1,30;  >1,30;  — немає даних, водойми

2. розподіл площ ріллі в чорноземній зоні за 
щільністю в прошарку 10 – 15 см

Щільність будови ґрунту 
в прошарку 10 – 15 см, г/см3

Площа ріллі

% млн га

<1,20 29,9 6,2

1,20 – 1,25 15,8 3,3

1,25 – 1,30 16,6 3,5

>1,30 33,0 6,9

Немає даних 4,7 1,0



АГРОЕКОЛОГІЯ, 
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

58 жовтень 2014 р.

Антропогенне переущільнення кореневмісного  
шару чорноземних ґрунтів

Вісник аграрної науки

за рахунок широкозахватних причіпних зна-
рядь і підвищеної швидкості можуть виконати 
будь-яку операцію з високою продуктивністю. 
В умовах, коли щільність повсюдно не ви-
мірюється, створюється помилкове уявлення 
про користь від використання таких тракторів. 

Проте, на жаль, повністю ігнорується те, що 
питомий тиск ходової системи трактора кла-
су 3 т майже вдвічі перевищує державний 
стандарт.

Результати польового досліду з ви-
вчення щільності ґрунту під впливом різної 

3. щільність будови чорнозему типового важ-
косуглинкового в окремих прошарках корене-
вмісного шару під дією гусеничного і колісного 
тракторів класу 3т, г/см3

Тип ходової 
системи

Кількість 
проходів

Глибина вимірювання, см

0 – 5 10 – 15 30 – 35

Гусеничний 0
1
2
3
4
6
8
10

1,15
1,17
1,25
1,27
1,27
1,32
1,35
1,37

1,15
1,17
1,23
1,25
1,27
1,32
1,35
1,37

1,17
1,17
1,20
1,23
1,23
1,27
1,28
1,28

Колісний 0
1
2
3
4
6
8
10

1,15
1,17
1,26
1,30
1,33
1,37
1,37
1,38

1,15
1,20
1,27
1,32
1,34
1,38
1,38
1,41

1,17
1,23
1,25
1,27
1,30
1,33
1,35
1,39

4. твердість ґрунту з показниками вище  
40 кгс/см2 у плужній підошві поля 

Об’єкт

Адміністративна 
область, ґрунт, 
що переважає 

на полі

Площа 
поля, га

Частина поля 
з твердістю 

в плужній підошві 
вище 40 кгс/см2

га %

Колки Волинська, 
дерново-
підзолистий 11     0    0

Романів Волинська, 
сірий 
опідзолений 63 0,1 0,5

Ведильці Чернігівська, 
дерново-
підзолистий 105 56,6 59,5

Коротич Харківська, 
чорнозем 
типовий 31 8,5 27,5

Комунар Харківська, 
чорнозем 
типовий 30 0,7 2,1

рис. 2. щільність будови чорноземних ґрунтів у плужній підошві на глибині 30 – 35 см, г/см3:  
 — <1,30;  — 1,30 – 1,35;  — 1,35 – 1,40;  — >1,40;  — немає даних, водойми
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плужної підошви і її параметрів у деяких полях 
Полісся й Лісостепу дають дані табл. 4, отри-
мані внаслідок їх обстеження за допомогою 
твердоміра. Добре помітна висока строкатість 
вияву плужної підошви — від повної відсутнос-
ті (у Маневицькому районі Волинської області, 
об’єкт — сел. Колки) до помітної переваги 
в ґрунтовому покриві поля з параметрами, які, 
на нашу думку, потребують вжиття заходів з її 
усунення. Використовуючи зібрані дані, можна 
стверджувати, що якщо твердість у плужній 
підошві перевищує 35 – 40 кгс/см2, ріст коренів 
углиб обмежується. Попередні порівняльні 
дослідження довели, що такі величини твер-
дості приблизно відповідають щільності бу-
дови 1,30 – 1,35 г/см3 [7]. Це означає, що за 
такої твердості адаптивні можливості коренів 
погіршуються, особливо в умовах нестачі до-
ступної вологи, а з плужною підошвою слід 
боротися не лише профілактичними засобами 
(періодичною зміною глибини основного плуж-
ного обробітку), а й за допомогою глибокого 
розпушення.

Можна зробити дуже важливий практичний 
висновок — обстеження полів на твердість 
у плужній підошві необхідне, тим більше, що 
воно займає порівняно небагато часу. Так, об-
стеження одного поля за попередньо наміче-
ною регулярною сіткою елементарних ділянок 
разом з обробкою і побудовою карти потребує 
не більше одного робочого дня. 

Наявність переущільнення в плужній пі дошві 
орних ґрунтів України доведено завдяки вибірці 
показників щільності будови із зазначеної ра-
ніше бази даних і побудованої карти (рис. 2). 
Виявилося, що в межах чорноземних ґрунтів 
площа ріллі з показниками щільності, що є кри-
тичною для цих ґрунтів (понад 1,30 г/см3), стано-
вить майже 7,2 млн га, або 34,6% від загальної 
їх площі (табл. 5).

Унаслідок перевищення стандарту при-
пустимого тиску машинно-тракторних 
агрегатів на ґрунт і великої кількості їх 
проходів по полю рівноважна щільність бу-
дови в кореневмісному шарі орних чорно-
земів є істотно вищою порівняно з їхніми 
природними аналогами. Через надмірне 
використання важких колісних тракторів 
у весняний період піднасіннєвий прошарок 
виявляє явну тенденцію до ущільнення, 

а плужна підошва вже переущільнена 
на значних площах ріллі чорноземних ґрун-
тів України. 

Щоб запобігти подальшому переущіль-
ненню ґрунту, слід обов’язково вимірювати 
щільність будови або твердість ґрунту і не 
допускати появу в ньому їх критичних пара-
метрів. Крім того, бажано закласти польові 
досліди з опрацювання способів подолання 
переущільнення в плужній підошві. 

Висновки

кількості проходів тракторів класу 3 т наве-
дено в табл. 3. 

Якщо взяти за критерій припустимого ущіль-
нення зазначений вище параметр ущільнення 
1,30 г/см3, то для гусеничного трактора класу  
3 т не слід використовувати навесні більше 
4-х проходів по одній і тій самій колії, а для 
колісного такого самого класу ще менше — 
не більше 3-х. Водночас слід зазначити, що 
гусеничний трактор не впливає на ущільнення 
плужної підошви, тоді як колісний сприяє аку-
мулюванню щільності на цій глибині, що вкрай 
небажано.

Стаціонарні польові досліди з поглиблен-
ням оранки до 30 – 32 см і навіть 34 см [3], 
проведені в різних зонах країни, підтвердили 
неефективність такого поглиблення. Однак 
у більшості дослідів не було контролю фі-
зичних властивостей і досліди проводили 
в умовах досить високої культури землероб-
ства, де плужної підошви могло й не бути. 
На нашу думку, за наявності зазначених нами 
критичних величин щільності періодичне по-
глиблення основного обробітку може бути 
доцільним. У всякому разі цю гіпотезу слід 
перевірити.

Певне уявлення про ступінь вираженості 

5. розподіл площ ріллі в чорноземній зоні  
за щільністю в плужній підошві

Щільність будови ґрунту 
в прошарку 30 – 35 см, г/см3

Площа ріллі

% млн га

<1,30 60,9 12,7

1,30 – 1,35 15,6 3,2

1,35 – 1,40 8,0 1,7

>1,40 11,0 2,3

Немає даних 4,5 0,9



АГРОЕКОЛОГІЯ, 
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

60 жовтень 2014 р.

Антропогенне переущільнення кореневмісного  
шару чорноземних ґрунтів

Вісник аграрної науки

1. База данных «Свойства почв Украины» (струк-
тура и порядок использования)/[Т.Н. Лактионова, 
В.В. Медведев, К.В. Савченко и др.]. — [2-е доп. 
изд.]. — Х.: ЦТ № 1, 2012. — 150 с.

2. Бахтин П.У. Исследование физико-механи-
ческих и технологических свойств основных типов 
почв СССР/П.У. Бахтин. — М.: Колос, 1969. — 272 с. 

3. Гордієнко В.П. Прогресивні системи обробітку 
ґрунту/В.П. Гордієнко, A.M. Малієнко, Н.Х. Грабак. — 
Симферополь, 1998. — 279 с.

4. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. 
Концепция. Итоги. Задачи/В.В. Медведев. — Х.: 
КП «Городская типография», 2012. — 536 с.

5. Медведев В.В. Плотность сложения почв. 
Генетический, экологический и агрономичес-
кий аспекты/В.В. Медведев, Т.Е. Лындина, 
Т.Н. Лактионова. — Х.: 13-я типография, 2004. — 244 с.

6. Медведев В.В. Физическая деградация 
черноземов. Диагностика, причины, следствия, 
предупреждение/В.В. Медведев. — Х.: Городская 
типография, 2013. — 326 с.

7. Медведев В.В. Физические свойства и об-
работка почв в Украине/В.В. Медведев. — Х.: КП 

Бібліографія

«Городская типография», 2013. — 224 с.
8. Медведєв В.В. Оцінка втрат урожаю сільсько-

господарських культур в Україні від переущіль-
нення ґрунтів/В.В. Медведєв, Т.Н. Лактіонова, 
Т.Є. Линдіна//Вісн. аграр. науки. — 2002. — № 3. — 
С. 53 – 59.

 9. Об уплотнении чернозема типичного сель-
скохозяйственной техникой и пути его снижения/
В.В. Медведев, В.Г. Цыбулько, П.И. Слободюк, 
М.С. Чернова//Тр. Почвенного института им. В.В. До-
кучаева. — М., 1981. — С. 45 – 50.

10. Переуплотнение пахотных почв. Причины, 
следствия, пути уменьшения; отв. ред. В.А. Ковда. — 
М.: Наука, 1987. — 216 с.

11. Техніка сільськогосподарська мобіль-
на. Норми дії ходових систем на ґрунт: ДСТУ 
4521:2006. — [Чинний від 2007-07-01]. — К.: 
Держспоживстандарт України, 2007. — 4 с. — 
(Національний стандарт України).

12. Lynden van G.W.J. Guidelines for the 
Assessment of Soil Degradation in Central and Eastern 
Europe (SOVEUR Project)/Lynden van G.W.J. — 
Wageningen: ISRIC, 1997. — P. 22.

Надійшла 24.07.2014.



61жовтень 2014 р. Вісник аграрної науки

УДК 633.522:631.354.2

© 2014

П.В. Лук’яненко,

С.П. Коропченко,
кандидати технічних наук

Дослідна станція луб’яних 
культур Інституту 
сільського господарства 
Північного Сходу НААН

Р.Н. Гілязетдінов,
доктор технічних наук

ТОВ «Лінен оф Десна»

КільКісна хараКтеристиКа 
трести Конопель, отриманої 
за новою технологією

Мета. визначення кількісної характеристики 
складових трести конопель, одержаної за новою 
технологією, як матеріалу для її переробки 
на однотипне волокно. Методи. польовий 
експеримент і лабораторні аналізи. Результати. 
наведено кількісні показники складових трести 
конопель, отриманої після збирання насіння 
зернозбиральними комбайнами з різною 
шириною захвату жатки, за широкорядного 
та суцільного способів сівби. Висновки. 
найбільшу масу перед збиранням становлять 
стебла на корені, які більше ніж удвічі за масою 
перевищують сумарний показник стебел, 
прикоткованих до землі колесами комбайна 
та обмолочених у його молотарці. 

Зберігання 
та переробка 
продукції

Актуальність проблеми. У зв’язку з впро-
вадженням у виробництво технології збирання 
насіння конопель зернозбиральними комбай-
нами новим видом сировини є треста, отри-
мана не зі стебел загальної довжини, а з їх 
складових. Тому питання кількісного складу 
кожної з них перед збиранням залежно від 
способу сівби та використаних технічних за-
собів на збиранні насіння є недостатньо ви-
вченими. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Процес збирання та переробки трести 
конопель досить широко вивчений за їх ви-
рощування виключно на волокно (волокнистий 
напрям) і на насіння та волокно (двосторон-
ній напрям) за роздільною або комбайновою 
(коноплезбиральні комбайни) технологіями. 
В обох випадках тресту отримують зі стебел 
загальної довжини і переробляють на м’яльно-
тіпальних агрегатах (МТА) з виокремленням 
довгого та короткого волокна. 

Ключові слова: коноплі, зернозбиральний комбайн,складові трести,  
весняне збирання, переробка, однотипне волокно.

Під час збирання насіння конопель зерно-
збиральним комбайном [1 – 3, 11] насіннєва 
частина стебла зрізується різальним апара-
том на певній висоті зрізування залежно від 
висоти стеблостою та конструктивної висо-
ти піднімання його жатки. Тому на полі за-
лишаються не стебла загальної довжини, як 
за використання зазначених вище технологій 
збирання, а їх складові: стебла нижче лінії зрі-
зування різальним апаратом, частина з яких 
прикотковані колесами комбайна до землі; 
частина стебел (верхівки), що випадають 
з клавіш соломотряса на землю після обмо-
лочування в молотарці комбайна, та бур’яни, 
які перебувають нижче лінії зрізування. Цей 
вид сировини є новим і недостатньо вивченим 
[4, 6 – 10]. 

