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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Висвітлено питання на ово о обґр нт вання
страте ії розвит АПК У раїни, про ноз вання
виробництва та споживання основних видів
харчових прод тів і фінансово о забезпечення
проведення реформ а рарної ал зі.

Актуальність дослідження. Останніми рока-
ми в Україні постала проблема розбалансова-
ності агропродовольчого ринку. Дефіцит круп’я-
них культур, зокрема гречки, м’яса яловичини та
ін. спонукали владу вживати екстрених заходів
(не завжди ринкових) для стабілізації ситуації із
забезпеченням населення харчовими продукта-
ми. Виправлення цієї ситуації керівництво країни
вбачає передусім у розвитку агропродовольчого
комплексу та проведенні земельної реформи. Ці
заходи визначено як пріоритетні у Національно-
му плані дій Президента України на 2010–2014 рр.
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава». Такий план дій
потребує наукового супроводу за реалізації його
складових, а це і є пріоритетне завдання аграр-
ної науки на найближчу перспективу.
Мета дослідження — накреслити стратегію

розвитку агропродовольчого комплексу України
та його перспективу у глобальному просторі. З
огляду на це у статті розглянуто такі питання:
визначення стратегічних завдань та напрямів ре-
формування аграрного сектору; обґрунтування
інноваційного пріоритету розвитку галузі; прогноз
виробництва й споживання основних видів хар-
чових продуктів; концепція фінансового забезпе-
чення успішного проведення реформ.
Стратегії розвитку аграрної галузі та пробле-

мам їхнього наукового забезпечення присвяче-
ні праці відомих в Україні учених: В.П. Ситника,
П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.Д. Безуг-
лого, С.М. Кваші та ін. Водночас ряд питань за-
лишається недостатньо вивченим.
Результати дослідження. Згідно з Націо-

нальним планом дій Президента України на аг-
ропродовольчий сектор економіки покладається
вирішення таких завдань: підвищення рівня жит-
тя населення за рахунок забезпечення медично
обґрунтованих норм харчування за доступними

цінами; підвищення ефективності виробництва,
наповнення державного бюджету за рахунок на-
рощування обсягу експорту продукції.
Ці завдання можуть бути вирішені через вико-

нання стратегічних напрямів реформування, се-
ред яких головними є: земельна реформа, ство-
рення прозорого ринку земель сільськогоспо-
дарського призначення; фінансово-економічне
забезпечення розвитку аграрного сектору; розви-
ток базових галузей сільського господарства, йо-
го технологічне переоснащення; розвиток інфра-
структури агропромислового комплексу та поси-
лення зовнішньоекономічної діяльності.
Задля виконання стратегічних напрямів ре-

форм аграрною наукою у 2011 р. напрацьо-
вано проекти законів України: «Про ринок зе-
мель» (подано до Верховної Ради України, ре-
єстр. № 9001–1); «Про Державний земельний
кадастр» (ухвалений Верховною Радою України
07.07.2011 р. № 3613–IV); «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо спрощення про-
цедури розмежування земель державної та кому-
нальної власності» (подано до Верховної Ради
України, реєстр. № 9104), «Про продовольчу без-
пеку України» (ухвалено Верховною Радою Ук-
раїни в першому читанні). У стадії розробки пе-
ребувають проекти законів України «Про сільське
господарство» і «Про ґрунти та їх родючість».
Також за участю наукових установ НААН розроб-
лено національні проекти «Зерно України» та
«Відроджене скотарство», у стадії розробки галу-
зеві програми — «Олієжировий комплекс», «Ово-
чівництво» та ін.
У національних проектах та галузевих програ-

мах розробка і впровадження інновацій є голов-
ними завданнями науки. У розвинених країнах
економіка багато в чому ґрунтується на вмінні
держави і корпорацій отримувати і використову-
вати інноваційний продукт наукової і творчої
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діяльності. В Україні, де держава фінансує ака-
демічну науку, завдання модернізації та іннова-
ційного розвитку країни, окремих галузей і під-
приємств є основними складовими науково-тех-
нічних програм наукових установ. Модернізацію
та інноваційний розвиток покладено в основу ре-
формування вищої освіти і науки країни. З цією
метою у квітні 2011 р. видано розпорядження
Кабінету Міністрів України № 279 «Про схвален-
ня Концепції реформування та розвитку аграрної
освіти і науки».
Ми поділяємо думку щодо інноваційних пріо-

ритетів розвитку аграрного виробництва в основ-
них галузях.
У землеробстві та рослинництві: збереження

та відтворення родючості ґрунтів, їхніх продуктив-
них та екологічних функцій; формування високо-
продуктивних ґрунтозахисних систем землероб-
ства та екологічно збалансованих агроландшафтів;
відновлення стабілізаційної ролі меліорованих
земель у ресурсному та продовольчому забезпе-
ченні населення держави; створення сучасних
високопродуктивних сортів і гібридів сільськогос-
подарських культур, які відповідають умовам клі-
мату, що змінюється; розроблення новітніх біо-
адаптивних технологій вирощування сільсько-
господарських культур; підвищення якості
сільськогосподарської продукції; виробництво
екологічно чистої продукції; реалізація генетично-
го потенціалу сортів і гібридів на 70–75%.
У тваринництві: удосконалення системи се-

лекційно-племінної роботи до рівня міжнародних
стандартів для формування високопродуктивних
стад сільськогосподарських тварин; упроваджен-
ня систем зонального кормовиробництва та сор-
тових агротехнологій кормових культур; упрова-
дження високотехнологічних ресурсоощадних,
біобезпечних систем виробництва продукції тварин-
ництва; підвищення репродуктивної здатності по-
голів’я до 85–90%; забезпечення на 70% біотех-
нологічними засобами захисту тварин системи
безпеки та якості продукції.
В економіці: завершення земельної реформи;

удосконалення фінансової політики (розбудова

Наукове обґрунтування стратегії розвитку
агропродовольчого комплексу України

механізмів пільгового іпотечного кредитування,
вдосконалених механізмів державної підтримки,
спеціальних режимів оподаткування, формуван-
ня нової системи страхового захисту); розвиток
аграрного ринку (створення і функціонування оп-
тових ринків, створення центру моніторингу аг-
рарного ринку); соціально-економічний розвиток
села (розбудова кооперативного руху на селі,
запровадження кластерної організації виробниц-
тва, механізмів самоврядування); забезпечення
ефективного виробництва (наукове обґрунтуван-
ня раціональних розмірів господарських форму-
вань, механізмів управління, обліку та контро-
лінгу, нових механізмів матеріально-технічного
забезпечення).
Реалізація пріоритетних завдань інноваційно-

го розвитку (національні проекти та галузеві про-
грами), визначених Міністерством аграрної полі-
тики та продовольства України і Національною
академією аграрних наук України, дають мож-
ливість наростити до 2015 р. валове виробницт-
во, млн т: зернових культур — 71; олійних куль-
тур — 15; овочів — 10; картоплі — 21; плодів і ягід
— 2,5; м’яса (у живій масі) — 5,17; молока — 15,4.
За цілком реалістичними розрахунками, внас-

лідок зростання виробництва зерна та іншої сіль-
ськогосподарської продукції у 2015 р. Україна за-
безпечить збільшення споживання продукції на
одну особу (табл. 1).
Досягнення зазначених показників споживан-

ня населенням продуктів харчування потребува-
тиме збільшення платоспроможного попиту.
Для забезпечення лише приросту споживан-

ня молока і м’яса необхідно (у цінах 2011 р.) на
одну особу додатково одержувати доходи в роз-
мірі 1014 грн, або в розрахунку на місяць —
84,5 грн. Враховуючи, що в Україні середньоріч-

М’ясо, всього кг 49,8 71,6
  у т.ч. ВРХ 9,7 13,1
Свиней 16,1 31,0
Птиці 23,1 26,0
Інші види 1,0 1,5
Молоко 212,4 284
Хліб та хлібопродукти 111,7 120
Овоче-баштанна продукція 124,6 173
Картопля 133 124
Цукор 38,0 41
Олія 15,4 15,6
Плоди, ягоди та виноград 45,6 75

1. Про ноз споживання прод ції на одн
особ 2015 р.,

Продукція
Рік

2009 2015

Зерно, тис. т 26160 35886
М’ясо, всього 40,0 373,5
у т.ч. ВРХ 20,0 –
Свиней – 134,1
Птиці 19,0 195,0
Молоко 919,0 1030,0

Продукція
Рік

2009 2015

2. Оцін а е спортно о потенціал вітчизняної
прод ції 2015 р., тис. т

М’ясо, всього 439,0 116,4
у т.ч. ВРХ 14,0 14,0
Свиней 225,0 50,0
Птиці 196,0 50,0
Молоко 455,0 200,0

Продукція
Рік

2009 2015

3. Оцін а імпортозалежності У раїни за ос-
новними видами сільсь о осподарсь ої про-
д ції, тис. т



7Вісник аграрної наукигрудень 2011 р.

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Наукове обґрунтування стратегії розвитку
агропродовольчого комплексу України

на вітчизняних та закордонних (ІРО) фондових
ринках; стимулювання приватних інвестицій (ак-
ціонування); податкове стимулювання; розвиток
агрострахування.
Збільшення обсягів фінансування з Державно-

го бюджету передбачено Законом України «Про
підтримку розвитку сільського господарства» та
постановою Верховної Ради України від 13 трав-
ня 2011 р. № 3358–VI, де 2012 р. визначено пе-
ріодом пріоритетної державної підтримки агро-
промислового комплексу та соціальної сфери
села. За дотримання чинного законодавства за-
гальні обсяги фінансування державних цільових
програм розвитку агропромислового виробницт-
ва мають становити не менше 10% від видатків
Державного бюджету України.
Для гарантування подальшого розвитку зер-

нового комплексу на період до 2015 р. потрібне
стабільне державне фінансування галузі, яке
пропонується забезпечити через:

1. Запровадження тимчасового збору для ство-
рення Фонду підтримки українського села в роз-
мірі 1% від обігу всіх товарів, робіт і послуг.
Об’єктом відрахувань доцільно визначити ви-

ручку — товарообіг, одержаний на всіх етапах
реалізації сільськогосподарської продукції і хар-
чування в оптово-роздрібній мережі та мережі
громадського харчування.
Розрахункова сума 1% від збору з огляду на

показники 2010 р. становитиме майже 40 млрд грн
(на 2011–2015 рр. — орієнтовно 200 млрд грн.).
Недоліком запровадження такого збору може

стати часткове зростання цін та незначне підви-
щення рівня інфляції в країні.

2. Спрямування на розвиток агропромислово-
го комплексу фіксованої 10%-ї частки бюдже-
ту країни, що за 2011 р. орієнтовно становить
33,7 млрд грн (на 2011–2015 рр. ця сума стано-
витиме близько 200 млрд грн).
При цьому найбільша у рослинництві частка

державної фінансової підтримки від загальної

Часткове відшкодування суб’єктам
господарювання вартості будівництва
й реконструкції тваринницьких ферм і комплексів
та підприємств з виробництва комбікормів 4157 500 500 750 1000 1407
Селекція у тваринництві та птахівництві
на підприємствах агропромислового комплексу 635,2 75,2 90 120 170 180
Державна підтримка галузі тваринництва
(спецфонд) 5000 1000 1000 1000 1000 1000
Бюджетна дотація 1490 100 200 320 420 460
Здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів 2933 500 540 583 630 680
Державні інтервенції через Аграрний фонд 2500 500 500 500 500 500
Усього 16715,2 2675,2 2830 3273 3720 4227

4. Обся и бюджетних витрат на реалізацію прое тів молочном с отарстві на 2011–
2015 рр., млрд рн

2011 2012 2013 2014 2015

у т.ч. за роками
Напрям бюджетної підтримки Всього

Рис. 1. Мінімальні розміри фінансової під-
трим и виробництва зерна із Державно о
бюджет , млрд рн

м
л
рд

 г
рн

Рік

ний дохід на домогосподарство в розрахунку на
місяць становив 3015,25 грн, або на одну особу
1159,70 грн, Уряду необхідно вжити заходів щодо
підвищення купівельної спроможності населення
мінімум на 7,3%.
Окрім позитивної тенденції у забезпеченні

продуктами харчування населення України, ви-
конання показників Програми дасть змогу під-
вищити експортний потенціал вітчизняної про-
дукції (табл. 2), зменшивши при цьому імпорто-
залежність (табл. 3) за основними її видами.
Однак досягнути таких результатів можливо за

умови належного фінансового забезпечення.
Розв’язання Урядом, Міністерством аграрної по-
літики і продовольства України проблеми дефі-
циту обігових коштів 2012–2015 рр. передусім
планується через запровадження нової політики
фінансової підтримки галузі. Здійснюватиметься
вона за такими основними напрямами: збільшен-
ня обсягів фінансування державних цільових про-
грам; запровадження нових механізмів кредиту-
вання; посилення ролі Аграрного фонду у фінан-
суванні виробництва через застосування
механізмів заготівлі майбутнього урожаю (термі-
нові контракти); стимулювання залучення коштів
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вартості заходів спрямовуватиметься на виконан-
ня програми «Зерно України». Загальний обсяг
фінансування виробництва зерна на 2011–
2015 рр. становитиме 8,63 млрд грн (рис. 1).
Щодо виконання національного проекту «Від-

роджене скотарство», то загальний обсяг бюд-
жетних витрат на реалізацію проектів у молочно-
му скотарстві в Україні на період 2011–2015 рр.
передбачено в розмірі 16,7 млрд грн (табл. 4).
Крім прямої бюджетної підтримки виробників

сільськогосподарської продукції, важливим чин-
ником зростання ефективності виробництва є
розвиток ринку фінансових послуг через форму-
вання кредитної інфраструктури і вдосконалення
кредитних механізмів, розвиток системи страху-
вання. Відповідно до вимог Земельного Кодексу
України та інших законів України буде створено
спеціалізований земельно-іпотечно-інноваційний
банк з мережею регіональних структур, Цент-
ральний і регіональні кооперативні банки та роз-
винено мережу кредитних спілок і кооперативів,
спрямовану на обслуговування малих і середніх
підприємств у сільській місцевості.
Розвиток цього напряму стане головним; він

передбачає за збереження наявних механізмів
кредитування впровадження у 2012–2015 рр. но-
вої системи кредитування сільськогосподарських
товаровиробників через створення Державного
земельного іпотечно-інноваційного банку, а також
сприяння розвитку мікрокредитування на селі
(рис. 2).
Для забезпечення належного доступу сіль-

ськогосподарських товаровиробників до ринку
фінансових ресурсів передбачено створення

Державного земельного фонду, який має забез-
печити впровадження іпотечного кредитування в
аграрному секторі економіки.
Державний земельний іпотечно-інвестиційний

банк (ДЗІІБ) здійснюватиме кредитування сіль-
госпвиробників під заставу їхніх земельних діля-
нок за умови рефінансування Національним бан-
ком Державного земельного (іпотечного) банку
під облікову ставку НБУ (не більше 7,5%) та став-
ку банку у розмірі 1,5%. Отже, кредитування аг-
раріїв за середньо- та довгостроковими кредита-
ми може становити не більше 9 % річних.