Зернозбиральні комбайни можна викорис-
товувати на збиранні конопель з різною нор-
мою висіву насіння і різної висоти. Крім того, 
зернозбиральні комбайни мають різні класи 
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і ширину захвату жатки, різняться певними 
конструктивними особливостями, унаслідок 
чого кількісна характеристика складових трести 
конопель може змінюватися. Раніше проведе-
ними дослідженнями встановлено, що якість 
волокна, виробленого зі складових трести під 
час її збирання навесні, найкраща зі стебел, 
залишених після збирання насіння зернозби-
ральним комбайном на корені, і найгірша — 
з обмолочених у молотарці [5]. 

Мета досліджень — визначити кількісну 
характеристику складових трести конопель, 
одержаної за новою технологією, як матеріалу 
для її переробки на однотипне волокно за-
лежно від технологічних особливостей сівби 
та деяких конструктивних параметрів зерно-
збиральних комбайнів.

Методика і методи досліджень. Досліджен-
ня здійснювали навесні 2013 та 2014 рр. після 
збирання насіння конопель зернозбиральни-
ми комбайнами в попередні 2012 та 2013 рр. 
на стеблах, які мали кондиційне значення 
вологості. Кількісну характеристику складо-
вих стебел перед збиранням досліджували 
на 2-х посівах (широкорядному з шириною 
міжрядь 45 см та суцільному з шириною між-
рядь 15 см) за використання для збирання 
жаток зернозбиральних комбайнів з шириною 
захвату 6 та 9 м. Досліди проводили в 5-разо-
вій повторності через відбір з наступним кіль-
кісним аналізом стебел з ділянок довжиною 
2 м та шириною відповідно до ширини захвату 

жатки, тобто 6 та 9 м.
Результати досліджень. Після збирання 

насіння зернозбиральним комбайном у верес-
ні всі складові стебел до їх збирання навесні 
перебували на полі впродовж осінньо-зимо-
вого періоду. Показники вологості складових 
трести конопель перед її збиранням, визна-
чені 20.04.2013 р., наведено в табл. 1.

За аналізом даних, на початок ІІІ декади 
квітня всі складові трести конопель мали 
вже кондиційну вологість, значення якої ста-
новило для широкорядного способу сівби 
10,9 – 15,2%, суцільного — 10,7 – 18,2%. Усі 
зазначені вище складові трести під час зби-
рання перебували в рулоні.

Розподіл стебел за шириною жаток комбай-
нів Домінатор – 204 МЕГА та CASE – 8010, ви-
пробуваних на збиранні насіннєвих конопель 
у 2012 та 2013 рр., наведено в табл. 2.

За аналізу даних табл. 2 з’ясувалося, що 
при використанні для збирання насіння коно-
пель зернозбиральних комбайнів з більшою 
шириною захвату жатки зростає площа, де 
перебувають стебла на корені, які є якісніши-
ми порівняно з іншими складовими трести за 
її весняного збирання. Масу складових стебел 
конопель за широкорядного способу сівби на-
ведено в табл. 3.

За широкорядного способу сівби при ши-
рині захвату жатки 6 м, висоті стеблостою 
після зрізування насіннєвої частини зерно-
збиральним комбайном 110 – 130 см, кількості 

2. розподіл стебел за шириною жатки зернозбирального комбайна, м

Стебла в зоні жатки зернозбирального комбайна Домінатор – 204 МЕГА з шириною захвату 6 м

на корені, 1,3 під колесами, 0,75 на корені та обмолочені, 1,9 під колесами, 0,75 на корені, 1,3

Стебла в зоні жатки зернозбирального комбайна CASE – 8010 з шириною захвату 9 м

на корені, 2,5 під колесами, 0,75 на корені та обмолочені, 2,5 під колесами, 0,75 на корені, 2,5

1. вологість складових трести конопель перед збиранням

Складові трести конопель

Вологість, %

Спосіб сівби

широкорядний суцільний

20.04.13 2.04.14 20.04.13 2.04.14

Стебла на корені 14,7 11,4 10,7 10,9

Стебла, прикотковані колесами комбайна 10,9 14,2 11,5 13,8

Стебла, обмолочені в молотарці комбайна 15,2 16,0 18,2 15,9
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стебел на 1 м2 17 – 22 шт. стебла на корені 
у середньому становлять 65%, прикотковані 

колесами — 20 та обмолочені в молотарці — 
15% (табл. 3).

3. Кількість складових трести конопель перед її збиранням навесні за ширини захвату 6 м

Широкорядний спосіб сівби

№ ділянки

Маса складових трести конопель за роками, %

на корені прикотковані колесами обмолочені в молотарці

2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 52,0 70,2 21,3 17,4 26,7 12,4

2 68,2 65,3 27,3 9,5 4,7 25,2

3 59,0 69,5 21,1 22,2 19,9 8,3

4 67,6 67,9 24,7 18,7 7,7 13,4

5 61,3 71,9 20,4 18,2 18,3 9,9

Середнє 61,6 69,0 22,9 17,2 15,5 13,8

Середнє за 2 роки 65,3 20,1 14,6

4. Кількість складових трести конопель перед її збиранням навесні за ширини захвату 9 м

Широкорядний спосіб сівби

№ ділянки

Маса складових трести конопель

на корені прикотковані колесами обмолочені в молотарці

г % г % г %

1 6200 75,9 1270 15,5 700 8,6

2 6600 80,5 1100 13,4 500 6,1

3 6100 78,7 900 11,6 750 9,7

4 6500 76,5 1200 14,1 800 9,4

5 6400 77,1 1050 12,7 850 10,2

Середнє 77,5 13,5 9,0

5. Кількість складових трести конопель перед її збиранням навесні за ширини 
захвату 6 м

Суцільний спосіб сівби

№ ділянки

Маса складових трести конопель

на корені прикотковані колесами обмолочені в молотарці

г % г % г %

1 3400 70,8 1050 21,8 350 7,4

2 4290 69,0 1110 17,8 820 13,2

3 4080 69,6 1100 18,8 680 11,6

4 3800 71,3 980 18,4 550 10,3

5 3920 69,4 1020 18,1 710 12,5

Середнє 70,0 19,0 11,0
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Для цього способу сівби з підвищенням 
ширини захвату жатки до 9 м та висоти сте-
блостою після зрізування насіннєвої частини 
зернозбиральним комбайном до 130 – 150 см 
кількість стебел на корені збільшується 
до 77,5% (табл. 4).

За суцільного способу сівби при однако-
вій висоті стеблостою після зрізування на-
сіннєвої частини зернозбиральним комбай-
ном 110 – 130 см і кількості стебел на 1 м2 
90 – 120 шт. маса стебел на корені є вищою, 
ніж за широкорядного способу сівби (табл. 5).

Після збирання насіння конопель зерно
збиральним комбайном підготовлена навесні 
треста складається не зі стебел із загаль
ною довжиною рослин, а з їх складових: сте
бел на корені нижче лінії зрізування різальним 
апаратом зернозбирального комбайна, при
коткованих до землі колесами комбайна та 
обмолочених у його молотарці. Найбільшу 
масу перед збиранням становлять стебла 
на корені, які більше ніж удвічі за масою пе
ревищують сумарний показник стебел, при

коткованих до землі колесами комбайна та 
обмолочених у його молотарці.

За однакової висоти стебел на корені після 
збирання насіння зернозбиральним комбайном 
їх маса за суцільного способу сівби є вищою, 
ніж за широкорядного. З використанням під 
час збирання насіння зернозбиральних комбай
нів з більшою шириною захвату жатки підви
щується маса стебел на корені як якіснішої 
сировини за такої технології її отримання 
порівняно з іншими складовими стебел.
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Пивний та хмелевий 
ринки сьогодення

Мета. висвітлити проблеми функціонування пивного 
і хмелевого ринків України. Методи. економіко-
статистичний; монографічний; аналізу і синтезу.  
Результати. низький попит на вітчизняний хміль  
як основну сировину для пивоваріння зумовлений  
світовим перевиробництвом хмелю через значний  
дефіцит у попередні роки, зменшенням норм  
його використання (на 40 – 50%) у рецептурі  
напою та рядом інших чинників. Це стало  
причиною зниження цін на вітчизняний хміль  
та зменшення рентабельності його виробництва  
у 2010 – 2012 рр. дефіцит хмелесировини  
покривається імпортом, проте експортується  
близько 25% вирощеної продукції (переважно  
ароматичні сорти). Висновки. Без державної  
підтримки хмелярство залишається збитковою  
та малорентабельною галуззю і потребує 
подальшого розвитку на інноваційній основі.

Економіка

Постановка проблеми. Сьогодні хміль 
дедалі частіше знаходить своє застосування 
в медицині, парфумерії, харчовій та інших 
промислових галузях, проте основна його 
цінність полягає в тому, що він є незамінною 
сировиною для виготовлення смачного пива. 
Понад 90% вирощеного хмелю використову-
ють в процесі виробництва пива, тому залеж-
ність від пивоварної промисловості досить 
велика і будь-який залишок продукції або її 
дефіцит миттєво позначаються на динаміці 
цін. Щороку пивоварна індустрія України спо-
живає близько 150 т α-кислот, з яких вітчиз-
няні виробники хмелю забезпечують лише 
20  –  35%, решта — імпортована хмелепро-
дукція. Відповідно і пивний ринок України, 
який представлений переважно іноземними 
пивоварними корпораціями, надає перевагу 
імпортованому хмелю та продуктам його пе-
реробки. Незважаючи на те, що вітчизняні 

хмелевиробники вирощують сорти-аналоги, 
подібні до закордонних за всіма показниками, 
реалізація продукції відбувається вкрай по-
вільно, щороку залишається значна частина 
перехідних запасів. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Висвітленню стану світового та вітчизня-
ного ринків хмелю, підвищенню економічної 
ефективності його функціонування, досліджен-
ню сучасних проблем хмелевої галузі присвя-
чені роботи багатьох вітчизняних науковців:  
В.І. Герасимчука, А.О. Годованого, Г.С. Го-
ловач, І.С. Єжова, В.В. Зіновчука, М.Г. Ковтуна, 
М.Ю. Костриці, І.П. Куровського, М.І. Ляшенка 
та ін. Водночас через прискорення глобаліза-
ційних процесів ряд питань потребує розробки 
заходів для швидкої адаптації хмелевої галузі 
до умов, які останнім часом склалися на віт-
чизняному та світовому ринках.

Особливостям стану пивного ринку при-

Ключові слова: галузь хмелярства, пивний ринок, попит, пропозиція, баланс α-кислот.



 
ЕКОНОМІКА

66 жовтень 2014 р.

 
Пивний та хмелевий ринки сьогодення

Вісник аграрної науки

свячені дослідження А. Іванової, А. Матвієнко,  
В. Ониськів, В. Ємцева, однак залишаються 
маловивченими питання взаємозалежності 
хмелевого та пивного ринків в умовах сьо-
годення.

Мета досліджень — висвітлити проблеми 
функціонування пивного і хмелевого ринків 
України, ведення господарської діяльності віт-
чизняних хмелепідприємств та пошуку спосо-
бів їх вирішення.

Об’єктом дослідження є процес виробни-
чої діяльності пивної та хмелярської галузей 
в контексті впливу світових тенденцій на вну-
трішньому і зовнішньому ринках. 

Методика досліджень. Застосовувалися 
методи: економіко-статистичний — для визна-
чення сучасного стану пивної та хмелевої галу-
зей, ефективності діяльності хмелепідприємств; 
монографічний — для вивчення позитивного до-
свіду з цих питань; аналізу і синтезу — для ви-
значення проблем хмелепідприємств на ринку 
хмелю та окреслення способів їх подолання. За 
допомогою методів індукції і дедукції отримано 
науково обґрунтовані результати та сформульо-
вано загальні висновки.

Результати досліджень. Наші досліджен-
ня показали, що на світовому ринку хмелепро-
дукції впродовж 2008 – 2011 рр. спостерігалося 
значне перевиробництво хмелю, через що 
на кінець 2011 р. сукупний залишок виробле-
них α-кислот сягнув майже 9000 т, при цьому 
істотно знизилися реалізаційні ціни на хміль 
(рис. 1). У 2012 р. завдяки швидкому збалан-
суванню надлишкових площ частково через 
несприятливі погодні умови в основних краї-
нах-виробниках хмелю та інтенсивний розви-
ток крафтового (малого) пивоваріння попит 

і пропозиція дещо врівноважилися, а ринок 
став збалансованішим.

Галузь пивоваріння — основний спожи-
вач хмелю і одна з найрозвиненіших галузей 
у харчовій промисловості України. Її частка 
в загальній структурі реалізованої харчової 
продукції у 2013 р. становила 5,3%, у загаль-
ному ж обсязі реалізованої продукції всієї пе-
реробної промисловості України — 1,6%.

За даними Держкомстату, в 2011 р. пивова-
рами було реалізовано пивної продукції на суму 
11,85 млрд грн, що на 1,6% перевищило анало-
гічний показник 2010 р. (11,66 млрд грн). Проте 
така позитивна динаміка була зумовлена під-
вищенням цін на пиво, а не збільшенням його 
виробництва, яке починаючи з 2009 р. невпин-
но знижується. Незважаючи на щорічне підви-
щення цін на пиво і водночас зменшення його 
споживання, виручка від його реалізації впро-
довж останніх 2-х років зменшувалася: у 2012 р. 
вона становила 11,64 млрд грн, у 2013 р. — 
11,55 млрд грн [3]. Галузь так і не повернулася 
до докризових показників 2008 р. 

За даними асоціації «Укрпиво», у 2013 р. 
в Україні було вироблено 27,6 млн гл пива, 
що на 8,3% менше порівняно з 2012 р.  
(30,1 млн гл) (рис. 2).

Порівняно з піковим 2008 р. щодо продажу 
пива галузь втратила майже 14% ринку і за свої-
ми обсягами фактично опустилася до показників 
2006 р. При цьому надходження до держбюдже-
ту від пивоварів і підприємців суміжних галузей 
скоротилися на 1,2 – 1,3 млрд грн порівняно 
з успішним, з погляду реалізації, 2008 р. [1].

До 2007 р. український пивний ринок де-
монстрував найвищі темпи зростання в Європі 
(15 – 20% щороку), адже починаючи з 1996 р. 

93
00

94
77

10
95

2

10
42

4

76
63

69
93

79
03

81
03

67
22

87
49

86
46

82
94

73
93

72
45

87
83

10
37

8

91
39

80
63

77
33

74
95

83
68

85
78

83
13

80
13

76
49

78
34

77
94

76
69

75
49

78
82

78
66

79
16

84
69

86
82

1269 1292 1301 1365 1392 1424 1443 1479

1951
1863

1552 1603
1696

1787 1819 1833
1929

4,34,34,2

6,1 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1

5,0 4,9 4,8 4,6 4,3 4,1

1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

В
ир

об
ни

цт
во

 т
а 

по
тр

еб
а 

в 
α-

ки
сл

от
ах

, т

С
ві

то
ві

 о
бс

яг
и 

ви
ро

бн
иц

тв
а 

пи
ва

, м
л

н 
гл

Рік

рис. 1. Світове виробництво пива та баланс α-кислот, 1996 – 2012 рр.:  — загальне виробництво 
α-кислот, т;  — виробництво пива у світі, млн гл;  — потреба в α-кислотах для пивоваріння 
у наступному році, т;  — норма задавання у сусло α-кислот, г/гл
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до галузі стали надходити масштабні інвести-
ції, зокрема й іноземні. Якщо у 2000 р. було 
вироблено 10,8 млн гл пива, то у 2008 р. ця 
цифра становила 32 млн гл. Тобто, за 8 років 
виробництво пива зросло майже втричі.

На заваді до подальшого зростання вироб-
ництва пива в Україні став ряд економічних 
чинників: світова економічна криза 2008 р., що 
призвела до зниження купівельної спромож-
ності населення, необдумана акцизна політика. 
Упродовж 2009 – 2014 рр. акцизи підвищували 
5 разів — з 0,60 до 1,24 грн за 1 літр. За підра-
хунками міністерства, останнє підвищення збіль-
шить надходження до бюджету на 1,3 млрд грн  
за рік, а на думку пивоварів, — скоротить ви-
робництво пива в Україні як мінімум на 8 – 10%. 
Для пивоварної промисловості є також ризики 
введення додаткових ринкових регуляторів — 
заборона продажу пива вночі, в МАФах (малі 
архітектурні форми), ліцензування торгівлі та ін.  
Сьогодні пивна промисловість має значний 
рівень рекламних видатків (у 2007 р. пивова-
ри були другими після операторів мобільного 
зв’язку). Усі вище перелічені чинники зумовлю-
ють зростання ціни на пивну продукцію, і вона 
стає менш доступною для споживачів.

Отже, головними чинниками, які впливають 
на об’єми виробництва і продажу пива, є ріст 
цін і купівельна спроможність населення. За 
умови збільшення доходів населення зросте 
і споживання пива, тому можливості України 
щодо споживання цього напою ще не вичер-
пані. Додатковим чинником зростання спожи-
вання пива аналітики називають поступовий 
відхід від національних традицій споживання 

до інтернаціональних, тобто зміщення упо-
добань населення в напрямку від горілки 
до пива, що є загальносвітовою тенденцією.

На пивному ринку України функціонує по-
над 50 підприємств — майже втричі менше, 
ніж у 1991 р. (тоді їх було 115). Адже чимало 
заводів з невеликими обсягами виробництва 
припинили діяльність, не витримавши кон-
куренції з потужними компаніями. Сьогодні 
лідерство на ринку розподіляють між собою 
4 великі пивні корпорації: SUN InBev — 28,0% 
ринку, Carlsberg Group — 27,2, Оболонь — 
23,2 та Efes Україна — 9,1% ринку. 

У портфелях пивної четвірки понад 30 лі-
цензійних брендів і сотні найменувань пива. 
Разом вони виробляють близько 95% україн-
ського пива, належать іноземним власникам 
і працюють на сировині лише імпортного ви-
робництва. Невеликим регіональним пивза-
водам належить не більше 5% пивного ринку. 
З огляду на це ринок пива можна вважати 
олігопольним (табл. 1).

Характерною ознакою вітчизняного ринку 
пива є жорстка конкуренція саме між зазна-
ченими виробниками та поступовий перехід 
українських пивзаводів у власність міжнарод-
них пивних концернів.

У 2013 р. Україна експортувала пиво в понад 
50 країн світу (24,2 млн дал на суму 84,7 млн дол.),  
а імпортувала пивну продукцію на внутрішній 
ринок з 35 країн (4,7 млн дал). При цьому основ-
ними споживачами вітчизняного пива впро-
довж останніх 7-ми років були Росія, Молдова, 
Білорусь, Грузія та Литва, до яких надходило 
97% усього експорту, причому майже 80% 
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рис. 2. динаміка виробництва пива та потреби пивоварної галузі України в α-кислотах:  — по-
треба пивоварної галузі в α-кислотах, т;  — фактичне виробництво α-кислот, т;  — вироб-
ництво пива, млн гл
Джерело: [4].
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експортних поставок припадало на компанію 
«Оболонь». Проте рентабельність торгівлі 
на зовнішніх ринках є низькою і не переви-
щує 5%. Імпортували пиво переважно з Росії, 
Бельгії, Німеччини, Чехії, Нідерландів, Америки, 
Білорусі — 94% імпорту (табл. 2).

За останні 5 років імпорт пива зріс у 3,2 ра-
за. Переважно імпортуються елітні, дорогі сор-
ти пива, які за своїми смаковими та іміджевими 
характеристиками істотно відрізняються від 
масових марок вітчизняних індустріальних пи-
воварень. Тобто в країні наявний прошарок ба-
гатих людей, яким ці сорти припали до смаку. 
На початку 2014 р. з огляду на конфліктну си-
туацію експорт пива до Росії істотно знизився. 
За січень  –  лютий поставки пива до цієї країни 
зменшилися на 6,2 млн л, або на 28,2% по-
рівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Для визначення впливу вартості хме-
лю на витрати виробництва нами було 

проаналізовано структуру собівартості вироб-
ництва пива на Бердичівському пивзаводі та 
ВАТ «Житомирпиво». У роки зі значним дефі-
цитом хмелесировини на ринку і відповідно 
її високою вартістю частка витрат на хміль 
у загальних витратах сягала подекуди 8%, 
наразі з огляду на перевиробництво вона не 
перевищує 3 – 7% (залежно від ціни). Значні 
витрати припадають на солод — 20,6%, на за-
робітну плату з нарахуваннями — 19,9 і на 
вартість допоміжних матеріалів, пов’язаних 
з розливом та пакуванням — 15,5% (рис. 3).

Незважаючи на значні потреби вітчизняної 
пивоварної промисловості у хмелесировині, 
попит на український хміль останніми роками 
був надзвичайно низьким. Така ситуація ви-
никла не лише внаслідок перевиробництва 
α-кислот у світі, а й через відсутність нала-
годженої мережі збуту продукції, необхідного 
асортименту сортів та продуктів їх переробки, 

2. динаміка експорту та імпорту пивної продукції

Країни

Частка експортованого пива за межі 
України, %

Країни

Частка імпортованого пива 
в Україну, %

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Росія 73,72 71,36 82,1 79,05 65,96 Росія 55,49 56,45 56,32 51,74 47,11

Білорусь 12,44 15,3 3,7 6,69 17,19 Німеччина 9,35 9,82 9,46 13,07 12,5

Молдова 8,00 5,99 9,16 10,81 11,99 Бельгія 10,66 10,78 12,88 12,47 11,87

Литва 0,08 0,2 0,23 0,48 1,44 Білорусь 0,1 1,48 1,1 1,24 8,72

Грузія 3,66 3,34 2,74 1,08 0,58 Чехія 8,27 7,23 6,57 6,67 7,53

Ізраїль 0,31 0,47 0,48 0,47 0,56 Америка 5,52 4,3 3,4 3,79 2,42

Латвія 0,38 0,39 0,27 0,09 0,43 Нідерланди 3,63 3,4 4,03 3,56 3,85

Інші країни 1,41 2,95 1,32 1,33 1,85 Інші країни 6,98 6,54 6,24 7,46 6,00

Всього, млн дал 34,01 29,89 26,19 29,31 24,18 Всього, млн дал 1,45 2,37 3,46 3,97 4,66

Джерело: [3]. 

1. Позиції компаній-лідерів на пивному ринку України у 2007 – 2013 рр.

Пивоварні компанії
Початок 

роботи на 
ринку, рік

Частка компаній на ринку
(у натуральному вираженні), %

Частка 
компаній 

у світовому 
виробництві, 

%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ПАТ «SUN InBev Ukraine» (Бельгія) 2000 38,0 37,5 38,7 36,9 35,4 34,2 28,0 19,4

Група «Carlsberg» (Данія) 1996 20,0 23,7 26,5 28,6 28,8 29,3 27,2 6,2

ПАТ «Оболонь» (Україна) 1980 30,1 30,2 26,0 26,5 23,7 22,7 23,2 0,5

Корпорація Efes Україна 2008 7,6 3,6 3,8 3,9 5,8 6,9 9,1 9,3

Альянс Oasis CIS (Кипр) + ППБ (Україна) 2012  –  –  –  – 2,5 4,5 5,9  – 

Інші  – 4,3 5,0 5,0 4,1 3,8 2,4 4,9  – 

Джерело: [5].
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широкої реклами вітчизняних сортів на світо-
вому ринку, через зменшення норм внесення 
α-кислот у пивну продукцію та ряд інших при-
чин. Тому навіть та частина врожаю, яка мала 
відповідну якість, не знаходила збуту.

Упродовж останніх років кількість хмелегоспо-
дарств зменшилася з 57 до 28 у 2010 – 2012 рр.  
і до 24 — у 2013 р., відповідно зменшилась 
і кількість виробленої продукції. Якщо у 2009 р. 
було зібрано 1342,8 т хмелю, у 2011 р. — 
680,5 т, то у 2012 – 2013 рр. — трохи більше 
451,7 – 453,7 т (табл. 3). 

Врожайність упродовж останніх 3-х років 
трималася на рівні 10,1 – 11,1 ц/га, що вдвічі 
нижче середньосвітового рівня. Це не могло 
не відбитися на економічній ефективності ви-
робництва. 

Аналіз економічної ситуації останніх ро-
ків у хмелярстві показує, що галузь без дер-
жавної підтримки залишається збитковою 
і малорентабельною. З 2009 р. труднощі 
з реалізацією продукції змусили виробників 
знизити ціну на хміль, у 2011 р. вона була 
найнижчою — 16,6 тис. грн/т, рентабельність 
при цьому знизилася до рівня 53,4%, і навіть 
отримана держпідтримка не покрила витрат 
на його вирощування (з урахуванням дотацій 
на вирощування плодоносних хмільників рі-
вень рентабельності становив 4,8%). 

Загалом цінова ситуація впродовж 
2010 – 2012 рр. була складною, адже пиво-
варні підприємства за цей період сформува-
ли достатні запаси хмелесировини (зокрема 
у вигляді екстрактів) та уклали нові контрак-
ти. Натомість вітчизняні хмелярі, не маючи 
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рис. 3. структура собівартості виготовлення 
пива (в середньому за 2011 – 2012 рр.):  — 
солод ячмінний;  — хміль;  — цукор;  — ри-
сова січка;  — допоміжні матеріали (пробки, 
клей, сода, фільтри, миючі засоби та ін.);  — 
електроенергія;  — паливо;  — заробітна 
плата;  — загальновиробничі накладні витра-
ти;  — амортизація

3. економічна ефективність виробництва хмелю в Україні

Показники
Роки

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Продуктивні площі, га 1032,4 977,4 933,1 969,7 888,4 630,3 447,0 407,9

Валовий збір, т 738,6 710,5 893,1 1342,8 780,8 680,5 453,7 451,7

Урожайність, ц/га 7,2 7,3 9,6 13,8 8,8 10,8 10,1 11,1

Собівартість вирощування 1 т,  
тис. грн

27,1 31,0 35,3 29,8 38,6 35,6 40,6 42,0

Середня реалізаційна ціна 1 т,  
тис. грн

20,6 29,5 43,0 30,9 24,9 16,6 28,0 35,0

Прибуток (збиток) на 1 т, тис. грн  – 6,5  – 1,5 7,7 1,1  – 13,7  – 19,0  – 12,6  – 7,0

Рівень рентабельності без 
держпідтримки, %

 – 24,0  – 4,8 21,8 3,7  – 35,5  – 53,4  – 31,0  – 16,7

Компенсаційна частина витрат 
на догляд за плодоносними 
хмільниками, тис. грн

13857,0 12449,4 15788,0 24046,2 18371,3 11772,9 9779,8  – 

Рівень рентабельності 
з держпідтримкою, %

45,4 51,6 72,0 63,8 25,4  – 4,8 22,1  – 

Джерело: розраховано за даними Мінагрополітики та продовольства України.