3. Посилення ролі Аграрного фонду у фінан-
совій підтримці зерновиробництва (через укла-
дання термінових контрактів на постачання май-
бутнього урожаю) передбачає фінансування з
державного спеціального фонду, загального фон-
ду та за рахунок доходів від розміщення облігацій
внутрішньої державної позики (табл. 5).

4. Оптимізація структури фінансового забезпе-
чення програм розвитку галузі передбачає поси-
лення залучення ресурсів на міжнародних фон-
дових ринках IPO (IPO — публічне розміщення
акцій на спеціалізованих фондових майданчиках).
IPO в найближчій перспективі має стати ефектив-
ним інструментом залучення фінансових ресурсів
для великих аграрних формувань, зокрема агро-
холдингів. Використання IPO може забезпечити
аграрним компаніям доступ до значних капіталів
міжнародних інвесторів, хоча ця процедура буде
складною (порівняно з іншими джерелами залу-
чення капіталу).
До 2015 р. планується збільшити обсяги залу-

чення капіталу в аграрний сектор через IPO (до

Наукове обґрунтування стратегії розвитку
агропродовольчого комплексу України

Рис. 2. Пріоритетна система редит вання сіль осптоваровиробни ів

Створення спеціалізованого земельного банку

Приватні інвестиційні
фонди

Сільгоспвиробники

Державний земельний
іпотечно-інвестиційний банк

Статутний фонд
60 млрд грн

Державний земельний
фонд (ДЗФ) як інструмент
управління рухом землі

Державний земельний іпотечно-інвестиційний банк 100 млрд грн/рік

Рефінансування НБУ
протягом 3–5 років
по 10–20 млрд грн/рік

Світові фінансові ринки

Запровадження нової системи кредитування за ставкою 9%

Земельна іпотека і (або) застава
довготермінового права оренди
землі — основи кредитування

Сільгосптоваровиробники

Державний земельний
іпотечно-інвестиційний банк

Страхові компанії Державні гарантії

Кооперативні банки
Кредитні спілки

Дрібні
сільськогосподарські
товаровиробники

Поєднання мікрокредитування дрібних сільськогосподарських виробників із
державною системою кредитування через забезпечення розвитку кредитної спілки
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Наукове обґрунтування стратегії розвитку
агропродовольчого комплексу України

1,5 млрд дол. США) та забезпечити рівень част-
ки цього джерела у загальній структурі залучених
ресурсів не менше 10%.

5. Акціонування та інвестування передбача-
ють стимулювання внесення коштів у статутні
капітали аграрних підприємств, розвиток інвести-
ційних проектів (насамперед інноваційної спрямо-
ваності).
Цей напрям залучення капіталу в минулі роки

не став пріоритетним, причина — невизначеність
та непослідовність у проведенні аграрної політики.
Джерелами інвестиційних ресурсів для розвит-

ку галузі в період 2012–2015 рр. мають бути: фі-
нансові ресурси переробних підприємств, що за-
лучатимуться в рамках корпоративних механізмів
(об’єднання аграрного виробництва та перероб-
ки сільгосппродукції); фінансові ресурси промис-
лових підприємств, які диверсифікують свою ді-
яльність (об’єднання аграрного та промислово-
го капіталів); іноземні інвестиції; цей напрям
набуває особливого підходу у зв’язку з впрова-
дженням ринку земель сільськогосподарського
призначення.

6. Податкове стимулювання. Проблеми Дер-
жавного бюджету України 2011 р. змусили Уряд з
01.07.2011 р. тимчасово до 01.01.2014 р. звільнити
від оподаткування ПДВ операції з постачання зер-
нових культур. Отже, експортери не мають мож-
ливості відшкодувати податковий кредит при за-
купівлі зерна. Окрім того, не застосовується нульо-
ва ставка ПДВ у разі експорту зерна, що позбавляє
експортерів можливості відшкодовувати ПДВ.
Однак у майбутньому основними джерелами

державної підтримки вітчизняного ринку мають
стати пільгове оподаткування експорту продуктів

переробки зерна та підприємств з переробки зер-
на на біоетанол.

7. Розвиток агрострахування. Одним із пріори-
тетних завдань розвитку аграрного сектору еко-
номіки є реформування системи страхування
сільгосппродукції.
Міністерством аграрної політики та продоволь-

ства України з метою прискорення розвитку аг-
рострахування розроблено проект Концепції роз-
витку системи страхування сільськогосподарсь-
кої продукції, який передбачає: встановлення
добровільного страхування сільгосппродукції за
державної підтримки; щорічне встановлення у
Державному бюджеті видатків для здешевлення
вартості страхових платежів за страхуванням
сільгосппродукції; законодавче впровадження
обов’язковості страхування сільгосппродукції у
разі, якщо здійснення тих чи інших правовідно-
син на аграрному ринку передбачає використан-
ня бюджетних коштів, та в разі участі в цих пра-
вовідносинах сільгоспвиробників; установлення
механізму відбору страхових компаній для участі
у страхуванні сільгосппродукції за державної під-
тримки; створення Державної аграрної страхової
компанії, яка виконуватиме функції адміністрато-
ра системи та забезпечить координування, пов’я-
зане зі страхуванням сільгосппродукції за дер-
жавної підтримки; дієвий контроль держави за
ефективним використанням коштів Державного
бюджету.
Отже, наукове забезпечення реалізації галу-

зевих програм створює належну базу для вико-
нання аграрної складової Програми «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава».

Спецфонд 2,2 3,0 4,0 5,0 6,0

Облігації ВДП 5,0 9,0 10,0 10,0 10,0

Загальний фонд 0,8 1,0 1,0 1,5 2,0

Разом 8,0 13,0 15,0 16,5 18,0

5. Про ноз фінанс вання А рарно о фонд (млрд рн)

2011 2012 2013 2014 2015
Джерела
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при внесенні 12 т ною на 1 а сівозмінної
площі.

У складному ланцюгу взаємодії людини з
природою ґрунт став найбільш вразливою лан-
кою агроекосистеми, зазнавши потужних транс-
формаційних змін упродовж ХХ ст. Особливо
помітними стали втрати гумусу, погіршення фі-
зико-хімічних та агрофізичних властивостей, і,
як наслідок, втрата енергетичного та проду-
ційного потенціалу.
Проблема деградації ґрунтів значно посили-

лась у пострадянський період, коли спад ви-
робництва в аграрному секторі супроводжував-
ся порушенням існуючої агротехніки, структури
сівозмін, зменшенням до критично низького
рівня доз унесення мінеральних та органічних
добрив. Дані наукових досліджень свідчать про
те, що тривале використання чорноземних ґрун-
тів без застосування органічних добрив призво-
дить до втрат гумусу в межах 15—20%, а за
умов прояву процесів ерозії — 35—40% [1].
У сучасній системі землеробства з власти-

вим їй гострим дефіцитом застосування орга-
нічних добрив перехід до екологічно збалансо-
ваної системи ведення господарства потребує
пошуку альтернативних джерел органічної ре-
човини.  Використання внутрішніх резервів сі-
возміни, якими є побічна продукція рослин, ви-
рощування післяжнивних сидеральних культур,
може бути надійним підґрунтям на шляху від-

творення родючості ґрунтів та отримання ста-
більних урожаїв сільськогосподарських культур
у найближчій і подальшій перспективі [3, 4].
У стаціонарних польових дослідах, проведе-

них на Уладово-Люлинецькій дослідно-селек-
ційній станції впродовж 1980—2000 рр., вивча-
ли вплив різних систем удобрення на динамі-
ку гумусу чорнозему типового вилугуваного та
оцінювали резерви зерно-бурякової сівозміни у
відтворенні природної родючості ґрунту.
Матеріали і методика досліджень. На-

ведені дані стаціонарного польового досліду
Уладово-Люлинецької ДСС (зона достатнього
зволоження Північного Лісостепу України), які
характеризують гумусний стан чорнозему ти-
пового вилугуваного, супроводжуються поглиб-
леним аналізом статей балансу вуглецю в
структурі сівозміни та системи удобрення, де-
термінують параметри та джерела відтворен-
ня родючості ґрунту за існуючої системи удоб-
рення сівозміни.
Ґрунт дослідного поля — чорнозем типовий

вилугуваний глибокий малогумусний середньо-
суглинковий. Агрохімічна і фізико-хімічна харак-
теристика орного шару ґрунту 0—30 см: уміст
гумусу — 3,9—4,5%, загального азоту — 0,28%,
рухомого фосфору та обмінного калію за Чирі-
ковим — 140—220 та 50—75 мг/кг ґрунту відпо-
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відно; гідролітична кислотність за Каппеном —
1,2—2,8 мг⋅екв/100 г ґрунту, рН сол. — 5,9.
Площа посівної ділянки — 150 м2, облікової

— 75 м2; повторність — 5-разова. Досліджен-
ня проводили впродовж 2-х ротацій зерно-бу-
рякової сівозміни з таким чергуванням культур:
конюшина, пшениця озима, буряки цукрові, го-
рох, пшениця озима, буряки цукрові, кукуруд-
за на силос, пшениця озима, буряки цукрові,
ячмінь ярий. Агротехніка вирощування культур
— загальноприйнята для зони.
Органічні та мінеральні добрива вносили

відповідно до схеми досліду. Форми мінераль-
них добрив: амонійна селітра (34,5% N), супер-
фосфат простий гранульований (19,5% Р2О5),
калій хлористий (60% К2О). Органічні добрива
вносили у вигляді напівперепрілого гною.
Уміст гумусу в ґрунті визначали за методом

Тюріна. Зразки ґрунту відбирали з орного шару
0—30 см в 1-му полі сівозміни на початку і в
кінці ротації. Вихід післяжнивних решток визна-
чали розрахунковим методом згідно з рекомен-
даціями О.Г. Тараріка, М.Г. Лобаса [2]. Уміст
сухої речовини в кореневих рештках розрахо-
вували за коефіцієнтом 0,25; гичці буряків цук-
рових — 0,14; соломі зернових та зернобобо-
вих культур — 0,85; уміст вуглецю в рослинній
продукції — 0,42.
Результати досліджень. Установлено, що

з 1980 по 2000 р. чорнозем типовий вилугува-
ний середньосуглинковий найбільш істотних
негативних змін зазнав у варіантах з мінераль-
ною системою удобрення. Так, у контрольному
варіанті вміст гумусу впродовж
І ротації сівозміни (1980—1990 рр.) зменшив-
ся в ґрунті на 0,27%, ІІ (1990—2000 рр.) — 0,30%.
З урахуванням загальних запасів гумусу в ор-
ному шарі 0—30 см, які становили на період
1984 р. 154 т/га, у середньому за І ротацію
сівозміни гумусу мінералізувалось 9,7 т/га, ІІ —
10,8 т/га, що становило відповідно 6,3 та 6,9%
його початкових запасів (табл. 1).
Унесення мінеральних добрив N46Р51К59 на

Ефективність добрив і резерви зерно-бурякової
сівозміни у відтворенні родючості чорнозему типового

1 га сівозмінної площі дещо зменшувало тем-
пи мінералізації гумусу, при цьому сальдо ба-
лансу гумусу в ґрунті залишалось від’ємним. За
І ротацію зерно-бурякової сівозміни вміст гуму-
су в цьому варіанті зменшився на 0,09%, ІІ —
0,42%. Загальні втрати гумусу за 2 ротації ста-
новили 18,4 т/га. Збільшення дози мінеральних
добрив до N92Р102К118 на 1 га сівозмінної площі
зменшило вміст гумусу в ґрунті на 0,12% упро-
довж І і 0,59% — ІІ ротацій сівозміни. Загальні
втрати гумусу за період 2-х ротацій становили
25,6 т/га, що зумовлено посиленою мінераліза-
цією органічної речовини в ґрунті. При цьому
доза мінеральних добрив N46Р51К59 послаблю-
вала процес мінералізації порівняно з конт-
рольним варіантом, доза N92Р102К118 значно
посилювала його.
Запровадження органічної чи органо-міне-

ральної систем удобрення зерно-бурякової сі-
возміни позитивно впливало на вміст гумусу в
ґрунті [5]. Унесення 12 т гною на 1 га сівозмін-
ної площі підвищило вміст гумусу в ґрунті на
кінець ІІ ротації сівозміни на 0,05%, зумовивши
його загальний уміст на рівні 4,30%.
Використання органо-мінеральної системи

удобрення 12 т/га гною + N46Р51К59 на 1 га
сівозмінної площі зумовило вміст гумусу в ґрун-
ті на кінець І ротації сівозміни 4,35%, ІІ —
4,48%, що вище від початкових його запасів на
0,09%.
Збільшення норми використання добрив до

12 т/га гною + N92Р102К118 забезпечило вміст
гумусу в ґрунті на рівні 4,32% в кінці І ротації
та 4,43% в кінці ІІ, що вище від початкових за-
пасів на 0,11%.
Отже, уміст гумусу в чорноземі типовому

вилугуваному підвищувався за органо-міне-
ральної системи удобрення, що не залежало
від норм мінеральних добрив і структури сіво-
зміни. Можна стверджувати, що відновлення
запасів гумусу в чорноземі типовому вилугува-
ному можливе лише за умови забезпечення
ґрунту органічною речовиною. Позитивне саль-

  1 Без добрив — контроль 0—30 4,27 4,00 3,70 –0,57 – 20,5

  2 N46Р51К59 0—30 4,36 4,27 3,85 –0,51 –18,4

  4 N92Р102К118 0—30 4,39 4,27 3,68 –0,71 –25,6

  8 N46Р51К59 + 12 т гною 0—30 4,39 4,35 4,48 +0,09 +3,2

10 N92Р102К118 + 12 т гною 0—30 4,32 4,32 4,43 +0,11 +4,0

11 12 т гною 0—30 4,25 4,26 4,30 + 0,05 +1,8

1. Динамі а м с в шарі ґр нт 0—30 см зерно-б ря ової сівозміни залежно від системи
ор ано-мінерально о добрення (1980—2000 рр.), %

  1980    1990 2000

Втрати гумусу до
початкового, ±

Варіант

Рік
Унесено на 1 га
сівозмінної площі

Шар ґрунту,
см т/га%
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Ефективність добрив і резерви зерно-бурякової
сівозміни у відтворенні родючості чорнозему типового
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Ефективність добрив і резерви зерно-бурякової
сівозміни у відтворенні родючості чорнозему типового

до балансу гумусу в зерно-буряковій сівозмі-
ні створювалось при внесенні за ротацію сіво-
зміни 120 т/га гною (12 т/га сівозмінної площі),
що еквівалентно 21,7 т/га вуглецю.
Важливим чинником, який сприяє збережен-

ню вмісту гумусу в ґрунті, є післяжнивні рештки.
Аналіз зерно-бурякової сівозміни показав,

що за традиційної системи удобрення з після-
жнивними рештками за період 2-х ротацій у
ґрунт надходило 62,7—80,6 т органічної речо-
вини на 1 га, що еквівалентно 6,6—8,5 т вуг-
лецю (табл. 2). Серед культур сівозміни най-
більше кореневих решток у ґрунті за період 2-х
ротацій залишала конюшина, що в середньо-
му за варіантами досліду становило 11,2 т/га
у фізичній фазі, або 1,2 т/га в перерахунку на
вуглець. Культури зернової групи, які в сівозміні
представлені 3-ма полями пшениці озимої та
полем ячменю ярого, у сукупності за 20 років
залишили після себе кореневих решток у ґрунті
в середньому за варіантами досліду 35,6 т/га,
або 3,7 т/га в перерахунку на вуглець. Кукуруд-
за на силос за показниками забезпечення ґрун-

ту органічною речовиною наближалась до яч-
меню ярого в середньому за варіантами дослі-
ду і за 2 ротації сівозміни залишала 0,8 т/га вуг-
лецю. Горох та буряки цукрові найменше зба-
гачували ґрунт органічною речовиною —
відповідно 0,6 та 0,5 т/га вуглецю в перерахун-
ку на 1 поле за 2 ротації сівозміни.
Слід зазначити, що 3 поля буряків цукрових

за 2 ротації сівозміни залишали після себе ор-
ганіки 1,6 т/га за вуглецевим еквівалентом
1 поле конюшини — 1,2 т/га. Можна стверджу-
вати, що насичення сівозміни буряками цукро-
вими до 30% не сприяє відновленню родючості
ґрунту, а навпаки, може бути чинником пору-
шення його внутрішньої рівноваги.
Дослідження показали, що накопичення ор-

ганічної маси післяжнивних решток у ґрунті
значною мірою залежало від системи удобрен-
ня. У варіантах, де вносили органічні та міне-
ральні добрива, вуглецю надходило в ґрунт з
післяжнивними рештками з 1980 по 2000 р. на
0,8—1,9 т/га більше порівняно з контрольним
варіантом. При цьому варіанти з мінеральною
системою удобрення були продуктивнішими
щодо варіанта з гноєм, але поступались варі-
антам з органо-мінеральною системою удоб-
рення.
Потужним резервом органічної речовини

для відновлення запасів гумусу ґрунту може
бути побічна продукція рослин. В умовах ви-
робництва цей резерв нині майже не викорис-
товують або використовують лише частково.
Об’єми накопичення побічної продукції куль-

турами зернової групи, гороху та буряками цук-
ровими за 2 ротації сівозміни становили 122—
241 т/га у фізичній вазі, або 14,4—23,6 т/га в
перерахунку на вуглець, що було в 2,2—2,8 ра-
за більше, ніж надходило вуглецю у ґрунт в
аналогічних варіантах з післяжнивними решт-
ками.
Можна стверджувати, що використання по-

бічної продукції як альтернативного органічно-
го удобрення дає змогу в 2—3 рази збільшити
надходження вуглецю в ґрунт. Коли спосте-
рігається гострий дефіцит виробництва і за-
стосування органічних добрив в землеробстві
України, ігнорувати таким ресурсом украй не-
обачливо.
Слід зазначити, що запровадження техно-

логій відновлювального рільництва, які перед-
бачають використання побічної продукції рос-
лин, відкриває нове бачення щодо екологічної
значущості в сівозміні буряків цукрових. У ве-
гетативній масі цієї культури синтезується знач-
на кількість органічної речовини, яка за вугле-
цевим еквівалентом рівняється пшениці озимій,
що особливо помітно у варіантах з унесенням
добрив (рис. 1). Так, у варіанті без добрив бу-
ряки цукрові в побічній продукції синтезували

Рис. 1. Синтез ор анічної речовини льт -
рами зерно-б ря ової сівозміни (середнє за
1980—2000 рр.): — післяжнивні решт и;
— побічна прод ція

Без добрив

Сорг., т/гаN46Р51К59

N92Р102К118 Сорг., т/га

Сорг., т/га
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Ефективність добрив і резерви зерно-бурякової
сівозміни у відтворенні родючості чорнозему типового

1,9 т/га вуглецю, пшениця озима — 2,5 т/га; при
внесенні N46Р51К59 на 1 га сівозмінної площі
обидві культури синтезували однакову кількість
— 3 т/га вуглецю, N92Р102К118 — відповідно 3,7
та 3,2 т/га вуглецю.
При внесенні мінеральних добрив темпи на-

копичення вегетативної маси в буряках цукро-
вих були в 2,6 раза вищими, ніж у пшениці ози-
мої, що формувало потужний ресурс органіч-
ної речовини в побічній продукції цієї культури.
У разі використання побічної продукції 3 по-

ля цукрових буряків за період 2-х ротацій зер-
но-бурякової сівозміни в середньому за варіан-
тами досліду здатні забезпечити ґрунт органіч-
ною речовиною в кількості 9,7 т/га вуглецю, що
практично еквівалентно 3-м полям пшениці ози-
мої та полю гороху разом узятих — 10,4 т/га вуг-
лецю.
Вивчення процесів трансформації органічної

речовини в чорноземі типовому вилугуваному
показало, що за 2 ротації зерно-бурякової сі-
возміни ґрунт втратив 11,9 т/га вуглецю у варі-
анті без добрив та 10,7—14,8 т/га вуглецю у
варіантах з мінеральною системою удобрення,
що в рік становило відповідно 0,60 та 0,54—
0,75 т/га. У варіантах, де використовували ли-
ше органічну систему удобрення чи комбінува-
ли її з унесенням мінеральних добрив, спосте-
рігалась позитивна динаміка вуглецю в ґрунті
— 1,1—2,3 т/га за 20 років, або 0,06—0,16 т/га
в рік (табл. 3).
Можна стверджувати, що внесення 12 т

гною на 1 га сівозмінної площі є достатнім для
підтримки позитивного балансу гумусу в чорно-
земі типовому вилугуваному і передбачає над-
ходження вуглецю в ґрунт у кількості 1,46—
1,51 т/га в рік, де частка вуглецю гною — 71,9—
74,6%, вуглецю післяжнивних решток — 25,4—
28,1%.
У варіантах з мінеральною системою удоб-

Рис. 2. Резерви форм вання позитивно о
сальдо баланс м с в ґр нті за мінераль-
ної системи добрення зерно-б ря ової сі-
возміни (1980—2000 рр.): — потреба Сор .
для бездефіцитно о баланс м с ; — ре-
зерви Сор . побічній прод ції
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рення, де основним джерелом вуглецю були
післяжнивні рештки, надходження вуглецю в
ґрунт зменшувалось у 2,6—3,3 раза порівняно
з органо-мінеральною системою і становило
6,6—8,4 т/га за 20 років.
Отже, досягнення позитивного балансу гуму-

су в ґрунті за мінеральної системи удобрення
зерно-бурякової сівозміни потребує додаткових
резервів унесення органічної речовини в кіль-
кості 18—19,5 т/га вуглецю за 2 ротації сіво-
зміни, або 0,90—0,98 т/га в рік.
Використання побічної продукції основних

культур зерно-бурякової сівозміни (буряків цук-
рових, пшениці озимої, гороху) у повному об-
сязі може бути достатнім, щоб компенсувати
дефіцит унесення гною і досягти бездефіцит-
ного балансу гумусу в ґрунті при застосуванні
мінеральних добрив (рис. 2).

Ефективність добрив і резерви зерно-бурякової
сівозміни у відтворенні родючості чорнозему типового

Використання чорнозему типового вилугу-
ваного малогумусного середньосуглинкового
впродовж 2-х ротацій зерно-бурякової сіво-
зміни у варіантах, де система удобрення не
передбачала внесення органічних добрив, при-
звело до втрат гумусу ґрунту в кількості
18,4—25,6 т/га, або 0,92—1,28 т/га в рік.
Унесення 12 т/га сівозмінної площі гною са-

мостійно чи разом з мінеральними добривами
забезпечувало позитивний баланс гумусу в
ґрунті в кількості 1,8—3,2 т/га за період 2-х

Висновки

ротацій сівозміни і сприяло відновленню при-
родної родючості чорнозему типового вилугу-
ваного.
Застосування мінеральних добрив по фону

альтернативного органічного удобрення зер-
но-бурякової сівозміни, яке базується на вне-
сенні в ґрунт побічної продукції рослин, може
бути дієвим заходом стабілізації родючості
чорнозему типового вилугуваного в умовах
гострого дефіциту використання органічних
добрив.
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У варіанті без унесення добрив за 2 ротації
сівозміни синтезувалось побічної продукції в
кількості 14,4 т/га за вуглецевим еквівалентом,
що було недостатньо для відтворення запасів
гумусу ґрунту і створювало дефіцит надходжен-
ня вуглецю в кількості 6,2 т/га.
Натомість унесення на 1 га сівозмінної пло-

щі мінеральних добрив у нормі N46Р51К59 фор-
мувало резерв вуглецю в побічній продукції в
кількості 19,5 т/га за 20 років, що було дос-
татнім резервом для підтримання балансу гу-
мусу в ґрунті.
Зі збільшенням дози добрив до N92Р102К118

резерв синтезованого в побічній продукції вуг-
лецю зростав до 22,1 т/га за 20 років, що фор-
мувало профіцит вуглецю 4,1 т/га і забезпечу-
вало розширене відтворення родючості чорно-
зему типового вилугуваного.
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ДО ПИТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО
КАРТОГРАФУВАННЯ ҐРУНТІВ

Запропоновано схем аналіз даних
дистанційно о зонд вання й цифрових моделей
рельєф для отримання про нозних ґр нтових
арт. Геоінформаційний аналіз рельєф дає
змо оцінити ґр нто творювальний потенціал
дослідж ваної території, а осмічне зонд вання
надає інформацію про с часний стан ґр нтово о
по рив . За та о о підход можна ніфі вати та
об’є тивіз вати процес виділення ґр нтових
онт рів.