Примітка:  * прогнозні дані. 
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поступового приросту валового збору шишок 
змінилася затуханням темпів розвитку галузі.

Вітчизняний пивний ринок тривалий час на-
давав перевагу сировині хмелю виключно гір-
ких сортів, проте зварити якісне пиво можливо 
лише з використанням ароматичного хмелю. 
Тому сортова політика українських хмелеви-
робників завжди була спрямована на виро-
щування сортів саме ароматичної групи (82% 
площ). Щороку за межі країни експортується 
до 25% врожаю, а відмова пивоварів від віт-
чизняного хмелю останніми роками виглядає 
як спроба дестабілізувати ситуацію в хмеляр-
ських регіонах України, адже за вмістом цінних 
для пивоваріння речовин та якістю наш хміль 
не поступається зарубіжним сортам.

Останні 5 років основними споживачами 
українського хмелю були переважно країни 
СНД: Росія, Білорусь, Молдова та Узбекистан. 
Частка цих країн у структурі експорту щороку 
була досить значною і становила: у 2008 р. — 
82,5%; 2009 — 81; 2011 — 61; у 2012 р. — 
83,9%. Сьогодні вітчизняні хмелевиробники 
не мають стабільних іноземних ринків збуту 
через відсутність довгострокових контрактів. 

Імпортують хміль в Україну переважно 
з Німеччини (60 – 80% у загальній структурі 
імпорту), США (5 – 10%) та Чехії (1 – 10%). 
З 2008 р. певна частина імпортованих хме-
лепродуктів надходила зі Словенії (5 – 10%). 
Загалом упродовж 2009 – 2012 рр. обсяг ім-
порту зменшився у 1,8 раза, адже за період 
дефіциту хмелю на світовому ринку пивовари 
зменшили норми використання α-кислот у пив-
ній продукції на 40 – 50% (рис. 4).

Подальший розвиток вітчизняної галузі 

потужностей глибокої переробки хмелю в екс-
тракти або гранули (тип 45), а також контрактів, 
які б гарантували стабільний попит, змушені 
були знизити ціну до критично низького рівня.

За радянських часів Україна була на 5-му 
місці у світі з вирощування хмелю після США, 
Німеччини, Китаю та Чехії, на 70% забезпечу-
ючи потреби в сировині всього Радянського 
Союзу. На відміну від України, ці держави 
досі є лідерами світового виробництва хме-
лю, виробляючи разом 88% α-кислот. Рейтинг 
України у списку відомих країн — виробників 
хмелю значно знизився. За обсягами площ 
насаджень у 2012 р. вона посідала 8-ме міс-
це, за валовим збором хмелю — 13-те, за 
валовим збором α-кислот — 16-те, за врожай-
ністю — одну з найнижчих сходинок — 17-те 
місце у світі (табл. 4). 

Тенденція до постійного (за останні 7 років) 
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рис. 4. експортно-імпортні операції на ринку хмелю, 2005 – 2012 рр.:  — експорт;  — імпорт; 
 — ціна 1 т імпортованого хмелю, тис. дол.; — ціна 1 т експортованого хмелю, тис. дол.

Джерело: [2, 6, 10].

4. Позиції України за рівнем досягнутих по-
казників у переліку країн — виробників хмелю

Показник

Місце в порядку спадання 
показника

2000 2010 2011 2012

За обсягами площ 
насаджень

9 8 8 8

За валовим збором 
хмелю

15 13 11 13

За врожайністю 21 19 19 17

За обсягами збору 
α-кислот

15 12 12 16

Джерело: [7 – 9].
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залежатиме від ситуації у світовому хмеляр-
стві та пивоварній галузі. За попередніми 
підрахунками, економічні показники 2014 р. 
мають дещо поліпшитися з огляду на збалан-
сування світових площ насаджень та збіль-
шення попиту на ароматичні сорти хмелю. 

Для нарощування обсягів виробництва га-
лузь хмелярства має все необхідне: вітчиз-
няні високопродуктивні сорти; відповідний 
матковий фонд сортових насаджень; сучасні 
технології вирощування садивного матеріалу, 
які дають можливість виробити необхідну кіль-
кість саджанців для закладання промислових 
хмеленасаджень; інноваційні технології закла-
дання хмільників, вирощування, збирання та 
післязбиральної обробки шишок хмелю; повне 

наукове забезпечення. 
Необхідною умовою для подальшого роз-

витку галузі хмелярства є розведення но-
востворених високоякісних сортів хмелю 
з підвищеним умістом α-кислот, механізація 
й автоматизація більшості трудомістких про-
цесів виробництва та переробки хмелю, а та-
кож дотримання вимог екологізації процесу 
виробництва. Етапи інноваційного розвитку 
галузі хмелярства мають передбачати опти-
мізацію соціально-економічних, організаційних 
і технологічних процесів, впровадження інфор-
маційно-консультаційного забезпечення, що 
в сукупності забезпечить перехід до високо-
якісного управління виробництвом, перероб-
кою та реалізацією хмелепродукції. 

Встановлено, що ситуація на ринку хмелю 
і пива змінюється під впливом ряду чинни-
ків, які можна згрупувати у 2 блоки: загаль-
ноекономічні чинники (економічна ситуація 
в країні, валютний обмінний курс тощо); без-
посередні чинники, або попит (доходи на-
селення, обсяги і технології виробництва 
пива, норма використання хмелю на 1 гл 
пива, альтернативні сфери використання 
хмелю тощо) та пропозиція (світові пло-
щі хмелю, урожайність та сортовий склад 
хмільників, виробництво α-кислот, техноло-
гії переробки хмелю тощо). Пропозиція хме-
лепродукції формується під впливом попиту 
на α-кислоту в пивоварній промисловості. 

Вітчизняна галузь хмелярства сьогодні 
перебуває у скрутному становищі, зумов-
леному зниженням попиту на хміль через 
значне світове перевиробництво, відсутніс-
тю налагодженої мережі збуту, зменшенням 
норм внесення α-кислот у пивну продукцію 
та рядом інших причин. Через значне зрос-
тання акцизу, вартості сировини та світову 
економічну кризу 2008 р., внаслідок якої зни-
зилася купівельна спроможність населення, 
з 2010 р. спостерігається спад виробництва 
пива. Аналіз економічної ситуації останніх 
років показав, що хмелярство без державної 
підтримки залишається збитковою та мало-
рентабельною галуззю.
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Мета. показати, що сидерація є ефективним 
удобренням та засобом багатопланової дії, що 
дає змогу досягти найкращих результатів у ви-
рощуванні картоплі в зоні українського полісся 
за умов дотримання біологічного землероб-
ства. Методи. статистичний аналіз даних здій-
снювали дисперсійним методом за Б.о. доспє-
ховим з використанням комп’ютерних програм 
(Microsoft Office Excel). Фільтрат аналізували 
за загальноприйнятою методикою Є.В. Арінуш-
кіної. Результати. Вирощування зелених рос-
лин у проміжних посівах на полях з картоплею 
істотно впливає на інфільтраційні процеси, що 
перешкоджає втратам поживних елементів та 
вологи з ґрунту. Висновки. сидеральні культу-
ри можна використовувати як джерело органіч-
ної речовини та ефективний метод подолання 
надмірної інфільтрації (у проміжній сидерації).

 
Сторінка молодого 
вченого

На сьогодні сучасне землеробство перед-
бачає дотримання певних вимог у вирощуван-
ні сільськогосподарських культур. Воно має 
забезпечувати високі та сталі врожаї, сприяти 
відтворенню родючості ґрунту та підвищенню 
якості вирощеної продукції, а також бути мак-
симально біологічним. Одним з ефективних 
засобів, що сприяють виконанню поставлених 
завдань, є сидерація.

В Україні і поза її межами сидеральні куль-
тури використовують досить давно, переваж-
но як додаткове джерело органічного удо-
брення. Дослідженнями у сфері використання 
сидерації займалися Г. Кант [6], К.І. Довбан 
[4], В.І. Лопушняк [7] та ін. Проте, на нашу 
думку, залишається маловивченим питання 
дії зеленого добрива на міграцію вологи та 
біогенних елементів у ґрунтах гранулометрич-

Ключові слова: лізиметричні дослідження, сидеральні культури, біологічне землеробство.

ного складу. Для них у зоні Полісся харак-
терний періодично промивний тип водного 
режиму, який можна дослідити за допомогою 
лізиметричної установки. 

Мета досліджень — висвітлити роль різ-
них видів рослин, які можна використовувати 
як проміжнну сидерацію в технології вирощу-
вання картоплі, їх дію на інфільтрацію ґрун-
тової вологи, міграцію біогенних елементів, 
урожайність та якість бульб картоплі.

Матеріали і методика досліджень. Дослі-
дження виконували в польовому стаціонарно-
му досліді Інституту сільськогосподарської мі-
кробіології та агропромислового виробництва 
НААН впродовж 2011 – 2013 рр. з картоплею 
сорту Невська. Основні досліджувані варіанти 
були продубльовані в стаціонарній лізиме-
тричній установці, яка функціонує з 1972 р.  



Сторінка молодого  
вченого

73жовтень 2014 р.

Агроекологічна роль сидерації  
як агрозахід комплексної дії

Вісник аграрної науки

і є свого роду єдиною в Україні. Площа по-
сівної ділянки в досліді — 102 м2, обліко-
вої — 60 м2, повторення досліду — 4-разове, 
у лізиметричному досліді — 2-разове. Спосіб 
розміщення ділянок — рендомізований. Ґрунт 
досліду — дерново-підзолистий, супіщаний 
середньоокультурений. Маса ґрунту в лізи-
метрах — 10,5 т, посівна площа — 3,8 м2. 
Варіанти досліду передбачали вивчення таких 
сидеральних культур, як жито озиме, люпин 
вузьколистий, редька олійна. Для аналізу 
систем удобрення було використано загаль-
ноприйняті методики [1]. Облік урожаю здій-
снювали суцільним поділянковим збиранням. 
Статистичний аналіз даних проводили диспер-
сійним методом за Б.О. Доспєховим [5] з ви-
користанням комп’ютерних програм (Microsoft 
Office Excel). Фільтрат аналізували за загаль-
ноприйнятою методикою Е.В. Арінушкіної [2]. 
Уміст біогенних елементів у лізиметричних 
водах визначали: NО3 — дисульфофено-
ловим методом, Р2О5 — методом Пірсана 
на фотоелектрокалориметрі, К2О — методом 
полум’яної фотометрії, Са и Мg — тригономе-
тричним методом. Систематичну оцінку було 
здійснено за допомогою структурно-логічного 
аналізу.

Результати досліджень. За систематич-
ною оцінкою використання сидеральних куль-
тур зелені рослини можна виранжувати за 
характером впливу на навколишнє природ-
не середовище та власне на продуктивність 
і якість основної культури. Найпопулярнішими 
серед використовуваних в Україні є представ-
ники родин бобових, хрестоцвітих та злакових. 

Відповідно до мети використання сидераль-
них культур рослини можна розподілити на 8 
груп (табл. 1).

Під час лізиметричних досліджень, про-
ведених упродовж 3-х років, з’ясувалося, що 
вирощування зелених рослин у проміжних по-
сівах у досліді з картоплею дає змогу істотно 
вплинути на інфільтраційні процеси, запобі-
гаючи втратам біогенних елементів з ґрунту 
(табл. 2).

З’ясовано, що жито озиме є найефективні-
шою сидеральною культурою, яка перешко-
джає втратам вологи з ґрунту, що можна по-
яснити розвиненою кореневою системою та її 
високою поглинальною здатністю. Жито озиме 
знижувало втрати вологи за межі кореневміс-
ного шару ґрунту (0 – 65 см) на 17%, CaO — 
у 1,7 раза, MgO — 1,3 раза (варіант 4 у порів-
нянні з варіантом 1). Відзначено, що внесення 
гною істотно збільшує втрати NO3 і NH4, CaO, 
MgO відповідно до концентрації біогенних еле-
ментів у ґрунтовому розчині, а також збільшує 
кількість профільтрованої вологи. Унесення 
під картоплю гною в дозі 40 т/га (середня доза 
сівозміни — 10 т/га, варіант 5) збільшувало 
втрати нітратних форм азоту: NO3 — на 36%, 
NH4 

— з 3,9 до 9,2 кг/га, або у 2,4 раза, CaO — 
на 26%. Ще більші відмінності у втратах NO3 
і NH4 було зафіксовано у варіанті з унесенням 
80 т/га гною (середня доза сівозміни 20т/га). 
Виявлена закономірність свідчить про пере-
вагу використання сидерації, а особливо жита 
озимого, яке дає змогу знизити втрати біоген-
них елементів і скоротити неефективне ви-
користання великих доз гною в традиційному 

1. систематика сидеральних культур відповідно до мети використання*

Мета Назва сидерата

Азотфіксація Висока фіксація — люцерна посівна, кінські боби, соя; середня 
фіксація — буркун білий, конюшина лучна та червона, горох польовий, 
левенець рогатий; для посушливих регіонів — буркун жовтий, 
сочевиця жовта, чина посівна, конюшина хмелевидна

Гербіцидний ефект Райграс пасовищний, гречка звичайна, жито озиме, пшениця озима, 
редька олійна, люцерна червона

Джерело органічної речовини Райграс пасовищний, овес посівний, жито озиме

Розпушування ґрунту Редька олійна, буркун білий, люцерна червона, люпин білий

Запобігання інфільтрації Жито озиме

Покривні культури Літні — гречка звичайна, райграс пасовищний, фацелія; озимі — 
редька олійна, гірчиця біла, жито озиме

Мульчувальні Конюшина біла та підземна, райграс пасовищний

Медоноси Гречка звичайна, усі види конюшини, фацелія

* Узагальнені дані власних дослідів та аналізу літературних джерел [3, 8, 9, 11].
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зелених культур менший, ніж при використанні 
мінеральних добрив і гною. Проте сидеральні 
культури підвищують урожайність на 40 – 44% 
порівняно з варіантом без застосування до-
брив (табл. 3).