Без первинної опори на землеробство краї-
на не може досягти значного економічного та
соціального розвитку. Є численні факти зник-
нення багатьох стародавніх цивілізацій унаслі-
док руйнування та деградації основи сільсько-
го господарства — ґрунтів. Раціональне ви-
користання ґрунтових ресурсів — стратегічне
завдання економічного та соціального розвит-
ку України. Першочерговою умовою для його
вирішення є «інвентаризація» ресурсу, тобто
створення великомасштабних карт ґрунтів на
всю територію України.
При великомасштабному ґрунтовому карто-

графуванні обов’язково мають використовува-
тися топографічні карти місцевості або дані
аерокосмічної зйомки [5, 6]. Саме ці матеріали
є основою для переведення дискретної інфор-
мації про ґрунтові параметри в континуальну,
картографічну форму. Якщо аерокосмічні мате-
ріали надають інформацію про параметри ґрун-
тового покриву, пов’язані з оптичними власти-
востями поверхні ґрунтів, то топографічні карти
дають змогу прогнозувати структуру ґрунтового
покриву на основі аналізу впливу рельєфу на
розвиток певних елементарних ґрунтових про-
цесів. Такий підхід набув особливої актуаль-
ності останніми роками в зв’язку зі швидким
розвитком комп’ютерних технологій, що дало
можливість швидко обробляти великі масиви
даних, будувати, аналізувати та візуалізовува-
ти складні квазіповерхні на кшталт цифрових
моделей рельєфу.
У сучасному ґрунтознавстві особливий інте-

рес викликає картографування ґрунтів з комп-
лексним використанням даних дистанційного
зондування (ДДЗ) та цифрової моделі рельє-
фу (ЦМР). Перспективність цього напряму зу-
мовлена можливістю взаємодоповнюваності і
взаємозамінності цих видів інформації, підтвер-
дженої багатьма публікаціями.
Так, Lee та ін. [12] комбінували ДДЗ з пара-

метрами ЦМР для дослідження ґрунтових ха-
рактеристик в умовах складного рельєфу пів-

денної частини штату Вісконсін. Було встанов-
лено, що отримана в процесі роботи просторо-
ва ґрунтова класифікація на 72% збігається з
середньомасштабною ґрунтовою картою. Від-
значимо, що класифікацію проводили переваж-
но за ландшафтними критеріями.
Автори [13] зазначають, що врахування гео-

морфологічної неоднорідності території, яку ви-
значають за допомогою ЦМР, разом з індексом
вегетації, визначеним дистанційно, значно по-
ліпшують результати ґрунтового картографу-
вання.
У роботі [14] показано, що використання ЦМР

дає змогу поліпшити процедуру корегування
меж ґрунтових ареалів, виділених за результа-
тами дешифрування знімків Landsat і SPOT.
Автори [8] вважають, що сучасна земельна

геоінформаційна база Німеччини має ґрунтува-
тися на спільному використанні ДДЗ, топогра-
фічних і фондових ґрунтових карт.
Показовий приклад спільного використання

даних ЦМР і ДЗ продемонстровано в роботі [9].
На І етапі проводять дешифрування космічних
знімків із метою отримання класифікації зе-
мельних ресурсів: забудова, ліс, сільськогоспо-
дарські землі та ін. Потім проводять класифі-
кацію рельєфу території, що полягає в послі-
довному виділенні за ЦМР форм рельєфу від
макро- до мікрорівня. Отриману просторову
класифікацію поєднують з геологічною картою
місцевості, що дає можливість виділити «зе-
мельні одиниці» різного рангу. Скажімо, най-
більш низький (детальний) ранг «земельних
одиниць» виділяється за критеріями експозиції
та  крутості схилів. Дані ДЗ використовують як
додатковий критерій установлення меж виділе-
них груп «земельних одиниць».
У роботі [11] наведено приклад спільного

використання ДДЗ і ЦМР при створенні ґрунто-
вих картографічних матеріалів для району за-
гальною площею 1062 км2. За ДДЗ виділяли
однорідні ґрунтово-ландшафтні ділянки, які по-
рівнювали з картосхемами окремих параметрів
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рельєфу. Такий підхід є доцільним і ефектив-
ним. Аналогічний підхід було використано в
роботі [10] для створення дрібномасштабної
карти ґрунтів одного з регіонів Угорщини.
Загалом більшість публікацій стосуються

дрібномасштабного картографування ґрунтів і
встановлення окремих статистичних залежно-
стей між даними ДЗ і ЦМР та параметрами
ґрунтового покриву.
Мета досліджень — продемонструвати

можливості складання великомасштабних про-
гнозних ґрунтових карт на основі геоінформа-
ційного аналізу топографічних і аерокосмічних
матеріалів.
Об’єкти і методи досліджень. Польові дос-

лідження проводили в 2000–2001 рр. на тери-
торії агрофірми «Шахтар» Слов’янського райо-
ну Донецької області. Полігоном були 2 розта-
шованих поруч поля загальною площею 108 га.
У процесі польових досліджень цієї території
було закладено 5 ґрунтових розрізів і відібрано
3 зразки з шару ґрунту 0–10 см (рис. 1).
Розріз № 250 — чорнозем звичайний на

елювії піщаників, формула ґрунтового профілю:
H40 + Hp65 + Ph91 + P; уміст гумусу в шарі 0–
10 см (Г) — 0,6%; фізичної глини в шарі 0–
10 см (ФГ) — 27%; крутість схилу (К) — 3,5°;
експозиція (Е) — 140°. Розріз № 253 — чорно-
зем звичайний на лесоподібних суглинках:
H30+Hp48+Phk70+Pk; Г=4,7%; ФГ=58%; К=2°;
Е=100°. Розріз № 256 — чорнозем звичайний
на елювії піщаників, що підстеляються щільними
глинами: H28+Hp34+Ph48+P92+D; Г=1,8%; ФГ=7%;
К=5,7°; Е =170°. Розріз № 257 — чорнозем зви-
чайний на елювії піщаників, що підстеляються
щільними глинами: H30+Hp41+Ph61+P100+D; Г=
=1,5%; ФГ=35%; К=5,7°; Е=165°. Розріз № 258
— чорнозем звичайний на лесоподібних су-
глинках: Hk29+Hpk40+Phk50+Pk; Г=4%; ФГ=63%;
К=6°; Е=185°. Точка № 251 — Н=1,8%; ФГ=
=43%; К=3,8°; Е=125°. Точка № 254 — Н=4,6%;
ФГ=55%; К=2,1°; Е=105°. Точка № 255 — Н=

До питання геоінформаційного
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=1,7%; ФГ=36%; К=5,7°; Е=165. Таку невелику
кількість обстежених точок можна пояснити
тим, що цей полігон був лише одним із багать-
ох вивчених нами в той період [1, 7] і його вибір
як об’єкта дослідження зумовлений 2-ма основ-
ними причинами. По-перше, на цю територію
було зібрано всю необхідну попередню інфор-
мацію, а саме: різнопланові та різночасові
космічні знімки; топографічну карту масштабу
1:10000; ґрунтову карту того самого масштабу,
отриману за традиційною методикою без вико-
ристання ДДЗ. Отже, були змодельовані опти-
мальні умови підготовчого етапу ґрунтового
обстеження. По-друге, ґрунтовий покрив пол-
ігону характеризувався значною строкатістю
(рис. 1). Тонова неоднорідність космічного знімку
відкритих ґрунтів пояснюється 3-ма основними
факторами: еродованістю ґрунтового покриву;
різноманітністю материнських порід (лесо-
подібні суглинки та піщаники), що зумовлює
неоднорідність гранулометричного складу
ґрунтів і, як наслідок, істотні відмінності в їхній
гумусованості та забарвленні; впливом рельє-
фу на гідротермічні умови ґрунтоутворення та
гумусонакопичення.
Відзначимо, що запропонований підхід до

складання прогнозних ґрунтових карт на основі
кількісного інтегрального аналізу різнопланових
матеріалів застосований, насамперед, до зо-
нальних автоморфних ґрунтів, які превалюють
на території Степу та Лісостепу України.
На базі архіву ДНВЦ «Природа» було сфор-

мовано пакет даних ДЗ, що складається з та-
ких знімків: КА Landsat-4, дата зйомки —
22.08.1988, багатоспектральне сканування по
7-ми спектральних каналах (мкм):1. 0,45–0,52;
2. 0,52–0,60; 3. 0,63–0,69; 4. 0,79–0,90; 5. 1,55–
1,75; 7. 2,08–2,35, роздільна здатність зйом-
ки в каналах № 1–5, 7–28,5 м, № 6 — 120 м;
КА «Ресурс-ф1», камера КФА-1000, дата —
19.08.1985, кольорова спектрозональна зйомка
в діапазоні 0,57–0,81 мкм, роздільна здатність
після оцифровки негативу знімка — 10–12 м;
КА IRS, дата — 07.05.2003, панхроматичне зні-
мання в діапазоні 0,5–0,75 мкм, роздільна здат-
ність — 5,8 м. Усі знімки отримано в умовах ну-
льової хмарності. Підбір матеріалів ДЗ проводи-
ли з урахуванням погодних умов, що дало змогу
відібрати знімки, які характеризують умовно
повітряносухий стан ґрунту, і зняти питання про
вплив вологості на забарвлення ґрунту.
Цифрову модель рельєфу було отримано

шляхом сканування топографічних карт мас-
штабу 1:10000. Ізогіпси рельєфу векторизова-
но за допомогою геоінформаційної системи
TNTlite й перетворено в растрове зображення
висот місцевості.
Результати досліджень. Оскільки реальну

просторову картину стану ґрунтового покриву

Рис. 1. Космічне зображення (КА ІRS) тес-
тових полів № 1,2 з на ладеними оризон-
талями (перетин рельєф — 5 м)
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може дати лише дистанційне зондування, на І
етапі вивчали часову динаміку колірної неодно-
рідності ґрунтів полігону. Необхідно було з’ясу-
вати, чи не пов’язана строкатість найбільш ак-
туального за часом знімка, виконаного КА ІRS,
з іншими неврахованими чинниками, скажімо,
будь-якими технологічними операціями або на-
явністю на полі рослинних решток.
Статистичний аналіз ДДЗ показав, що між

різночасовими знімками спостерігається сильна
кореляція: r=0,74–0,88 (залежно від типу знімка
та використовуваного каналу). Ураховуючи різни-
цю між показниками реєструючої  апаратури су-
путників і спектрального діапазону зйомки, мож-
на припустити, що за період 1985–2003 рр. на
досліджуваній території не відбувалося ерозій-
них катаклізмів, що призводять до значної зміни
структури ґрунтового покриву. Також можна вва-
жати доведеним, що варіабельність яскравості
космічного знімка 2003 р. зумовлена саме не-
однорідністю забарвлення ґрунтового покриву.
Для вивчення просторової структури ґрунто-

вого покриву за його відбивними властивостями
було використано кластерний аналіз, ефектив-
ність якого у вирішенні завдань дистанційної
ґрунтової картографії доведено чисельними
прикладами. Застосовували ітеративний метод
угрупування, процедура К-середніх, міра відста-
ні — евклідова. Змінними були значення яскра-
востей космічних зображень відкритого ґрунту.
Результатом стала картосхема відбивної здат-

ності ґрунтів полігону, на якій виділено 4 внут-
рішньооднорідних кластери-ареали (рис. 2).
Зазначимо, що відбивна здатність ґрунтів збіль-
шується від 1- кластера до 4-го. Відповідно,
ґрунтуючись лише на даних ДЗ, можна перед-
бачити, що 1-й кластер характеризує найбільш
«темні», високогумусні ґрунти. Водночас відзна-
чимо умовність подібної однозначної інтерпре-
тації. Так, скажімо, змиті легкоглинисті та не-
змиті піщані ґрунти можуть мати однакову яск-

равість на знімку. Останнє актуально для на-
шого випадку, оскільки аналіз архівної ґрунтової
карти та результати польових досліджень по-
казали, що південно-східна частка полігону пред-
ставлена ґрунтами легкого гранулометричного
складу, що сформувалися на елювії піщаників.
Наступним етапом досліджень було пере-

творення ЦМР полігону в растрові зображення
ухилів і експозицій певної території, оскільки
саме ці параметри, насамперед, регулюють
надходження сонячної радіації та опадів у ґрунт
і впливають на його будову та родючість. Для
кількісного обліку цього впливу нами запропо-
новано використовувати коефіцієнт ксероморф-
ності (Кк) [2], який характеризує зміну гідротер-
мічних умов для конкретної ділянки рельєфу
порівняно з горизонтальною поверхнею:

Кк = Кі/Кз,

де Кі — коефіцієнт інсоляції, що визначає над-
ходження прямої сонячної радіації на реальний
схил порівняно з горизонтальною поверхнею;
Кз — коефіцієнт відносного зволоження, що
характеризує надходження вологи в ґрунт на
певному схилі порівняно з горизонтальною по-
верхнею.
Методику розрахунку наведених коефіцієнтів

викладено в ряді робіт [1, 2]. Коефіцієнти мо-
жуть бути використані для обчислення абсо-
лютних значень сонячної радіації і опадів для
конкретних схилів та як відносні параметри, що
характеризують просторовий ґрунтоутворю-
вальний «потенціал» місцевості. Зазначимо,
що Кк за своєю суттю близький широко вико-
ристовуваному в географії для оцінки кліматич-
них умов ландшафтоутворення радіаційному
індексу сухості. Кк не може повністю відобра-
зити вплив рельєфу на ґрунтоутворення, про-
те в першому наближенні він дає змогу кіль-
кісно оцінити гідротермічні умови в кожній точці
рельєфу.
Ефективність його використання при дослі-

дженні ґрунтового покриву була підтверджена
для умов Степу та Лісостепу України для тих
вибірок, що складаються з 124 і 23 розрізів
відповідно. Було встановлено, що Кк тісно по-
в’язаний з умістом гумусу в чорноземах та гли-
биною їх профілю [2] і може бути предиктором
при ґрунтовому картографуванні [3].
Досліджувану територію було розділено на

4 зони (рис. 4) відповідно до гідротермічних
умов: 1 (зона модальних гідротермічних умов)
характеризується значеннями Кк 1–1,1; 2 (зона
слабкої ксероморфності) — Кк=1,1–1,2; 3 (зона
середньої ксероморфності) — Кк=1,2–1,3; 4
(зона сильної ксероморфності) — Кк>1,3.
Таке зонування було зумовлене 2-ма причи-

нами. По-перше, результати попередніх дослі-
джень [2] свідчать про те, що залежність між

Рис. 2. Картосхема відбивної здатності ґр н-
тів я рез льтат ластерно о аналіз ДДЗ
(номери ластерів): — 1; — 2; — 3;
— 4



19Вісник аграрної наукигрудень 2011 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

До питання геоінформаційного
картографування ґрунтів

Кк і параметрами ґрунту близька до лінійної.
Тому при аналізі гідротермічних умов території
доцільно використовувати також рівномірну лі-
нійну шкалу. По-друге, згідно із сучасними кон-
цепціями раціонального використання земель-
них ресурсів території з крутістю більше 5° ре-
комендується виводити з інтенсивної обробки.
Тому і обстеження цих земель не буде таким
детальним, як привододільних ділянок. Оскіль-
ки Кк схилу крутістю 5° південної експозиції
(тобто найбільш посушливий варіант) стано-
вить 1,294, то до 4-ї групи належали всі землі
з Кк>1,3 без подальшої їх диференціації за цією
ознакою.
Отримана картосхема дає змогу об’єктивно

виділяти ділянки з однорідними умовами ґрун-
тоутворення і прогнозувати просторову струк-
туру ґрунтового покриву. Недоліки отриманих
матеріалів: неможливість урахування чинника
материнських порід, що може істотно вплину-
ти на результати картографування; «ідеаль-

ність» отриманих матеріалів, які характеризу-
ють квазіцилінний стан ґрунтового покриву й не
відображають змін, що сталися з ним.
Логічно передбачити, що інтегральний ана-

ліз ДДЗ і ЦМР дають можливість ліквідувати
недоліки кожного з інформаційних джерел і
добитися певного ефекту емерджентності. Кар-
тосхема ксероморфності стає своєрідним нуль-
моментом, еталонним зображенням нееродо-
ваного ґрунтового покриву території, а карто-
схема відбивної здатності ґрунтів фіксує їхній
теперішній стан. Накладення цих карт дасть
змогу ще на підготовчому етапі ґрунтового об-
стеження виділити ареали потенційно змитих
ґрунтів і надалі при проведенні ґрунтової зйом-
ки сконцентрувати на них додаткову увагу.
Проілюструємо сказане на прикладі аналізу

північної частини полігону, представленої ґрун-
тами однакового гранулометричного складу.
Розріз № 253 належить до 1-ї (модальної) зони
гідротермічних умов, що свідчить про оптималь-
ні гідротермічні умови ґрунтоутворення, близькі
до плакорних. Зазначимо, що цей ґрунт по-
ступається за глибиною та гумусованістю чор-
нозму звичайному модальному (розріз № 100),
описаному на сусідньому полі в умовах вирів-
няного вододілу, і характеризується такими па-
раметрами: глибина профілю — 90 см, Н=5,3%,
ФГ=62%. Відмінності між цими ґрунтами мож-
на пояснити  результатом ерозійних процесів і
гіршою вологозабезпеченістю варіанта схилу
внаслідок підвищеної евапотранспірації та
втрати вологи з поверхневим стоком [4]. Згідно
з картосхемою відбивної здатності ґрунтів (рис.
2) розріз № 253 належить лише до 2-го за яск-
равістю знімка кластера. Отже, можна вважа-
ти, що на території з подібними гідротермічними
умовами (модальна зона ксероморфності) нині

Рис. 3. Картосхема однорідних за ідротер-
мічними мовами діляно : — 1 — К =1–
1,1; — 2 — К =1,1–1,2; — 3 — К =1,2–
1,3; — 4 — К >1,3

1. Кк<1,1 Модальні Слабозмиті/модальні Середньо-/слабозмиті Сильно-/середньо-
плакорні ґрунти змиті

2. Кк=1,1–1,2 Модальні/намиті Слабоксероморфні Слабозмиті слабоксеро- Середньозмиті
ґрунти морфні/слабоксеро- слабоксероморфні/

морфні слабозмиті слабо-
ксероморфні

3. Кк=1,2–1,3 Намиті Середньоксеро- Середньоксероморфні Слабозмиті
морфні/намиті ґрунти середньоксеро-

морфні/середньо-
ксероморфні

4. Кк>1,3 Намиті Намиті Середньоксероморфні/ Сильноксероморфні
намиті ґрунти

Прим і т к а . Імовірнісна інтерпретація контуру: у чисельнику — більш ймовірна оцінка, знаменнику — менш
ймовірна оцінка.

Матриця дешифр вання рез льтатів інте рально о аналіз ЦМР і ДДЗ

1 2 3 4
Зона

Кластер
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виділяють 2 ареали ґрунтів, які істотно відрізня-
ються за вмістом гумусу у верхньому шарі. Але
нам не вдалося підтвердити це припущення
фактично. Проте допустимо охарактеризувати
ґрунти ареалу, що територіально збігається з
2-м оптичним кластером, як слабозмиті, а ґрун-
ти 1-го кластера — як незмиті.
У таблиці запропоновано варіант дешифру-

вання результатів інтегрального аналізу ДДЗ і
ЦМР для умов, коли ґрунтовий покрив пред-
ставлений чорноземами, що сформувалися на
однорідних материнських породах. Якщо вва-
жати, що вся територія полігону представлена
незмитими чорноземами одного грануломет-
ричного складу, то зображення 2 і 3 мають бути
ідентичними, а всі контури, виділені на них,
матимуть однакові номери кластера і зони. Ска-
жімо, ґрунтовий ареал північно-західної ділянки
полігону, що виділяється при перетині 1-го кла-
стера та 1-ї зони, на попередньому етапі ґрун-
тового обстеження отримає таку прогнозну ді-
агностику — чорнозем модальний. Викорис-
тання архівної ґрунтової карти дасть змогу
уточнити номенклатуру, скажімо, чорнозем зви-
чайний модальний легкоглинистий. Контури
других номерів аналізованих картосхем можна
заздалегідь охарактеризувати як слабоксеро-
морфні, третіх — середньоксероморфні, чет-
вертих — сильноксероморфні.
При класифікації контурів, що утворилися в

результаті комбінації рангів n зони і n+1 клас-
тера картосхем 2,3, слід урахувати, що такий
межовий варіант може бути зумовлений пев-
ним технічним браком, тому в таблиці наведе-
но ймовірнісну інтерпретацію контуру.
Особливу увагу приділено контурам, утворе-

ним у результаті комбінації рангів n і n+2, на-
приклад: 1 зона і 3-й кластер відповідно. Такий
варіант свідчить про те, що за модальних гідро-
термічних умов ґрунти цього контуру мають
занижені значення яскравості поверхні, що
може бути спричинене зміною гранулометрич-
ного складу і впливом ерозії. У такому разі звер-

таються до архівної карти. Якщо картографіч-
на інформація підтверджує зміну літологічної
серії в цьому контурі, його заздалегідь харак-
теризують згідно з номенклатурою архівної кар-
ти. Якщо згідно з картою гранулометричний
склад однорідний по всій території поля, роб-
лять прогноз про середній ступінь еродованості
ґрунтів контуру. Урахування просторового впли-
ву гранулометричного складу може бути фор-
малізовано шляхом перетворення архівної кар-
ти ґрунтів у картосхему вмісту фізичної глини і
включення її в подальший аналіз.
Якщо контур утворився на перетині 4-ї зони

ксероморфності (посушливі умови) і 1-го клас-
тера яскравості (найтемніші за кольором ґрун-
ти), можна прогнозувати, що це намиті ґрунти.
Зазначимо, що на цьому етапі наших дослід-
жень розглядається ситуація, яка виключає гід-
роморфізм.
Технічно автоматичне виділення прогнозних

ареалів може бути легко виконане в ГІС за до-
помогою кластерного аналізу: виділяються всі
можливі ареали, що виникають на перетинах
зон гідротермічних умов, кластерів яскравості
зображення та контрастних за ФГ виділів (рис. 4).
Ці території надалі називатимемо «контурами».
Виділення таких контурів проводиться лише
тоді, коли їхня площа становить не менше 50%
кожного з виділів на початкових картосхемах.
В іншому разі контур приєднується до одного
із сусідніх великих контурів.
На наступному етапі проводили генераліза-

цію отриманої картосхеми — прототипу нової
ґрунтової карти, згідно з тематикою картогра-
фування і заданого масштабу. Використовува-
ли 2 види генералізації: фізичний — виконува-
лося вибраковування «острівців» — контурів,
що мають незначну площу. Технічну реаліза-
цію цього пункту проводили за допомогою мо-
дуля «Morphological Function» ГІС TNTlite. У
результаті «острівці» або приєднувалися до
якогось з уже узгоджених контурів (як правило),
або в разі зосередження одиночних «острівців»
об’єднувалися в один великий контур; номен-
клатурний — проводилося об’єднання контурів,
стосовно яких у процесі аналізу архівних мате-
ріалів доведено їхню ґрунтову однорідність або
спорідненість (комплексність).
Результат такої обробки показано на рис. 5.

Кожний контур цього рисунка характеризуєть-
ся відповідним шифром, який складається з
порядкових номерів зони, кластера і значка, що
показує гранулометричний склад ґрунту, на-
приклад: 1+2/.
Наведемо попередню номенклатурну харак-

теристику отриманих контурів: 1+1– — чорно-
зем звичайний модальний легкоглинистий на
лесоподібних суглинках; 1+2– — чорнозем зви-
чайний легкоглинистий на лесоподібних суглин-

Рис. 4. Первинні рез льтати інте рально о
аналіз ДДЗ і ЦМР
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ках у комплексі з чорноземом змитим; 2+3– —
чорнозем звичайний слабоксероморфний  лег-
коглинистий на лесоподібних суглинках у ком-
плексі з чорноземом змитим; 3+3– — чорнозем
звичайний середньоксероморфний легкоглини-
стий на лесоподібних суглинках; 3+3/ — чорно-
зем середньоксероморфний середньосуглин-
ковий  на елювії піщаників; 3+2– — чорнозем
звичайний середньоксероморфний намитий
легкоглинистий на лесоподібних суглинках;
3+4/ — чорнозем середньоксероморфний зми-
тий середньосуглинковий  на елювії піщаників;
4+4/ — чорнозем сильноксероморфний серед-
ньосуглинковий  на елювії піщаників.
Тип і підтип ґрунту визначали згідно з архів-

ною ґрунтовою картою. Рід (модальність, еро-
дованість) — на основі спільного аналізу ДДЗ
і картосхеми ксероморфності території. Літоло-
гічна серія та різновид установлювали також по
карті. Ступінь еродованості ґрунтів нами не виз-
начався, оскільки досліджувані ґрунти, як пра-
вило, були різного ступеня ксероморфності,
тому їх класифікація за ступенем змитості була
б дуже складною й зайвою.
Проаналізуємо отриману прогнозну ґрунто-

ву карту (рис. 5), використовуючи результати
наших польових досліджень як контроль.
Розріз № 253 і точка № 254 належать до

ареалу чорнозему звичайного слабоксеро-
морфного легкоглинистого на лесоподібних суг-
линках у комплексі з чорноземом змитим. Це
представляється цілком логічним з урахуван-
ням вищенаведеного порівняння розрізу № 253
з розрізом № 100.

Розріз № 250 характеризує контур 3+4/, тоб-
то «найжорсткіший» варіант ґрунтоутворення
— сукупність легкого гранулометричного скла-
ду, несприятливих гідротермічних умов і еро-
дованості. У такому ґрунті зафіксовано наймен-
шу кількість гумусу в орному шарі — 0,6%, що
навіть при врахуванні найнижчого вмісту фізич-
ної глини — 27%, свідчить про його можливу
змитість. Зазначимо, що точка № 251, розта-
шована в 100 м від розрізу № 250, характери-
зується істотним поважчанням гранулометрич-
ного складу та підвищенням умісту гумусу, що
свідчить про значну строкатість ґрунтового по-
криву полігону.
Не викликає особливих суперечностей і на-

лежність розрізів № 256 і 257 до контуру 3+3/ —
середньоксероморфні середньосуглинкові не-
змиті ґрунти. Єдине, що не може бути відобра-
жене в прогнозній ґрунтовій карті за умови ви-
користання лише вищезазначених джерел ін-
формації, це їх підстилання щільними глинами.
Розріз № 258 належить до зони середньої

ксероморфності і 2-го кластера (контур 3+2–).
Порівняно з модальним чорноземом аналогіч-
ного гранулометричного складу (№ 100) розріз
№ 258 характеризується меншим умістом гуму-
су у верхньому шарі та майже вдвічі вкороче-
ним профілем. Аналіз рельєфу (рис. 3) дає
змогу припустити, що на цій ділянці спочатку
формувалися короткопрофільні ґрунти, що зу-
мовлювалось південною експозицією і значним
ухилом (6°) схилу. Водночас уміст гумусу дещо
перевищує норму, характерну для зони серед-
ньої ксероморфності, що може свідчити про
процеси намиву. Ми остаточно не наполягає-
мо на цьому висновку, відзначимо лише, що
цей контур потребує додаткової уваги при про-
веденні польового дослідження. Також відзна-
чимо, що космічна зйомка в оптичному діапа-
зоні не дає прямої інформації про глибину про-
філю ґрунтів, і в разі використання лише ДДЗ
цей ґрунтовий виділ міг би помилково належа-
ти до чорноземів слабозмитих. Це ще раз під-
креслює доцільність спільного використання
ДДЗ і ЦМР при картографуванні ґрунтів.
Відзначимо, що запропонований алгоритм

спільного використання різнопланових матері-
алів може бути легко реалізований у вигляді
програмного продукту в рамках геоінформацій-
ної системи. Отже, з’являється можливість ав-
томатизації процесу створення прогнозних
ґрунтових карт з метою їх подальшого викорис-
тання при польовому ґрунтовому обстеженні.