За аналізу отриманого врожаю бульб кар-
топлі зафіксовано ушкодження бульб паршею 

звичайною та паршею порошнистою. Застосу-
вання сидеральних культур під час вирощу-
вання картоплі пригнічувало розвиток хвороб 
і знижувало ураженість бульб у 3 – 7 разів по-
рівняно з варіантами, де використано гній (ва-
ріанти 2, 3, 4 у порівнянні з варіантами 5, 6). 
Зелене удобрення поліпшувало якість бульб 
та збільшувало товарність урожаю (варіанти 
1, 5 –7 порівняно з варіантами 2– 4).

Дослідженнями доведено, що сидерацію 
доцільно використовувати як агротехнічний 
захід з метою подолання надмірної інфіль-
трації (у проміжній сидерації) та зменшення 
втрат біогенних елементів у технології 
вирощування картоплі. Зелене удобрення 

поліпшує якість бульб картоплі та їхню 
товарність. Сидеральні культури слід ви-
рощувати відповідно до їх використання: 
як джерело органічної речовини, для розпу-
шування ґрунту, запобігання інфільтрації, 
азотфіксації тощо.

Висновки

2. Втрати вологи та біогенних елементів під картоплею в лізиметричній установці 

Варіант Волога, мм
Втрати, кг/га

NO3
 – NH4

+ CaO MgO

1. Без добрив (контроль 1) 16,2 39,3 3,9 31,2 19,0

2. Сидерат 1* 14,0 30,0 1,6 17,6 14,7

3. Сидерат 2* 13,8 31,5 1,3 16,3 16,0

4. Сидерат 3* 12,4 34,6 1,3 18,1 14,5

5. Гній, 10т/га 18,9 53,0 9,2 39,2 21,9

6. Гній, 20 т/га 27,5 62,4 11,4 46,8 24,1

7. Гній +NPK (контроль 2) 22,8 72,0 10,4 63,0 24,0

    НІР 099 0,4 2,0 0,04 2,4 0,9

* Сидерат 1 — люпин вузьколистий, сидерат 2 — редька олійна, сидерат 3 — жито озиме.

3. Вплив сидеральних культур на продуктивність картоплі та ураженість хворобами в польовому 
досліді

Варіант досліду
Урожайність, 

т/га

Уміст показників
Кількість 

ушкоджених 
бульб

Товарність 

крохмаль, % вітамін С, мг % нітрати мг/кг %

1. Без добрив (контроль 1) 10,6 13,2 8,0 56 18 66

2. Сидерат 1* 15,4 14,0 10,2 64 9 72

3. Сидерат 2* 15,3 14,0 9,0 60 4 74

4. Сидерат 3* 14,9 14,0 9,0 54 10 70

5. Гній, 10 т/га 14,2 14,2 12,0 90 28 68

6. Гній, 20 т/га 18,9 13,9 14,0 246 32 60

7. Гній +NPK (контроль 2) 23,7 12,8 12,4 110 14 76

    НІР 095 1,4 0,2 0,3 3,0 2,0 2,5

* Сидерат 1 — люпин вузьколистий, сидерат 2 — редька олійна, сидерат 3 — жито озиме.
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Мета. на основі результатів лізиметричних 
досліджень дати агроекологічну оцінку основним 
системам удобрення сільськогосподарських 
культур. Методи. використання лізиметричної 
установки. Результати. установлено, 
що на дерново-підзолистих ґрунтах полісся 
складається промивний тип водного 
режиму. втрати біогенних елементів за межі 
кореневого шару ґрунту визначаються кількістю 
профільтрованої вологи і концентрацією елементів 
у розчині. Висновки. в середньому за 8-річний 
період (2006 – 2013 рр.) під час вирощування 
сільськогосподарських культур беззмінно 
втрачалася різна кількість вологи, яка визначалася 
типом рослинності і системою удобрення. втрати 
біогенних елементів визначалися не тільки кількістю 
профільтрованої вологи, а й концентрацією 
їх у ґрунтовому розчині.

Вирішення теоретичних і практичних зав
дань сучасного землеробства пов’язане з ра
ціональним використанням атмосферних 
опадів і створенням оптимальних умов міне
рального живлення рослин з метою отриман
ня високих і стійких урожаїв [7].

Важливо мати також науково обґрунтоване 
уявлення в зональному аспекті щодо процесів 
колообігу і балансу поживних речовин у систе
мі ґрунт – добриво – рослина з метою розробки 
агротехнічних заходів, спрямованих на під
вищення коефіцієнтів використання вологи, 
поживних речовин, ґрунту і добрив [6]. Це 
питання актуальне як для традиційного, так 
для альтернативного (без внесення у сівозміні 
гною) і органічного землеробства.

Оптимальні моделі зональних техноло
гій вирощування агрокультур повинні звести 
до мінімуму невиробничі втрати біогенних 
елементів. Коефіцієнти використання пожив
них речовин ґрунту і добрив культурними рос
линами мають бути максимальними [8].

На основі багаторічних досліджень М.А. Бо

Ключові слова: лізиметричні дослідження, дерново-підзолистий супіщаний ґрунт,  
міграція біогенних елементів, система удобрення.

брицька свого часу дійшла висновку, що 13 млн га  
дерновопідзолистих супіщаних ґрунтів держав 
СНД потребують захисту від внутрішньоґрунто
вого стоку, і на таких ґрунтах потрібно врахову
вати втрати біогенних елементів з інфільтрацією 
атмосферних опадів [3]. У зоні Полісся України 
такі ґрунти займають площу 3,3 млн га.

М.З. Мілащенко підкреслює, що у сучасно
му землеробстві регулювання і конт роль вну
трішньоґрунтового стоку — важливе питання 
сучасної агроекології [4].

Вирішення цих питань можливе лише за 
використання експериментальної бази, зо
крема лізиметрів.

Мета досліджень — на основі результатів 
лізиметричних досліджень дати агроеколо
гічну оцінку основним системам удобрення 
сільськогосподарських культур.

Умови та методика проведення дослі-
джень. Дослідження проведено на Лівобе
режному Поліссі Чернігівської обл. в умовах 
стаціонарної лізиметричної установки Інсти
туту сільськогосподарської мікробіології та 
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агропромислового виробництва НААН (2006–
2013 рр.). 

Лізиметричне устаткування має 48 секцій
лізиметрів, розміщених двома паралельними 
рядами по 24 лізиметри в кожному. Під ними 
встановлено посудиниприймачі для збирання 
фільтрату. За конструкцією лізиметри — бе
тонні, насипного типу. Лізиметричні чарунки 
заповнено ґрунтом послідовно, починаючи 
з материнської породи з урахуванням потуж
ності генетичних горизонтів. 

Посівна площа лізиметричної чарунки — 
3,8 м2, повторення — 4разове. Шар ґрунту 
однієї чарунки — 155 см, його маса — 10,5 т. 
Ґрунт лізиметричного досліду дерновопідзо
листий супіщаний типовий для області з такою 
агрохімічною характеристикою орного шару 

(0 – 23 см): уміст гумусу за Тюріним — 1,1%, 
рН сольової витяжки — 5, гідролітична кис
лотність (за Каппеном) — 2,5 мг·екв на 100 г,  
уміст Р2О5 (за Кирсановим) — 170, К2О (за 
Масловою) — 62 мг на 1 кг ґрунту.

Фільтрат (лізиметричні води) аналізували 
за відомою методикою [2].

Результати досліджень. На підставі ба
гаторічних досліджень у лізиметрах встанов
лено, що на дерновопідзолистих ґрунтах 
Полісся складається промивний тип водного 
режиму. Втрати біогенних елементів за межі 
кореневого шару ґрунту визначаються кількіс
тю профільтрованої вологи і концентрацією 
елемента в розчині. 

У середньому за 8річний період під час 
вирощування сільськогосподарських культур 

1. втрати вологи під різними сільськогосподарськими культурами за беззмінного їх вирощування 
залежно від систем удобрення, мм

Тип рослинності 
(культура)

Фон — система удобрення

без добрив 
(контроль)

органомінеральна  
(7,5 т гною + N45Р45Р60)

органічна  
(10 т/га гною)

альтернативна 
(сидерат +N45Р45Р60)

мм/га % мм/га % мм/га % мм/га %

Пар чистий 156  –  –  –  –  –  –  – 

Переліг 38  –  –  –  –  –  –  – 

Пшениця озима 61 100 79 100 85 100 66 100

Овес 73 120 85 108 89 105 78 118

Картопля 95 156 123 156 156 184 102 155

Кукурудза 102 167 119 151 161 189 106 161

Люпин 80 131 88 111 93 109 80 121

Багаторічні трави (конюшина) 46 75 54 68 60 71  –  – 

2. концентрація біогенних елементів у ґрунтовому розчині залежно від типу рослинності та сис-
теми удобрення, мг/дм3

Тип рослинності

Фон — система удобрення

без добрив 
(контроль)

органомінеральна  
(7,5 т гною + N45Р45Р60)

органічна  
(10 т/га гною)

альтернативна 
(сидерат +N45Р45Р60)

NО3 СаО МgО NО3 СаО МgО NО3 СаО МgО NО3 СаО МgО

Пар чистий 172 85 26  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Переліг 24 16 18  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Пшениця озима 41 31 20 58 40 25 66 52 40 44 35 22

Овес 46 40 22 58 46 26 70 60 42 39 39 19

Картопля 75 61 20 92 69 30 114 82 32 70 64 21

Кукурудза 76 60 22 90 59 28 118 63 24 80 56 23

Люпин 50 40 18 64 42 24 70 46 24 54 36 14

Багаторічні трави (конюшина) 28 22 18 34 30 22 36 32 24  –  –  – 
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беззмінно втрачалась різна кількість вологи, 
залежно від типу рослинності і системи її удо
брення (табл. 1).

Це зумовлено масою кореневих систем та 
їх поглинальною здатністю. За результатами 
наших досліджень, найбільшу масу корене
вих систем у шарі ґрунту 0,60 м виявлено 
у багаторічних трав і зернових колосових 
культур суцільного посіву (озимих), наймен
шу — у картоплі та кукурудзи. Маса кореневих 
систем рослин також збільшувалась відносно 
контролю — фон без добрив за органічної та 
змішаної систем удобрення; після відмирання 
коренів збільшується «дренування» корене
вмісного шару ґрунту, а відповідно і втрати 
вологи через інфільтрацію. Зелене добриво за 
одностороннього застосування, а також у по
єднанні з туками, завдяки своїй кореневій сис
темі сприяє інтенсивному поглинанню вологи.

Отже, для ефективного витрачання вологи 
в сівозмінах слід дотримуватися таких принци
пів: питома вага просапних культур має бути 
еквівалентною питомій вазі трав; площі під 
чистим паром доцільно зменшити до мінімуму; 
за вирощування зернових колосових перевагу 
слід надавати озимим культурам. 

Втрати біогенних елементів під різними аг
рокультурами визначали не тільки за кількіс
тю профільтрованої вологи, а й концентрацією 
їх у ґрунтовому розчині (табл. 2). Як правило, 
найвищу концентрацію біогенних елементів 
спостерігали за умови незайнятості ґрунту рос
линністю — під чистим паром, найнижчу — під 
багаторічними травами.

За внесення різних видів добрив та їх поєд
нань концентрація в ґрунтовому розчині NО3, 
СаО, МgО істотно збільшувалась і досягала 
максимальних величин за одностороннього 
внесення гною.

Установлено (табл. 3): втрати найлабільні
ших елементів (азоту, кальцію, магнію) у роз
рахунку на їх оксиди можуть змінюватися за
лежно від типу рослинності в кілька разів. Так, 
на контролі під пшеницею озимою втрати азоту 
становили 25 кг/га, під кукурудзою — 77,5 кг/га;  
за органічної системи удобрення втрати каль
цію під пшеницею озимою — 44, під кукуру
дзою — 101 кг/га.