Рис. 5. Остаточні рез льтати інте рально о
аналіз ДДЗ і ЦМР: 1+2/ — перша цифра оз-
начає номер зони сероморфності; др а —
номер ластера; / — середньос лин овий
ран лометричний с лад; – — ле о линис-
тий ран лометричний с лад

Проведені дослідження показали перспек-
тивність використання інтегрального аналі-

Висновки

зу даних дистанційного зондування та циф-
рових моделей рельєфу при вирішенні зав-
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дань ґрунтового картографування. Створю-
вані під час аналізу карти містять інформа-
цію про ґрунтотворний потенціал території
і сучасний стан ґрунтового покриву, що дає
можливість ще на попередньому камераль-
ному етапі діагностувати ступінь його дег-
радації. Включення в аналіз архівних ґрунто-
вих карт дає можливість уточнити номен-
клатурний список ґрунтів і побудувати

прогнозну ґрунтову карту.  Основними пере-
вагами запропонованого підходу є об’єк-
тивність виділення ґрунтових контурів, зас-
нована на використанні логіко-статистичних
моделей і методів геоінформаційного аналізу,
та уніфікація процесу отримання прогнозних
ґрунтових карт, що дає змогу забезпечити
повторюваність результатів картографу-
вання.
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ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА
МІКОБІОПРЕПАРАТУ МІКОСАН
ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ХВОРОБ

Роз лян то біотехноло ічні основи одержання
і застос вання мі обіопрепарат мі осан на
основі е стра ції еліситерів із літинної стін и
риба тр тови справжній. Установлено
е оло ічні й то си оло ічні властивості
біотехноло ії виробництва та застос вання
мі обіопрепарат при обробці
сільсь о осподарсь их льт р.

Формування врожаю і якості сільськогоспо-
дарських культур залежить від багатьох фак-
торів, серед яких найбільшої шкоди завдають
шкідники, хвороби та бур’яни. Захист культур-
них рослин від біотичних стресів, особливо хво-
роб, у технологічному процесі вирощування
польових культур був і залишається однією з
актуальних проблем.
Нами розроблено біотехнологію одержання

полісахаридів із гриба трутовик справжній (Fo-
mes fomentarius (L. Fr.), Gill.), які є діючою ре-
човиною мікобіопрепарату фунгіцидної дії, що
застосовують для обробки насіння культурних
рослин перед сівбою та в період росту. Мікобіо-
препарат досить ефективно стимулює захисні
механізми рослин проти негативних впливів
патогенів. Для впровадження розробленої біо-
технології у виробництво необхідно вивчити
токсикологічний вплив на здоров’я людей, при-
родне середовище та життєздатність мікроор-
ганізмів у період виробництва та застосування
мікобіопрепарату в агропромисловому комп-
лексі України.
Методика досліджень. Токсикологічні до-

слідження проводили відповідно до «Методи-
ческих указаний по гигиенической оценке но-

вых пестицидов», «Токсикометрии токсических
веществ, загрязняющих окружающую среду».
За умови перорального шляху надходження

мікосану до організму визначали середньо-
смертельну дозу (ЛД50) мікобіопрепарату міко-
сан. При введенні в шлунок дотримувалися
техніки введення і враховували кількість ре-
човини, яка може надійти до організму твари-
ни залежно від її виду та маси тіла. Для вста-
новлення видової чутливості до дії препара-
ту дослідження здійснювали на білих щурах і
білих мишах. Досліджували також особливість
токсичної дії препарату залежно від статі тва-
рин. Експериментальна і контрольна групи
містили по 6 самок та самців білих щурів (ма-
сою 160–170 г) та 10 самців білих мишей (масою
24–26 г), яких попередньо впродовж 2-х тижнів
утримували на карантині у віварії на харчово-
му раціоні, установленому для лабораторних
тварин.
Мікобіопрепарат мікосан (марок Н та В) вво-

дили натщесерце в нативному вигляді в шлу-
нок тварин за допомогою металевого зонду в
широкому діапазоні доз: 1000, 3000 і 5000 мг/кг.
Через 2 год після введення препаратів твари-
ни отримували корм і воду. Спостереження за
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поведінкою тварин проводили впродовж 2-х
тижнів.
Вивчення впливу мікобіопрепарату мікосан

на корисну фауну та видову різноманітність
мікрофлори ґрунту за обробки насіння рослин
перед сівбою виконували, аналізуючи літера-
турні дані щодо складових компонентів клітин-
ної стінки афілофоральних грибів. Мікробіо-
логічні дослідження в лабораторних і польових
умовах та вивчення впливу мікосану на агро-
номічно корисні групи мікроорганізмів, амоніфі-
катори, олігонітрофіли, бактерії, які використо-
вують азот мінеральних сполук, фосформобі-
лізуючі бактерії й гриби проводили згідно із
загальноприйнятими методиками [1–3].
Результати досліджень. Як діюча речови-

на до складу мікобіопрепарату мікосан входить
комплекс полісахаридів (β-глюканiв), меланінів
та похідного хітину — хітозану. Біотехнологія
одержання мікобіопрепарату ґрунтується на
лужній екстракції полісахаридів і глюкану з клі-
тинної стінки гриба трутовик справжній, які в
подальшому змішують з вуглеамонійною сіллю
та прилипачем [4]. Вуглеамонійні солі являють
собою суміш карбонату і бікарбонату амонію,
які характеризуються як нестійкі сполуки, що за
температури вище 12оС розкладаються на амі-
ак та вуглекислий газ. Розклад вуглеамонійних
солей у модельних експериментах показав, що
впродовж 48 год розкладається 5% солей [5].
Наші спостереження за тваринами показа-

ли, що поведінка, споживання корму і води в
піддослідній групі щурів (самців і самок) не від-
різнялися від поведінки та споживання у конт-
рольних тварин: реакція на зовнішні подразню-
вачі (світло, шум) не змінювалася. Чутливість
до дії мікобіопрепарату в щурів самців і самок
була однаковою.
Надходження мікобіопрепарату до організму

мишей у дозах 1000 і 3000 мг/кг симптомів ін-
токсикації та загибелі тварин не спричиняло. За
дії мікосану-Н у дозі 5000 мг/кг у тварин за-
фіксовано зниження рухомої активності та по-
рушення дихання. Загибель мишей, яка стано-
вила 30%, спостерігалась упродовж 1-ї доби
(табл. 1).
Результати проведених досліджень показа-

ли, що ЛД50 мікосану (марок Н та В) для щурів

Екотоксикологічна оцінка мікобіопрепарату
мікосан для захисту рослин від хвороб

(самців та самок) і мишей (самців) установле-
но на рівні >5000 мг/кг, що дає підставу вважа-
ти мікобіопрепарат за одноразового шлунково-
го надходження малонебезпечною речовиною
(4-й клас небезпечності відповідно до ГОСТ
12.1.007–76).
Вивчення шкірно-резорбтивної дії мікобіо-

препарату проводили відповідно до методич-
них вказівок «Оценка воздействия вредных хи-
мических соединений на кожные покровы и
обоснование предельно допустимых уровней
загрязнения кожи» на білих щурах і кролях,
яким наносили мікобіопрепарат мікосан (марок
Н та В) у нативному вигляді на спеціально під-
готовлену ділянку шкіри (розміром 2×2 см для
щурів та 4×6 см — кролів). За умови багатора-
зового впливу мікосан-Н наносили на шкіру
білих щурів упродовж 2-х тижнів (на 4 год 5 ра-
зів на тиждень). Критеріями ефекту були час і
ступінь вияву ознак інтоксикації, летальність
тварин. Крім того, за багаторазового нанесен-
ня мікобіопрепарату на шкіру щотижня оціню-
вали динаміку зміни маси тіла тварин. Пiсля за-
кінчення досліду вивчали стан нервової сис-
теми, функціональний стан нирок і печінки,
гематологічні показники та розраховували аб-
солютну й відносну масу внутрішніх органів.
Установлено, що одноразова аплікація міко-

сану (марок Н та В) на шкіряні покриви щурів і
кролів у дозі 3000 мг/кг не спричиняла в тва-
рин клінічних проявів отруєння та летальних
наслідків. ЛД50 мікосану (марок Н та В) для
обох видів тварин — більше 3000 мг/кг (4-й
клас небезпечності згідно з ГОСТ 12.1.007–76).
За умови багаторазового нанесення препа-

рату на шкіру щурів протягом усього досліду
клінічних симптомів інтоксикації та загибелі тва-
рин не спостерігалося. Приріст маси тіла в під-
дослідних тварин істотно не відрізнявся від кон-
трольної групи (табл. 2).
Нами не виявлено змін показників, що харак-

теризують стан нервової системи (орієнтовної
реакції та норкового рефлексу) тварин (табл. 3).
Дослідження механізму стимуляції захисних

реакцій рослин показали, що біологічно активні
речовини — індуктори стійкості рослин природ-
ного походження, не проявляють токсичної дії
і не вбивають патогенів, а створюють відповідні
умови для самозахисту культурної рослини [6].
Імунна відповідь рослини на контакт з патогеном
починається з реакції їх взаємодії та включен-
ня захисту, що зумовлює синтез фітоалексинів,
які пригнічують патоген. Індукторами стійкості
рослин до хвороб є полісахариди і глюкани з
гриба трутовик справжній, які належать до ре-
човин природного походження, що входять до
складу (у певній кількості) майже всіх тварин-
них та рослинних організмів.
Основною діючою речовиною бiофунгiциду

1000 100 0 100 0
3000 100 0 100 0
5000 70 30 100 0

1. Виживаність білих мишей самців за мо-
ви одноразово о вн трішньошл н ово о над-
ходження мі обіопрепарат мі осан, %

Доза,
мг/кг

Мікосан-ВМікосан-Н

загиблихживихзагиблихживих
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мікосан є лужний екстракт афілофоральних
грибів. Згідно з даними літератури складовими
компонентами клітинної стінки афілофоральних
грибів є глюкани, меланіни і хітин. Глюкани —
органічні сполуки, які належать до класу полі-
сахаридів, що є ланцюжками моносахаридів,
з’єднаних між собою глікозидними зв’язками.
Полісахариди — це лінійні або розгалужені
ланцюжки природних моносахаридів з довжи-
ною ланцюга більше 10 моносахаридних оди-
ниць. Моносахариди пов’язані між собою гліко-
зидним зв’язком, і тому полісахариди мають
загальну назву — глюкани.
Меланіни в ґрунті піддаються за допомогою

мікроорганізмів повній бiострукцiї до гумінових
кислот, які є основним компонентом чорноземів
i визначають продуктивність ґрунтів. Токсичних
виявів грибних меланінів та їхніх компонентів
нами не виявлено. Модельними лабораторни-
ми дослідженнями встановлено, що під впли-
вом мікосану не відбувається зменшення щіль-
ності корисної фауни і мікрофлори ґрунту, не

встановлено збіднення видової різноманітності
мікрофлори в ґрунті й не спостерігалося знач-
них змін у їхньому співвідношенні.
Нами визначено кількість агрономічно корис-

них груп мікроорганізмів, які беруть участь у
процесах трансформації і іммобілізації еле-
ментів живлення рослин-амоніфікаторів, олі-
гонітрофілів, бактерій, що використовують азот
мінеральних сполук, та фосформобілізую-
чих бактерій і грибів. Установлено, що в ґрунті
спостерігається зниження титрів амоніфіксую-
чих бактерій на контрольних зразках і варіан-
тах, де насіння обробляли мікосаном. Знижен-
ня титру цієї групи мікроорганізмів швидше про-
ходить за температури 20°С (10–2), ніж 5°С (10–3).
Такі результати нами було отримано під час
дослідження нітрифікуючих бактерій у конт-
рольному і дослідному варіантах. Для цього
препарату була характерною незначна чутли-
вість до фосформобілізуючих бактерій, кіль-
кість яких порівняно з  контролем зменшилася
на 0,6%.

Контроль (0) 228,4±19,3 232,0±21,0 244,0±17,2 7,0
Дослід (3000) 193,0±31,7 198,0±17,5 210,0±20,0 8,0

Прим і т к а . Ймовірні відмінності відсутні.