Можна припустити, що в аспекті ресурсо
збереження за побудови раціональних сіво
змін вкрай важливо оптимізувати в структурі 
сівби кількість просапних культур і багаторіч
них трав. Вважаємо, що їх співвідношення має 
становити 1:1. 

Під основними сільськогосподарськими 3
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культурами ґрунт зайнятий рослинністю в пе
ріод теплої пори року — з квітня по липень. 
Оскільки промивний тип водного режиму спо
стерігається в ранньовесняний та в пізньоосін
ній періоди, важливо, щоб саме в цей час рос
линний покрив акумулював сонячну енергію та 
поглинання біогенних елементів, що і зумов
лено вирощуванням сільськогосподарських 
культур на корм або сидерацію. В наших до
слідженнях альтернативна система удобрення 

(сидерат+NPK) сприяла зменшенню кількості 
вологи, що профільтрувалась, а також змен
шенню концентрації в ґрунтовому розчині біо
генних елементів. Це зрештою зумовлювало 
зниження втрат макро та мезоелементів за 
межі кореневмісного шару ґрунту.

Отже, традиційну, органомінеральну та ор
ганічну системи удобрення в аспекті ресурсо
збереження доцільно поєднувати з вирощу
ванням зеленого добрива в проміжних посівах.
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Втрати найлабільніших біогенних елемен-
тів (азоту, кальцію, магнію) значною мірою 
залежать від типу рослинності. Встановле-
но, що за різних систем удобрення втрача-
ється різна кількість вологи: найбільша — за 
чисто органічної системи удобрення, наймен-
ша — без добрив і за застосування сидератів 
у поєднанні з повним мінеральним добривом. 
За кількістю профільтрованої вологи культу-
ри можна розмістити так: багаторічні трави 
< озимі колосові < ярові колосові < зернобобові 
< просапні < чистий пар. Втрати біогенних 

елементів визначалися не тільки кількістю 
профільтрованої вологи, а й концентрацією їх 
у ґрунтовому розчині. Найвищу концентрацію 
біогенних елементів виявлено за умови незай - 
нятості ґрунту рослинністю — під чистим 
паром, найнижчу — під багаторічними трава-
ми. Органічне та мінеральне удобрення агро-
культур сприяли підвищенню концентрації 
біогенних елементів у ґрунтовому розчині; 
проміжна сидерація знижувала ці показники 
через поглинання елементів рослинами-си-
дератами в процесі їх росту та розвитку.

Висновки
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Наукова праця академіка НААН, професо-
ра О.І. Фурдичка «Агроекологія» (К.: Аграр. 
наука, 2014. — 400 с.) присвячена надзви-
чайно важливій темі, яка охоплює стратегічні 
питання аграрної науки. У монографічному 
виданні подано основ ні позиції з проблем аг-
роекології. Автор логічно викладає результати 
досліджень з формування збалансованої аг-
росфери, сучасні особливості проблем довкіл-
ля, стану та використання природних ресурсів 
в аграрному виробництві. 

Монографія має 7 основних структурних 
підрозділів, уміло систематизованих автором. 
Варто відзначити логічну, добре продуману 
архітектоніку видання. Кожний із розділів має 
досить чітку, коректну і влучну назву. Крім 
того, основні розділи представлено 3-ма мо-
вами, що, безперечно, знач но розширює по-
тенційне коло її читачів. 

У монографії розглянуто складну екологіч-
ну ситуацію в АПК і дано її оцінку на прикладі 
сільських територій.

Автор логічно, з перспективою подає істо-
рію та сучасне бачення агроекологічних до-
сліджень, які ведуться в Інституті агроекології 
і природокористування НААН. У книжці пода-
но розуміння позицій методології щодо агро-
екологічної науки. При цьому автор тлумачить 
агроекологічну спрямованість як міждисци-
плінарну галузь знань про «взаємовідносини 
двох середовищ: природного та суспільного», 
розглядаючи й досліджуючи вітчизняні, світові 
та особисті наукові результати.

Значний інтерес у книжці становить оцінка 
стану водних та лісових об’єктів. Ці питання 
О.І. Фурдичко розглядає на основі біоценозів  

різ  них кліматичних територій України, посилаю-
чись на результати досліджень екологічних 
зрушень внаслідок антропогенного наванта-
ження, радіаційного забруднення та інших 
чинників. Автор монографії грамотно подає 
оптимізовану систему захисних лісових на-
саджень у межах агроландшафтів і зупиня-
ється на розробленій концепції управління 
ними в Україні. На основі запропонованих на-
уково-практичних положень подано програму 
розвитку агромеліорації в Україні до 2025 р. 
з обґрунтованими важливими заходами. При 
цьому автор висвітлює також важливі питання 
сільськогосподарської радіоекології, рекомен-
дує різні сучасні агротехнологічні заходи змен-
шення потрапляння радіонуклідів у продукти 
харчування. 

Ця книжка — результат досліджень з агро-
екології, який дає можливість збагнути важ-
ливість дослідів з органічного виробництва. 
О.І. Фурдичко вміло поєднав тематику цього 
розділу з оцінкою екологічного стану сільських 
територій у різних кліматичних зонах України.

Книжка рекомендована для широкого кола 
читачів, науковців, виробничників. Вона також 
може стати у пригоді студентам, зарубіжним 
та вітчизняним спеціалізованим фірмам.

Оцінюючи працю О.І. Фурдичка, слід пого-
дитися з його обґрунтованою думкою: «…вар-
то пам’ятати, що тільки усвідомлення значен-
ня науки агроекології у сучасному аграрному 
виробництві, продумане управління еколо-
гічними процесами в агросфері … є основою 
стабільного розвитку держави, тривалості 
життя і міцного здоров’я та благополуччя ни-
нішніх і прийдешніх поколінь».

М.М. Мусієнко, академік НААН
А. Л. Бойко, академік НААН

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

СучаСне СиСтемне доСлідження агроекології
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РефеРаты

УДК 632.51:93
Иващенко А.А., Иващенко А.А. Перспективные на
правления земледелия и гербологии//Вісник аграрної 
науки. — 2014. — № 10. — С. 5 – 11.
Современные техногенные подходы к аграрному про
изводству, игнорирующие биологические законы, соз
дают нежелательные побочные эффекты, ко торые 
невозможно преодолеть существующими принципа
ми ведения интенсивного земледелия. Такими не
желательными эффектами являются чрезмерное 
антропное давление и загрязнение внешней среды, 
индуцирование процессов формирования агрессивных 
ксеноценозов и др. Изучение принципов регулирова
ния природных агрофитоценозов позволяет творчески 
использовать их для целенаправленного формирова
ния перспективных гетеровидовых агрофитоценозов, 
максимально полно осваивать существующие эколо
гические ниши в посевах на протяжении теплого пе
риода года, повышать биологическую продуктивность 
пахотных земель. Библиогр.: 18 названий.
Ключевые слова: интенсивное земледелие, гербо
логия, загрязнение окружающей среды, агрессивные 
ксеноценозы, пахотные земли.

УДК 631.4
Балюк С.А., Гапеев Л.В. Зарубежный и отечест
венный опыт законодательного регулирования пра
вовой защиты почв//Вісник аграрної науки. — 2014. — 
№ 10. — С 12 – 16.
Цель. Определить актуальные вопросы развития за
конодательства в Украине, проанализировать между
народный и отечественный опыт.
Результаты. Рассмотрены аспекты законодательно
го регулирования правовой защиты почв в Украине 
и других государствах. Освещен положительный за
рубежный опыт разных стран и вопросы международ
ного сотрудничества харьковских ученых. Выводы. 
Для законодательного регулирования правовой защи
ты почв в Украине Парламенту необходимо принять 
Закон «О сохранении почв и охране их плодородия» 
и другие законодательные акты в данной сфере. 
Библиогр.: 15 названий.
Ключевые слова: законодательное регулирование, 
правовая защита почв, зарубежный опыт, отечествен
ный опыт.

УДК 631.95:634:632.95:577.212:006.063
Гриник И.В., Кондратенко П.В. Научные аспекты 
организации выращивания продукции органическо
го садоводства//Вісник аграрної науки. — 2014. —  
№ 10. — С. 17 – 21.
Освещена история зарождения и развития органиче
ского сельского хозяйства в мире. Проанализированы 
основные причины перехода производителей про
дукции садоводства на экологические основы вы
ращивания плодовых культур. Обсуждены риски 
во внедрении генетически модифицированных рас
тений в производство, представлены основные со
ставляющие технологии выращивания органической 
продукции и садоводства. Доказано, что переход 
на органическую основу выращивания позволит по
лучить безопасную и полезную продукцию. Библиогр.:  
10 названий.
Ключевые слова: сельское хозяйство, органи чес
кое садоводство, пестициды, генетически моди
фицированные растения, сертификация.

УДК 631.582.5:631.416.4
Квасницкая Л.С. Энергетическая оценка пятипольных 
севооборотов при разных системах удобрения//Вісник 
аграрної науки. — 2014. — № 10. — С. 22 – 25.
Цель. Определить энергетически выгодные куль
туры и севообороты для хозяйств различной спе
циализации в условиях достаточного увлажнения 
Правобережной Лесостепи. Методы. Полевой, срав
нительнорасчетный. Результаты. Наименьшие по
казатели энергозатрат на 1 т зерна (7,28 – 8,29 ГДж), 
кормовых единиц (2,48 – 2,79 ГДж) и наибольший Кее 
(5,43 – 6,06) обеспечили севообороты, на 40 – 60% на
сыщенные зерновыми и 40 – 60% люцерной при орга
нической системе удобрения. Выводы. Насыщение 
севооборотов энергетически выгодными культурами 
(клевером, люцерной, кукурузой на зерно и силос, све
клой сахарной) при органической системе удобрения 
обеспечит снижение энергоемкости и себестоимости 
продукции. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: севооборот, энергоемкость, 
энерго затраты, коэффициент энергетической эф
фективности.

УДК 636.2.082
Бащенко М.И. Изучение опыта селекционноплемен
ной работы в Германии и внедрение его в хозяйствах 
Украины//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 10. — 
С. 26 – 33.
Цель. Изучить опыт селекционноплеменной работы 
в Германии и внедрить его в хозяйствах Украины. 
Выводы. Решение ряда поставленных вопросов 
даст возможность сформировать и обеспечить функ
ционирование единой системы селекции в животно
водстве, привести систему племенного учета к уровню 
международных требований, построить эффективную 
систему управления племенным процессом для повы
шения экономической эф фективности и конкуренто
способности отрасли и, самое главное, появится 
возможность начать качественную оценку быковпро
изводителей. Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: животноводство, селекция, быки
производители, племенной процесс, экономическая 
эффективность.

УДК 619:576.853:616.98:636.4
Ксенз И.Н. Эпизоотическое состояние по хламидий
ной инфекции в племенном свиноводстве//Вісник 
аграрної науки. — 2014. — № 10. — С. 34– 36.
Цель. Определить реальное состояние по хлами
дийной инфекции в племенных свиноводческих пред
приятиях разных регионов Украины и перспективы ее 
максимального искоренения. Методы. Обследовано 
45 племенных предприятий 11 областей Украины. 
Применялись эпизоотологические, клинические, 
патолого анатомические и лабораторнодиагностиче
ские методы исследований (преимущественно ПЦР). 
Результаты. Установлено, что уровень инфицирова
ния среди обследованных племенных объектов свино
водства составляет 71%. Благодаря удовлетворитель
ным условиям содержания и кормления, манифестная 
форма хламидийной инфекции не превышает 19% 
от числа неблагополучных хозяйств. В большинстве 
случаев этиологическими факторами инфекции яв
ляются Chlamydia suis  (43,6%), C. pecorum (34,4%) 
и C. abortus (31,3%), а также в спорадических случаях 
C.  psittaci  (6,3%) и C. pneumonia (3,1%). Выводы. 
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Для максимального искоренения хламидийной инфек
ции в свиноводческой отрасли необходимо проводить 
ее регулярный мониторинг на племенных объектах 
свиноводства с помощью методов лабораторной диа
гностики, имеющих высокую специфичность и чувстви
тельность (ПЦР, ИФА, РИФ). Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: племенное свиноводство, эпизо
отологический мониторинг, хламидийная инфекция, 
оздоровление.

УДК 633.853.483:631.527
Журавель В.Н., Комарова И.Б., Будилка А.И. 
Использование генетического разнообразия горчицы 
сизой, белой и черной для создания исходного се
лекционного материала с высоким качеством масла//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 10. — С. 37– 42.
Цель. Установить зависимость между содержанием 
жира и алилгорчичного масла разных видов горчицы. 
Методы. Полевой — для проведения фенологических 
наблюдений, биометрических измерений; лаборатор
ный — для оценки продуктивности исследуемого ма
териала, определения биохимических показателей. 
Результаты. Изучены коллекционные образцы гор
чицы сизой, белой и черной разного географического 
происхождения по признакам содержания и качества 
масла. Выделены перспективные для селекционной 
работы образцы по этим показателям. Выводы. 
Установлена негативная корреляционная зависимость 
между масличностью и содержанием алилгорчичного 
масла у сизой и черной горчицы. Выявленный значи
тельный размах варьирования основных жирных кис
лот позволяет создавать сорта разных направлений 
использования. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: горчица, масло, эфирное масло, 
жирнокислотный состав, корреляция.

УДК 636.4.082
Церенюк А.Н. Воспроизводительная способность 
хряков новых линий пород ландрас и уэльс/Вісник 
аграрної науки. — 2014. — № 10. — С. 43 – 46.
Цель. Изучить качество спермопродукции хряков раз
ных линий пород ландрас и уэльс. Методы. Получали 
сперму мануальным методом — с садками на фантом. 
Рассчитаны коэффициенты фенотипической консоли
дации по изученным линиям как по отношению к по
родам ландрас и уэльс, так и ко всему изученному 
поголовью. Результаты. Выявлены отличия между от
дельными линиями в пределах пород и между изучен
ными породами по отдельным показателям качества 
спермопродукции. Выводы. Выявлены преимущества 
хряков породы ландрас над породой уэльс по объему 
эякулята при отсутствии существенных расхождений 
по концентрации и активности спермиев. Библиогр.: 
10 названий.
Ключевые слова: свиньи, заводские линии, спермо
продукция, коэффициент фенотипической консолида
ции, ландрас, уэльс. 

УДК 631.527.521.52
Слисарчук Н.В., Дынник В.П., Дрозд А.Н., 
Лесовой А.Б. Использование генетического потен
циала Linum usitatissimum в селекционной работе//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 10. — С. 47 – 50.
Цель. Использование генетического потенциала льна
долгунца в селекционной работе с целью создания но
вых высокопродуктивных сортов. Методы. Применены 

методические рекомендации проведения исследований 
со льономдолгунцом. Результаты. Изучены коллек
ции сортов и образцов льнадолгунца отечественного 
и зарубежного происхождений как исходный материал 
для селекционной работы. Выводы. Определены ге
нетические источники высоты растений, содержания 
волокна в стеблях, устойчивости к полеганию, про
должительности вегетационного периода и комплекса 
других свойств. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: урожайность соломы, урожайность 
волокна, содержание волокна в стеблях, продолжи
тельность вегетации, устойчивость к полеганию, лен
долгунец.

УДК 631.312.44
Надыкто В.Т. О целесообразности использования 
оборотного плуга//Вісник аграрної науки. — 2014. —  
№ 10. — С. 51 – 54.
Цель. Рассмотреть целесообразность примене
ния оборотного плуга вместо обычного. Методы. 
Применение теории производственной эксплуатации 
сельскохозяйственных машиннотракторных агрега
тов. Результаты. При пахоте участка шириной 68,2 м 
и площадью 8,2 га суммарный путь движения на пово
ротной полосе МТА с оборотным плугом составляет 
1980 м, а с обычным — 2035 м, то есть имеем увели
чение оцениваемого показателя всего на 55 м (2,7%). 
При средней скорости маневра 1,75 м/с (6,3 км/ч) 
суммарные расходы времени на повороты агрегатом 
с обычными пахотными орудиями будут большими 
лишь на 0,5 мин. При увеличении обрабатываемой 
площади почти в 1,5 раза (12 га вместо 8,2) ширина 
поля будет составлять 100 м. В этом случае пахот
ный МТА с обычным плугом на поворотных полосах 
преодолеет путь, больший на 850 м. При указанной 
выше средней скорости маневра на поворотной по
лосе (1,75 м/с) увеличение времени на повороты этим 
пахотным агрегатом будет составлять лишь 8 мин. 
Выводы. Единственным преимуществом оборотного 
плуга перед обычным является возможность выпол
нения пахоты без свальных гребней и развальных 
борозд. В то же время при условии соответствующей 
под готовленности механизатора указанное преимуще
ство пахотных орудий может быть нивелировано. При 
практически одинаковой производительности труда 
сравниваемых пахотных агрегатов, несущественной 
разнице между непроизводственными расходами ими 
времени смены, а также с учетом осуществления па
хоты один раз в несколько лет и значительно высшей 
(в разы) стоимости оборотного плуга приобретение по
следнего является экономически нецелесообразным. 
Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: пахота, оборотный плуг, пахотный 
агрегат, борозда, поворот.

УДК 631.43
Медведев В.В., Бигун О.Н. Антропогенное пере
уплотнение корнеобитаемого слоя черноземных почв//
Вісник аграрної науки, 2014. — № 10. — С. 55– 60.
Цель. Проверить гипотезу о наличии переуплот
ненных прослоек в подсеменном слое и плужной подо
шве распахиваемых почв. Методы. Полевые — опре
деление плотности сложения почвы. Результаты. 
В подсеменной прослойке плотность сложения не 
превышает допустимого значения (1,30 г/см3), но мо
жет его превысить после 4х проходов гусеничных  
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и 3х проходов колесных тракторов класса 3 т. 
Колесный трактор при таком количестве проходов 
способствует повышению плотности в плужной подо
шве. Выводы. Доказана необходимость ограничения 
применения тяжелых машиннотракторных агрегатов 
на весеннеполевых работах и числа их проходов. 
Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: плотность сложения, над и под
семенная прослойки, разуплотнение. 

УДК 633.522:631.354.2
Лукьяненко П.В., Коропченко С.П., Гилязетди
нов Р.Н. Количественная характеристика тресты 
конопли, полученной по новой технологии//Вісник 
аграрної науки. — 2014. — № 10. — С. 61 – 64.
Цель. Определение количественной характеристики 
составляющих тресты конопли, полученной по новой 
технологии, как материала для ее переработки на од
нотипное волокно. Методы. Полевой эксперимент 
и лабораторные анализы. Результаты. Определены 
количественные показатели составляющих тресты 
конопли, полученной после уборки семян зерноубо
рочными комбайнами с разной шириной захвата жат
ки, при широкорядном и сплошном способах посевов. 
Выводы. Наибольшую массу перед уборкой состав
ляют стебли на корню, которые более чем в 2 раза 
по массе превышают суммарный показатель стеблей, 
прикатанных к земле колесами комбайна и обмоло
ченных в его молотилке. Библиогр.:11 названий.
Ключевые слова: конопля, зерноуборочный комбайн, 
составляющие тресты, весенняя уборка, переработка, 
однотипное волокно. 

УДК 633.791:338.432: 338.439.52
Приймачук Т.Ю., Ситникова Т.Ю., Проценко А.В. 
Пивной и хмелевой рынки сегодняшнего дня//Вісник 
аграрної науки. — 2014. — № 10. — С. 65 – 71.
Цель. Осветить проблемы функционирования пивного 
и хмелевого рынков Украины, проанализировать хозяй
ственную деятельность отечественных хмелепредпри
ятий, найти пути решения проблем отраслей. Методы. 
Применялись методы: экономикостатистический — 
для определения современного состояния пивной 
и хмелевой отраслей, эффективности деятельности 
хмелепредприятий; монографический — для изучения 
положительного опыта по данным вопросам; анализа 
и синтеза — для определения проблем хмелепредпри
ятий на рынке хмеля и определения путей их преодо
ления. С помощью методов индукции и дедукции 
получены научно обоснованные результаты и сфор
мулированы выводы. Результаты. Начиная с 2010 г. 
в пивоваренной отрасли изза экономического кризиса, 
повышения акцизов и других дополнительных рыноч
ных регуляторов произошло повышение цен, падение 
покупательной способности населения и соответствен
но производства. Пивоваренная отрасль — одна из 
наиболее развитых отраслей в пищевой промышлен
ности, экспорт ее продукции значительно преобладает 
над импортом. Экспорт осуществляется преимуще
ственно в страны СНГ — 97% объема. Низкий спрос 
на отечественный хмель как основное сырье для пи
воварения вызван мировым перепроизводством хмеля 
изза значительного дефицита в предыдущие годы, 
уменьшением норм его использования (на 40 – 50%) 
в рецептуре напитка и рядом других факторов. Это 
стало причиной снижения цен на отечественный 

хмель и уменьшения рентабельности его производ
ства в 2010 – 2012 гг. Дефицит хмелесырья покры
вается импортом, однако экспортируется около 25% 
выращенной продукции (преимущественно аромати
ческие сорта). Выводы. Пивной и хмелевой рынки 
взаимосвязаны и реагируют на общеэкономические 
(цены, покупательная способность) и технологические 
(изменение технологии, перепроизводство) факторы. 
Экономическая ситуация последних лет показывает, 
что хмелеводство без государственной поддержки 
остается убыточной и малорентабельной отраслью 
и требует дальнейшего развития на инновационной 
основе. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: отрасль хмелеводства, пивной 
рынок, спрос, предложение, баланс αкислот.

УДК 631.622.86.874
Кризская М.А. Агроэкологическая роль сидерации 
как агроприем комплексного действия//Вісник аграрної 
науки. — 2014. — № 10. — С. 72 – 75.
Цель. Показать, что сидерация является эф фек
тив ным удобрением и средством многопланового 
действия, которое позволяет достичь наилучших ре
зультатов при выращивании картофеля в зоне украин
ского Полесья в условиях биологического земледелия. 
Методы. Статистический анализ данных осущест
вляли дисперсионным методом по Б.А. Доспехову 
с использованием компьютерных программ (Microsoft 
Office Excel). Фильтрат анализировали по общепри
нятой методике Е.В. Аринушкиной. Результаты. 
Выращивание зеленых растений в промежуточных 
посевах на полях с картофелем существенно влия
ет на инфильтрационные процессы, предотвращая 
потерю питательных элементов и влаги из почвы. 
Выводы. Сидеральные культуры можно использовать 
как источник органического вещества и эффективный 
метод, предотвращающий чрезмерную инфильтрацию 
(в промежуточном посеве). Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: лизиметрические исследования, 
сидеральные культуры, биологическое земледелие. 

УДК 631:15.622.461.5
Чмель Е.П. Лизиметрические исследования в агро
экологической оценке технологий выращивания сель
скохозяйственных культур Полесья//Вісник аграрної 
науки. — 2014. — № 10. — С. 76–79.
Цель. На основании результатов лизиметрических ис
следований дать агроэкологическую оценку основным 
системам удобрения сельско хозяйственных культур. 
Методы. Использование лизиметрической установ
ки. Результаты. Уста новлено, что на дерновопод
золистых почвах Полесья образуется промывочный 
тип водного режима. Потери биогенных элементов за 
пределы корнесодержащего слоя почвы определя
ются количеством профильтрованной воды и концен
трацией элементов в растворе. Выводы. В среднем 
за 8летний период (2006 – 2013 гг.) при выращивании 
сельскохозяйственных культур бессменно терялось 
разное количество влаги, что определялось типом 
растительности и системой удобрения. Потери биоген
ных элементов определялись не только количеством 
профильтрованной влаги, но и концентрацией их в поч
венном растворе. Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: лизиметрические исследования, 
дерновоподзолистая супесчаная почва, миграция 
биогенных элементов, система удобрения.
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UDC 632.51:93
Ivashchenko O., Ivaschenko O. Perspective directions 
of farming agriculture and herbology // News of agrarian 
sciences. — 2014. — № 10. — P. 5 – 11.
Modern technogenic approaches to agrarian production, 
ignoring biological laws, frame undesirable by-effects 
which cannot be overcomed with the help of existing 
intensive agriculture. Such undesirable effects are as 
follows: excessive anthropogenic pression and pollu-
tion of environment, induction of the processes which 
form aggressive xenocoenosis, etc. Study of principles 
of adjustment of natural agrophytocenosis allows using 
creatively them for purposeful formation of perspective 
hetero-agrophytocenosis, to fully master existing envi-
ronmental niches in sowings during the warm season 
of year, to increase biological efficiency of plowlands. 
Bibliogr.: 18 titles.
Key words: intensive agriculture, herbology, environ-
mental pollution, aggressive xenocoenosis, plowlands.

UDC 631.4
Baliuk S., Hapeyev L. Legislative regulation of legal 
protection of soils: foreign and domestic experience 
// News of agrarian sciences. — 2014. — № 10. —  
P. 12 – 16.
The purpose. To determine pressing questions of de-
velopment of legislation in Ukraine, and to analyze in-
ternational and domestic experience. Results. Aspects 
of legislative adjustment of legal protection of soils in 
Ukraine and other states are surveyed. Positive foreign 
experience of different countries as well as questions 
of international cooperation of Kharkov scientists is de-
scribed. Conclusions. For legislative regulation of legal 
protection of soils in Ukraine it is necessary to adopt by 
the Parliament the Law «On preservation of soils and 
protection of their fertility» and some other acts in that 
sphere. Bibliogr.: 15 titles.
Key words: legislative regulation, legal protection of 
soils, foreign experience, domestic experience.

UDC 631.95:634:632.95:577.212:006.063
Grynyk I., Kondratenko P. Scientific aspects of grow-
ing products of organic gardening // News of agrarian 
sciences. — 2014. — № 10. — P. 17 – 21.
The history and development of organic agriculture in 
the world is shown. Main reasons are analyzed of trans-
ferring producers of products of gardening to economic 
bases of growing fruit crops. Risks are discussed of 
implementation of genetically inoculated plants in pro-
duction. Basic component techniques of growing organic 
products and gardening are presented. It is proved that 
transferring to organic basis of growing will allow gaining 
safety and useful products. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: agriculture, organic gardening, pesticides, 
genetically inoculated plants, certification.