2. Динамі а маси тіла білих щ рів за мови ба аторазово о нанесення мі осан -Н на ш іряні
по риви тварин

Приріст маси тіла
через 2 тижні щодо
початкової маси, %

Строк досліджень, тиждень

1 2
Початкова маса, гВаріант (доза, мг/кг)

Екотоксикологічна оцінка мікобіопрепарату
мікосан для захисту рослин від хвороб

Мікобіопрепарат мікосан за умови перо-
рального та дермального впливів на організм
теплокровних належить до малонебезпечних
речовин (4-й клас небезпечності згідно з ГОСТ
12.1.007–76), не подразнює шкіру та слизову
оболонку очей, не має сенсибілізуючих влас-

Висновки

тивостей, малокумулятивний. Під впливом
мікобіопрепарату мікосан не відбувається
зменшення щільності корисної фауни і мікро-
флори ґрунту, також не встановлено збіднен-
ня видової різноманітності мікрофлори в ґрун-
ті та значних змін у їх співвідношенні.
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ВПЛИВ ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ НА
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ МОРКВИ

Для отримання висо о о товарно о врожаю
ре омендовано ви ористов вати сорти мор ви
Длінная расная (41,8 т/ а), Красний велі ан
(36) та Осіння оролева (32,8 т/ а), в я их
форм ється більш розвинена ве етативна маса
та виявлено висо стій ість до хвороб і
ш ідни ів.

Серед овочевих культур морква займає
значне місце (більше 10%) в загальній струк-
турі посівних площ. Річна норма її споживання
на душу населення становить 15,5 кг. Корене-
плоди моркви багаті на вуглеводи, містять
значну кількість легкозасвоюваних мінеральних
солей, вітамінів, серед яких важливу роль
відіграє провітамін А — недостатня кількість
його може призвести до курячої сліпоти і навіть
до втрати зору. Крім того, морква підвищує
стійкість організму до інфекційних захворювань
і є корисним полівітамінним засобом [1, 2, 9].
Останнім часом обсяги виробництва морк-

ви скоротилися, що пов’язано передусім з низь-
кою врожайністю через недотримання основ-
них елементів технології вирощування, зокре-
ма через ураження рослин хворобами та
шкідниками. Крім того, хвороби і шкідники впли-
вають не лише на врожайність, а й на якість
продукції, що зумовлює лежкість коренепло-
дів та їх використання для різних способів пе-
реробки.
Рослини ушкоджуються переважно морквя-

ною мухою, підгризаючою або озимою совкою,
луговим метеликом. Ураження моркви спосте-
рігається в період зберігання, проте заражен-
ня патогенами відбувається з ІІ половини ве-
гетації, коли рослини хворіють на білу і сіру
гниль (альтернаріоз), мокру бактеріальну
гниль, фомоз [3, 6, 9]. Причому альтернаріоз
інтенсивніше проявляється в південних регіо-
нах (80%) порівняно з північними (50–60%) [11].
Надзвичайно шкодочинною є чорна гниль ко-
ренеплодів моркви, яка спричиняє втрати вро-
жаю культури понад 25% [10].
Заходи боротьби з хворобами та шкідника-

ми моркви дуже складні. Для одержання висо-
кого врожаю моркви потрібні високопродуктив-
ні, різні за строками достигання сорти і гібриди,
стійкі до хвороб і шкідників. Адже сучасний роз-
виток овочівництва характеризується впрова-
дженням інтенсивних технологій вирощування,
в основі яких лежить сорт і гібрид [2, 12, 13, 15].
Сортимент цієї культури постійно змінюєть-

ся і поповнюється. Тому виробнику на сучас-
ному етапі важливо знати сортове різноманіт-

тя моркви, щоб впроваджувати її у виробницт-
во для різних напрямів використання, а селек-
ціонерам — використовувати в селекційній ро-
боті. Крім того, створення стійких до хвороб
сортів часто ускладнюється через відсутність
генетичних джерел імунітету. Проте є сорти,
здатні і за ураження патогенами зберігати ви-
соку продуктивну спроможність.
Використання сортів, стійких до хвороб і

шкідників, у виробництві дає змогу зменшити
обсяги застосування засобів хімічного захисту
рослин [8, 15]. Це істотно спростить техноло-
гію вирощування культур [13, 14].
Мета досліджень — удосконалення техно-

логії вирощування моркви на основі добору
сортів, стійких до хвороб та шкідників. Було
поставлено завдання виявити стійкість сортів
моркви до ураження хворобами та шкідниками
для одержання товарної продукції з високими
якісними і смаковими властивостями.
Матеріали і методи досліджень. Експери-

ментальні дослідження проводили впродовж
2006–2008 рр. на колекційних ділянках НДП
«Плодоовочевий сад» Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України.
Агротехніка вирощування коренеплодів від-

повідала прийнятій у виробничих умовах [2].
Сортовивчення проводили за методикою Дер-
жавного сортовипробування сільськогосподар-
ських культур [5]. Повторність — 3-разова з
рендомізацією, облікова площа ділянки — 6 м2.
Обліки проводили на 40 рослинах — по 10 з
кожного повторення. В усіх дослідах здійсню-
вали фенологічні спостереження, біометричні
вимірювання, облік урожаю та оцінку якості ко-
ренеплодів.
Під час збирання врожаю визначали ура-

ження рослин хворобами та ушкодження їх
шкідниками. При цьому підраховували відсоток
ушкоджених, уражених рослин, середній бал
ушкодженості та ступінь розвитку хвороб за
9-бальною шкалою. Регресійний аналіз залеж-
ності врожайності від густоти для поправок на
густоту рослин моркви та статистичну обробку
одержаних результатів проводили згідно з ме-
тодикою Б.А. Доспєхова [4].
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Результати досліджень. Упродовж вегета-
ційних періодів 2006–2008 рр. коренеплоди
моркви ушкоджувалися підгризаючою совкою,
морквяною мухою та уражувалися чорною
гниллю, фомозом (табл. 1).
За результатами досліджень установлено,

що найбільш шкодочинною в 2006 та 2008 рр.
виявилась морквяна муха, у 2007 р. — підгри-
заюча совка.
Стійкими до ушкодження шкідниками в се-

редньому за 3 роки є сорти німецької селекції
Осіння королева та Длінная красная, в яких під
час збору врожаю виявлено незначне ушкод-
ження коренеплодів — 1,7–2,3%, що на 5,3–
5,9% менше від ушкодження сорту-стандарту.
Стійкими до ушкодження підгризаючою совкою
виявилися сорти Оленка та Красний велікан, в
яких ступінь ушкодження коренеплодів стано-
вив 1,5%, що на 6% менше порівняно із сор-
том-стандартом.
Серед хвороб найбільш шкодочинним вия-

вився фомоз, яким уражувалися всі коренепло-
ди сортів моркви. Однак у середньому за 3 роки
вищу ураженість коренеплодів фомозом вияв-
лено в сорту-стандарту та сорту Лосіноост-
ровська — відповідно 2,5 та 2,4%. Стійкими до
чорної гнилі виявилися сорти Віта Лонга F1,
Красний велікан, Осіння королева, Длінная

красная, Перун F1 та Лосіноостровська, ура-
ження коренеплодів яких під час збору врожаю
не виявлено.
Установлено, що на товарну врожайність

сортів моркви істотно впливали ураження рос-
лин хворобами та ушкодження їх шкідниками.
Так, високою врожайністю за 2006 р. відзначи-
лися сорти німецької селекції Красний велікан
та Длінная красная, в яких приріст урожаю на
5,6–6,2 т/га більший порівняно із сортом-стан-
дартом. Дещо меншою врожайністю відзначив-
ся сорт Осіння королева, урожайність якого
була істотно вищою від сорту-стандарту на 3,6
т/га, що становило 13% приросту врожаю
(табл. 2).
За результатами досліджень 2007 р. істот-

но вищою врожайністю відзначилися сорти Олен-
ка, Красний велікан та Длінная красная з товар-
ною врожайністю 38–47,5 т/га, що на 6,7–11,8
т/га більше сорту-стандарту. При цьому вста-
новлено, що в 2007 р. усі сорти відзначалися
вищою врожайністю порівняно з 2006 р. Це пов’я-
зано з природно-кліматичними умовами року,
які склалися в І період вегетації після сівби на-
сіння. Висока вологість ґрунту (80%) за ранньої
сівби (10.04) вплинула на швидкість проростан-
ня насіння, вирівняність і дружність сходів.
У 2008 р. істотно вищою врожайністю відзна-

Ласуня (стандарт) 7,5 7,6 0,3 2,5
Оленка 1,5 6,8 0,4 1,7
Шантене сквирська 5,5 7,5 0,3 1,9
Артек 5,7 6,8 0,5 1,5
Віта Лонга F1 4,5 7,9 0 1,3
Красний велікан 1,5 3,5 0 0,8
Осіння королева 3,1 2,3 0 0,9
Длінная красная 2,7 1,7 0 1,1
Перун F1 4,5 3,2 0 1,8
Лосіноостровська 5,2 3,4 0 2,4

1. Cтій ість оренеплодів сортів мор ви до ш ідни ів і хвороб (середнє за 2006–2008 рр.), %

Сорт
морквяною мухою фомозомчорною гниллюпідгризаючою совкою

Ураженість коренеплодівУшкодження коренеплодів

Ласуня (стандарт) 27,4 31,3 30,2 29,6 – 100 90 68
Оленка 25,6 43,1 35,8 34,8 +5,2 +17,6 106 73
Шантене сквирська 25,6 34,7 31,2 30,5 +0,9 +3,0 93 72
Артек 29,2 34,6 29,4 31,1 +1,5 +5,1 96 78
Віта-Лонга F1 28,6 34,1 32,1 31,6 +2,0 +7,0 92 68
Красний велікан 33,0 38,0 37,0 36,0 +6,4 +21,6 110 80
Осіння королева 31,0 34,1 33,2 32,8 +3,2 +10,8 98 71
Длінная красная 33,6 47,5 44,2 41,8 +12,2 +41,2 122 75
Перун F1 25,1 29,8 28,4 27,8 –1,8 –6,1 83 69
Лосіноостровська 29,0 33,0 30,3 30,8 +1,2 +4,1 93 75
НІР05 2,9 5,7 4,9

2. Урожайність і товарність сортів мор ви (середнє за 2006–2008 рр.)

2006 2007 2008 %т/га

Приріст урожаю
Товарна врожайність
за роками, т/гаСорт

Середня
врожайність,

т/га

Товарність,
%

Маса
товарного
корене-
плоду, г

Вплив шкідників І хвороб
на продуктивність сортів моркви
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чився сорт німецької селекції Длінная красная
з товарною врожайністю 44,2 т/га, що на 14 т/га
більше сорту-стандарту. Крім того, істотно ви-
щою товарною врожайністю відзначився сорт
Красний велікан, приріст якого на 6,8 т/га був
більшим порівняно із сортом-стандартом. Се-
ред вітчизняних сортів високопродуктивним був
сорт Оленка з істотно вищою товарною вро-
жайністю 35,8 т/га, що на 5,6 т/га більше по-
рівняно із сортом-стандартом.
У середньому за 3 роки вищу товарну вро-

жайність отримано в сортів Красний велікан та
Длінная красная, відповідно 36 та 41,8 т/га, що
на 6,4–12,2 т/га вище порівняно із сортом-стан-
дартом. Високою товарною врожайністю від-
значилися також сорти Оленка та Осіння коро-
лева, приріст коренеплодів яких становив 5,2
та 3,2 т/га порівняно із сортом-стандартом Ла-
суня. Нижчу врожайність порівняно із сортом-
стандартом мав гібрид Перун F1, в якого при-
ріст урожаю був –1,8 т/га, що на 6,1% менше

сорту-стандарту. При цьому Перун F1 мав най-
меншу середню масу коренеплоду, яка в се-
редньому за 3 роки становила 83 г. Найбільші
коренеплоди виявилися в сортів Оленка, Крас-
ний велікан та Длінная красная — відповідно
106, 110 та 122 г, що на 16–32 г більше по-
рівняно із сортом-стандартом.
Результатами досліджень установлено, що

вищу товарність мали коренеплоди сортів Ар-
тек та Красний велікан, відповідно 78 та 80%,
що на 10–12% вище порівняно із сортом-стан-
дартом. Нижчою товарністю коренеплодів ха-
рактеризувалися гібриди Віта Лонга F1 та сорт
Ласуня з товарністю 68%.
Досліджено, що ріст і розвиток рослин сортів

моркви відбувалися неоднаково. Вищою вро-
жайністю характеризувалися сорти моркви,
стійкі до хвороб і шкідників,  Длінная красная
(41,8 т/га), Красний велікан (36) та Осіння ко-
ролева (32,8 т/га) з товарною масою корене-
плоду 106–122 г.

За результатами досліджень вивчено вплив
шкідників і хвороб на продуктивність сортів
моркви. Високу товарну врожайність отрима-
но в сортів Длінная красная (41,8 т/га), Крас-

Висновки

ний велікан (36) та Осіння королева (32,8 т/га),
у рослин яких формувалася більша вегетатив-
на маса та відзначено менший ступінь ушко-
дження шкідниками та ураження хворобами.
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ПОШИРЕННЯ НЕПОВІРУСІВ
У НАСАДЖЕННЯХ ЯГІДНИХ КУЛЬТУР

Проведено оцін фітовір соло ічно о стан
насаджень я ідних порід Київсь ій і Хар івсь ій
областях за іль існими та я існими
хара теристи ами розповсюдження неповір сних
інфе цій. Виявлено індивід альні особливості
спе тра вір сних інфе цій насадженнях різних
порід. Проаналізовано тенденції можливих змін
фітовір соло ічно о стан перевірених
насаджень.