UDC 631.582.5:631.416.4
Kvasnitska L. Power assessment of five-field crop rota-
tions for different fertilizer systems // News of agrarian 
sciences. — 2014. — № 10. — P. 22 – 25.
The purpose. To determine energetically favorable 
crops and crop rotations for farms of different spe-
cialization in conditions of sufficient humidifications of 
Right-bank Forest-steppe. Methods. Field, comparative-

calculated. Results. The least indexes of power inputs 
for 1 ton of grain (7,28 – 8,29 giga-joule), feed units 
(2,48 – 2,79 giga-joule) and the greatest Кее (5,43 – 6,06) 
ensured crop rotations which consisted of 40 – 60% of 
grain cultures and 40 – 60% of lucerne at organic fertil-
izer system. Conclusions. Saturation of crop rotations 
with energetically profitable crops (clover, lucerne, corn 
for grain and silage, sugar) at organic fertilizer system 
will ensure decrease of power consumption and product 
cost. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: crop rotation, power consumption, power 
inputs, quotient of power efficiency.

UDC 636.2.082
Bashchenko M. Study of experience of selection-breed-
ing work in Germany and its implementation in Ukraine 
// News of agrarian sciences. — 2014. — № 10. —  
P. 26 – 33.
The purpose. To study experience of selection-breeding 
work in Germany and to implement it in Ukraine. Con-
clusions. Solution of some problems will enable to 
generate and ensure operation of uniform system of 
selection in animal husbandry, to lead system of pedi-
gree account to the level of international demands, to 
build effective system of control of pedigree process 
for rising economic efficiency and competitive strength 
of branch and, that is the most important, to create 
an opportunity to start qualitative assessment of bulls. 
Bibliogr.: 11 titles.
Key words: animal husbandry, selection, bulls, pedigree 
process, economic efficiency.

UDC 619:576.853:616.98:636.4
Ksionz I. Epizootic state on clamidiosis contamination 
in pedigree swine breeding // News of agrarian sci-
ences. — 2014. — № 10. — P. 34– 36.
The purpose. To determine real state on clamidiosis 
contamination in pedigree pig-breeding factories of dif-
ferent regions of Ukraine and to determine perspectives 
of its maximal extermination. Methods. 45 pedigree 
factories of 11 regions of Ukraine were inspected. Epizo-
otic, clinical, pathoanathomical and laboratory-diagnostic 
methods of probes (mainly PCR) were used. Results. 
It was fixed that the level of becoming infected among 
the inspected pedigree animals of swine breeding made 
71%. Owing to satisfactory conditions of growing and 
feeding, the demonstrative form of clamidiosis contami-
nation did not exceed 19% of number of unsuccessful 
factories. In the most cases etiological factors of infec-
tion contamination were Chlamydia suis (43,6%), C. 
pecorum (34,4%) and C. abortus (31,3%), and also in 
sporadic events — C. psittaci (6,3%) and C. pneumonia 
(3,1%). Conclusions. For the maximal extermination 
of clamidiosis in pig-breeding branch it is necessary to 
conduct regular monitoring on pedigree plants of swine 
breeding by means of methods of laboratory diagnostics 
which have high specificity and sensitivity (PCR, IFA, 
REF). Bibliogr.: 9 titles.
Key words: pedigree swine breeding, epizootic monitor-
ing, clamidiosis contamination, improvement.

UDC 633.853.483:631.527
Zhuravel V., Komarova I., Budilka H. Use of genetic 
diversity of grey, white and black mustard for creation 
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of initial selection material with high quality of oil // News 
of agrarian sciences. — 2014. — № 10. — P. 37 – 42.
The purpose. To determine dependence between fat 
content and alil-mustard oil of different sorts of mus-
tard. Methods. Field — for phenological observations, 
biometric measurements; laboratory — for assessment 
of productivity of probed material, determination of bio-
chemical indexes. Results. Collection samples of grey, 
white and black mustard of different geographical par-
entage as to attributes of the content and quality of oil 
are studied. Perspective samples for selection operation 
on these indexes are determined. Conclusions. Nega-
tive correlation dependence between oil percentage and 
content of alil-mustard oil at grey and black mustard is 
fixed. The determined appreciable range of variation 
of basic fatty acids allows framing grades of different 
directions of usage. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: mustard, oil, essential oil, fat-acid content, 
correlation.

UDC 636.4.082
Tsereniuk O. Reproductive ability of boars of new lines 
of breeds Landras and Wales // News of agrarian sci-
ences. — 2014. — № 10. — P. 43 – 46.
The purpose. To study quality of sperm of boars of 
different lines of breeds Landras and Wales. Methods. 
They got semen using manual method with phantom. 
Quotients of phenotypical consolidation on the studied 
lines both in relation to breeds Landras and Wales, 
and to all studied livestock were calculated. Results. 
Differences between separate lines within the limits of 
breeds and between the studied breeds on separate 
quality indexes of sperm production are determined. 
Conclusions. Boars of breed Landras have advantages 
as compared to breed Wales on volume of ejaculate at 
simultaneous absence of essential differences in density 
and activity of spermatozoon. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: pigs, factory lines, sperm production, quo-
tient of phenotypical consolidation, Landras, Wales. 

UDC 631.527.521.52
Slisarchuk M., Dinnik V., Drozd O., Lisovyi O. Usage 
of genetic potential of Linum usitatissimum in selec-
tion work // News of agrarian sciences. — 2014. —  
№ 10. — P. 47– 50.
The purpose. Usage of genetic potential of flux in se-
lection for the purpose of creating new high-yielding 
varieties. Methods. Methodical references of carrying 
out probes with flux are applied. Results. Collections 
of grades and samples of flux of domestic and foreign 
parentages as an initial stock for selection are studied. 
Conclusions. Genetic sources of height of plants, con-
tent of fiber in caulises, lodging resistance, duration of 
vegetative period and complex of other properties are 
determined. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: productivity of straw, productivity of fiber, 
content of fiber in caulises, duration of vegetation, lodg-
ing resistance, flux.

UDC 631.312.44
Nadykto V. On expediency of use of swivel plough 
// News of agrarian sciences. — 2014. — № 10. —  
P. 51 – 54.
The purpose. To survey expediency of application of 

swivel plough instead of ordinary one. Methods. Appli-
cation of the theory of industrial exploitation of agricultur-
al machine-tractor assembly units. Results. At ploughing 
a plot (width of 68,2 m and the area of 8,2 hectares) 
the total path of turning lane of МТА with swivel plough 
makes 1980 m, and with ordinary one — 2035 m, that 
is we have increase of evaluated index of 55 m (2,7%). 
At average speed of maneuver of 1,75 km/s (6,3 km/h) 
total expenditures of time for turning movements of the 
assembly unit with ordinary tillage implements will be 
greater only for 0,5 minutes. At increase of cultivated 
area almost in 1,5 times (12 hectares instead of 8,2) the 
width of field will make 100 m. In this case tillable МТА 
with ordinary plow on turning lanes will cover a path 
greater for 850 m. At specified above average speed of 
maneuver on turning lane (1,75 km/s) increase of time 
at turning movements by this tillable assembly unit will 
make only 8 minutes. Conclusions. The only advan-
tage of swivel plough is the opportunity of execution of 
ploughing without crown ridges and live furrows. At the 
same time under condition of conforming readiness of 
driver the indicated advantage of tillage implements can 
be run a level. At practically equal over-all performance 
of compared tillable assembly units, unessential vari-
ance between non-productive expenditures, and also in 
view of ploughing once in some years and considerably 
greater (in times) cost of swivel plough, purchase of 
the last is economically inexpedient. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: ploughing, swivel plough, tillable assembly 
unit, furrow, turning movement.

UDC 631.43
Medvedev V., Bigun О. On anthropogenic overconsoli-
dated interlayers in root layer of chernozem soils // News 
of agrarian sciences. — 2014. — № 10. — P. 55 – 60.
The purpose. To test the hypothesis about availability of 
consolidated interlayers in under-seed layer and plowing 
shoe of ploughed up soils. Methods. Field — deter-
mination of soil compactness. Results. In under-seed 
interlayer the density does not exceed acceptable value 
(1,30 g/sm3), but can exceed it after 4 passages of cat-
erpillar and 3 passages of wheel tractors of 3 tons class. 
Wheel tractor at such amount of passages increases 
density in plowing shoe. Conclusions. Necessity of 
limitation of application of serious machine-tractor as-
sembly units during spring field work and numbers of 
their passages is proved. Bibliogr.: 12 titles.
Key words: density of soil, over- and under-seed inter-
layers, seal loosening. 

UDC 633.522:631.354.2
Lukianenko P., Koropchenko S., Hiliazetdinov R. 
Quantitative characteristics of stock of hemp gained on 
new technique // News of agrarian sciences. — 2014. — 
№ 10. — P. 61 – 64.
The purpose. Determination of quantitative charac-
teristics of components of stock of hemp gained on 
new technique, as material for manufacturing one-type 
fiber. Methods. Field experiment and laboratory analy-
ses. Results. Quantitative indexes of components of 
stock of hemp gained after harvesting of seeds by grain 
combines with different width of cut of a reaper are 
determined at wide-row and solid methods of sowing. 
Conclusions. The greatest mass before harvesting 
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made plants with caulises on roots which more than in 
2 times on mass exceed total index of plants with cau-
lises rolled to land by wheels of harvester and thrashed 
in its thrasher. Bibliogr.:11 titles.
Key words: hemp, grain combine, components of stock, 
spring harvesting, processing, one-type fiber. 

UDC 633.791:338.432: 338.439.52
Pryimachuk T., Sitnikova T., Protsenko A. Beer and 
hop markets of today // News of agrarian sciences. — 
2014. — № 10. — P. 65 – 71.
The purpose. To study problems of beer and hop mar-
kets of Ukraine, to analyze economic activities of do-
mestic hop-factories, to solve problems of the branches. 
Methods. The following methods were used: economic-
statistical — for determination of state of the art of beer 
and hop branches, efficiency of activity of hop-factories; 
monographic — for study of positive experience in the 
observed problems; analysis and a synthesis — for 
determination of problems of hop-factories in the market 
of hop plant and determination of ways of their overcom-
ing. By means of methods of induction and deduction 
scientifically justified results were gained and conclu-
sions were formulated. Results. Since 2010 in brewing 
branch because of economic crisis, rising of excises 
and other additional market adjusters there was a rise 
in price, fall of buying power of population and accord-
ingly productions. Brewing branch is one of the most 
developed branches in food-processing industry. Export 
of its products considerably predominates above import. 
Export is carried out mainly to the CIS countries — 97% 
of total volume. Low demand for domestic hop plant as 
the basic raw material for brewage is caused by world 
overproduction of hop plant because of appreciable 
deficiency in the last years, decrease of norms of its 
use (for 40 – 50%) in a formula of a beverage and some 
other factors. It became the cause of reduction of prices 
on domestic hop plant and decrease of profitableness of 
its production in 2010 – 2012. Deficiency of raw hop is 
covered with import, however it is also exported about 
25% of cultivated products (mainly aromatic grades). 
Conclusions. The beer and hop markets are intercon-
nected and react on general economic (prices, buying 
power) and technological (change of technique, over-
production) factors. Economic circumstances of the 
last years showed that the hop growing without state 
support remained unprofitable and remunerative branch 

and required further development on innovative basis. 
Bibliogr.: 10 titles.
Key words: branch of hop growing, beer market, de-
mand, offer, balance of a-acids.

UDC 631.622.86.874
Kryzska M. Agro-ecological role of green manuring 
as agricultural method of complex operation // News 
of agrarian sciences. — 2014. — № 10. — P. 72 – 75.
The purpose. To display that green manuring is an ef-
ficient fertilizer and an agent of multiplane action which 
allows achieving the best results at growing potato in 
zone of Ukrainian Polisya in conditions of biological 
farming agriculture. Methods. Statistic analysis of data 
was realized by B.A. Dospehov variance method with 
the use of computer programs (Microsoft Office Excel). 
Filtrate was analyzed according to E.V. Arinushkina 
practical procedure. Results. Growing of green plants 
in intermediate sowings on fields with potato essentially 
influences infiltration processes, preventing losses of 
nutrient elements and moisture from soil. Conclusions. 
Green manure crops can be used as a source of organic 
substance and efficient method preventing excessive 
infiltration (in intermediate sowing). Bibliogr.: 11 titles.
Key words: lysimetric probes, green manure crops, 
biological farming agriculture. 

UDC 631:15.622.461.5
Chmel O. Lysimetric probe in agro-ecological assess-
ment of crop production technologies of Polisya // News 
of agrarian sciences. — 2014. — № 10. — P. 76 –79.
The purpose. On the basis of results of lysimetric probes 
to make an agro-ecological assessment of the basic fer-
tilizer systems of crops. Methods. Use of the lysimetric 
equipment. Results. It is fixed that for sod-podzolic soils 
of Polisya the flushing type of water regime is formed. 
Losses of biogenic elements for the limits of root contain-
ing layer of soil are determined by amount of filtered water 
and density of elements in solution. Conclusions. On 
the average for the 8-years period (2006 – 2013) different 
amount of moisture had been lost at growing crops. That 
was caused by type of greenery and system of its fertil-
izing. Losses of biogenic elements were determined not 
only by amount of the filtered moisture, but also by their 
density in soil solution. Bibliogr.: 8 titles.
Key words: lysimetric probes, sod-podzolic sandy loam 
soil, migration of biogenic elements, fertilizer system.
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