Ягідні культури в Україні є надзвичайно пер-
спективними для свіжого споживання і пере-
робки. Відповідно до Галузевої програми роз-
витку садівництва України на період до 2015 р.
одним із нагальних завдань є зміна структури
насаджень у напрямі збільшення питомої ваги
ягідних культур. Перспективи розвитку ягідниц-
тва в Україні значною мірою залежать від мож-
ливості забезпечення цього сектору садівниц-
тва достатньою кількістю високоякісного без-
вірусного садивного матеріалу, виробництво
якого є досить складним завданням з огляду на
велику кількість вірусних, фітоплазмових та
віроїдних агентів, що вражають ягідні культури.
Завдяки сучасним молекулярно-генетичним ме-
тодам ідентифікації цей перелік постійно попов-
нюється. Нині лише для культури суниці відо-
мо понад 30 вірусних патогенів. Однак не всі
вони є об’єктами уваги при виробництві без-
вірусного садивного матеріалу, оскільки дуже
різняться за рівнем розповсюдження в різних
географічних зонах, патогенністю і впливом на
врожайність культур.
В Україні фітовірусологічний статус садивно-

го матеріалу ягідних культур визначають відпо-
відно до нещодавно прийнятих Національних
стандартів [2, 3], розроблених у відділі вірусо-
логії, оздоровлення та розмноження плодових
і ягідних культур Інституту садівництва НААН.
При виділенні рослин-кандидатів у маточні

рослини проводиться тестування рослинного
матеріалу помологічно перевірених сортів на
відсутність вірусних інфекцій відповідно до ін-
дивідуальних сертифікаційних вимог кожної
ягідної культури лабораторними та польовими
методами (імуноферментний аналіз, поліме-
разна ланцюгова реакція, механічна інокуляція
трав’янистих індикаторів та інокуляція щеплен-
ням).
Проте закладання насаджень безвірусним

садивним матеріалом не гарантує цим наса-
дженням безвірусного статусу в умовах наявності

великої кількості природних переносників та
циркуляції з їхньою допомогою великої кількості
вірусів. Серед численних патогенів, що вража-
ють ягідні культури, значне місце посідає група
неповірусів, які є вираженими генералістами,
тобто вірусами з широким колом природних та
експериментальних господарів, можуть вража-
ти деревні і трав’янисті рослини, завдяки чому
мають безперечні переваги щодо циркуляції в
агроценозах. Їх розповсюдження відбувається
завдяки векторним переносникам: нематодам
сімейства Xiphinema та Longidorus (Dorylaimi-
dae) з різним рівнем ефективності щодо пере-
несення різних штамів цих вірусів, вони можуть
зберігати інфективність до 15 міс. у ґрунті без
рослин-живителів. Втрати врожаю та обмежен-
ня економічно обґрунтованого віку використан-
ня насаджень ягідних культур безпосередньо
залежать від вірусів, які домінують у конкрет-
них агроценозах. Основні параметри їхнього
адаптаційного потенціалу та персистенції мо-
жуть значно варіювати залежно від культури і
мають бути врахованими при розробці заходів
з мінімізації фітовірусологічних ризиків.
Мета роботи — проведення моніторингових

обстежень насаджень 6-ти ягідних культур ла-
бораторними експрес-методами для виявлен-
ня поширення домінуючих в агроценозах непо-
вірусів та визначення пріоритетних напрямів
роботи з усунення фітовірусологічних ризиків їх
розповсюдження для подовження продуктивно-
го віку насаджень та отримання стабільних уро-
жаїв.
Матеріали та методи. Моніторингові обсте-

ження насаджень ягідних культур, зокрема ма-
лини, суниці, аґрусу, чорної смородини, порічок
та ожини проведено впродовж 2006–2010 рр.
у господарствах Київської і Харківської облас-
тей відділом вірусології, оздоровлення та роз-
множення плодових і ягідних культур Інститу-
ту садівництва НААН. Усього перевірено 788
сортозразків.
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Ідентифікацію вірусів мозаїки резухи (ВМР),
кільцевої плямистості малини (ВКПМ), латент-
ної кільцевої плямистості суниці (ВЛКПС), чор-
ної кільчастості томатів (ВЧКТ) проводили ме-
тодом класичного варіанта імуноферментного
аналізу (DAS — Double Antibody Sandwich) [6]
з використанням сертифікованих специфічних
поліклональних антитіл виробництва Loewe
Phytodiagnostica (Німеччина) та Bioreba (Швей-
царія).
Результати досліджень. Дано оцінку фіто-

вірусологічному статусу насаджень суниці, ма-
лини, чорної смородини, порічок, аґрусу та ожи-
ни за кількісним та якісним складом домінуючих
неповірусних патогенів. Загальний рівень ін-
фікування насаджень ягідних культур непові-
русами виявився майже однаковим у наса-
дженнях обох областей і становив 49,03% та
43,48% для Київської і Харківської областей
відповідно.
За узагальненими даними, для обох облас-

тей найвищий рівень інфікування неповірусами
серед ягідних порід виявлено в насадженнях
малини (76,08%) та суниці (65,45%) (табл. 2).
Для цих насаджень характерною є велика кіль-
кість рослин з комбінованою неповірусною ін-
фекцією. Серед неповірусів лідером у поши-
ренні в насадженнях малини є ВКПМ (76,02%),
що свідчить про виражену селективність цього
вірусу саме до малини порівняно з іншими
культурами. У насадженнях суниці переважає
ВЛКПС (65,45%). Суниця — пріоритетна куль-
тура ще для 2-х неповірусів — ВЧКТ (42,08%)
та ВМР (23,98%). Обидві культури є традицій-
ними об’єктами вітчизняного ягідництва, для
яких характерний особливо інтенсивний некон-
трольований обмін садивним матеріалом, зок-
рема з невизначеним фітовірусологічним ста-
тусом. Іншою важливою особливістю цих куль-
тур є те, що їхня коренева система розміщена
переважно у верхньому шарі до 20–30 см, який
також є оптимальним для заселення немато-
дами особливо в добре розпушених легких

Поширення неповірусів
у насадженнях ягідних культур

ґрунтах. У малини коріння розгалужене в радіу-
сі до 60 см, що сприяє травмуванню латераль-
них кореневих пагонів при обробці міжрядь та
механічному перенесенні неповірусів. Крім то-
го, більшість обстежених насаджень культиву-
ються на постійному місці як монокультурні
впродовж досить тривалого часу (кущові ягідні
— 10–12 років, суниця — 7 років) без ротації
культур, що може призвести до закріплення в
них певних трофічних зв’язків паразит — гос-
подар.
Отже, для насаджень малини та суниці сис-

теми ротації культур і технології обробітку ґрун-
ту є одним з основних критичних факторів фі-
товірусологічного ризику, якому слід приділяти
особливу увагу, щоб мінімізувати розповсю-
дження неповірусних інфекцій. З огляду на це
однією з перспективних технологій для суниці
є використання розсади типу «фріго» з метою
закладання однорічних насаджень, яка дає
змогу уникнути негативних наслідків інфікуван-
ня не лише неповірусними інфекціями, а й усім
комплексом вірусних інфекцій, характерним
для цієї культури. Однак ротація культур пока-
зана і для цього типу насаджень. Якщо термін
експлуатації насаджень суниці становить 2–
3 роки, то превентивні заходи з обмеження
кількості ектопаразитних нематод при закла-
данні нових насаджень є обов’язковими.
Фітовірусологічний стан обстежених наса-

джень інших ягідних культур є менш загрозли-
вим порівняно зі станом малини та суниці. За
загальним рівнем інфікування неповірусними
інфекціями він майже однаковий у чорної смо-
родини (33,67%) та порічок (33,33%). У цих 2-х
культур основна маса коріння припадає на
більш глибокі шари ґрунту порівняно з малиною
та суницею. Рослини цих культур мають також
розгалужене латеральне коріння, але воно
більш захищене від механічного пошкодження
під час обробітку ґрунту завдяки більшій гли-
бині його залягання. За спектром і кількісними
характеристиками фітовірусологічний стан на-

Малина 76,02 10,86 42,08 76,02 23,98

Суниця 65,45 23,03 65,45 29,7 46,06

Смородина чорна 33,67 – 20,6 32,16 15,58

Порічки 33,33 – 16,67 33,33 25,93

Аґрус 27,08 4,16 27,08 10,41 25,0

Ожина безколючкова 5,94 – 5,94 – 3,96

Ягідні 48,22 8,12 34,26 38,58 24,11

1. Поширення неповір сів перевірених насадженнях я ідних льт р за за альненими да-
ними, %

ВМР ВЛКПС ВКПМ ВЧКТ
Культура

Загальний
рівень

поширення
неповірусів

Поширення окремих вірусів
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саджень чорної смородини та порічок досить
близький, у них переважає ВКПМ — 32,16% та
33,33% відповідно. На 2- і 3-му місцях —
ВЛКПС та ВЧКТ. За співвідношенням між рів-
нем поширення окремих вірусів насадження
чорної смородини та порічок нагадують наса-
дження малини, де черговість домінуючих ві-
русів за рівнем поширення є аналогічною.
Насадження аґрусу та ожини виявилися най-

стійкішими до неповірусних інфекцій, зокрема
загальний рівень інфікування для аґрусу стано-
вив 27,08%, ожини — 5,94%. У насадженнях аґ-
русу переважали віруси ЧКТ (25%) та ЛКПС
(27,08%). Лише їх було виявлено в перевірених
насадженнях ожини — 3,96 та 5,94% відповідно.
Генетично найближчою до малини культурою
є ожина, яка за тих самих ґрунтово-кліматичних
і технологічних умов вирощування продемон-
струвала істотніший потенціал резистентності
до неповірусів. Упродовж 3–4-річного утриман-
ня вдається забезпечувати належний техноло-
гічний стан таких насаджень. Можливо, глибше
залягання основної маси кореневої системи
надає цим культурам певні переваги перед
іншими щодо уникнення неповірусних інфекцій.
З огляду на це одним з можливих напрямів се-
лекції сортів малини могло стати створення
сортів з більш глибоким корінням.
У деяких неповірусів є спільні векторні пе-

реносники (табл. 2), зокрема у ВМР та ВЛКПС
— це нематода Xiphinema diversicaudatum. Між
частотами зустрічальності цих вірусів у наса-
дженнях різних ягідних культур було виявлено
достовірну коваріацію (corr=0,970, р=0,001),
яка, на нашу думку, може бути підтвердженням
того, що перенесення неповірусів нематодами
в перевірених насадженнях має місце. Вірус
кільцевої плямистості малини та неповірус чор-
ної кільчастості томатів також передаються од-
нією нематодою — Longidorus elongatus. Про-
те, за нашими даними, позитивна кореляція між
показниками поширення цих вірусів у перевіре-
них насадженнях, яка могла б свідчити про їх
перенесення одним і тим самим видом нема-
тод, відсутня (corr=0,311, р=0,549). Імовірніше,
що трансмісія кожного з них відбувається за не-
залежним сценарієм.
Основними запобіжними заходами проти по-

ширення нематод є ротація культур у комплексі
з фумігаційними процедурами. Заходи з вияв-
лення та знищення осередків інфікованих рос-
лин з наступною їх заміною здоровим садивним
матеріалом неефективні без фумігації ґрунту та
утримання його під паром упродовж як мінімум
1 року. Проте слід розуміти, що навіть суворі
протикарантинні процедури не гарантують пов-
ної ліквідації нематод, які переносять вірусні
патогени, оскільки може відбуватися перемі-
щення нематод з глибших шарів ґрунту, куди не
потрапляють нематоциди, у верхні шари. Так,
у США в комерційних насадженнях суниці, за-
кладених безвірусним матеріалом на ділянках,
які було відповідно оброблено та перевірено на
відсутність нематод-переносників, у процесі
експлуатації виявлено локальні осередки рос-
лин, інфікованих вірусом латентної плямистості
суниці [7].
Неповіруси дуже ефективно передаються

насінням: від 1 інфікованої рослини можуть
бути інфіковані 50–100% сіянців. У системі роз-
множення безвірусного садивного матеріалу
цей тип трансмісії не має великого значення,
адже для виробництва садивного матеріалу
використовують виключно вегетативні способи
розмноження. Однак, зважаючи на велику кіль-
кість природних господарів цих вірусів, такий
спосіб передавання сприяє тривалому збері-
ганню вірусного інокулюму в ґрунті разом з ін-
фікованим насінням трав’янистих рослин. Тому
ще однією важливою умовою підтримки наса-
джень ягідних у належному стані є ефективна
боротьба із забур’яненням.
Зараження здорової рослини інфікованим

пилком під час запилення доведено не для всіх
зазначених вище вірусів. Проте для запобіган-
ня інфікуванню гібридних сіянців ягідних куль-
тур наявність принаймні 2-х неповірусів (вірусів
чорної кільчастості томатів та некротичної кіль-
цевої плямистості малини) слід виключити в
пилку, який використовують у селекційних схе-
мах, та насінні, отриманому від запилення. За
нашими даними, у сумі ВКПМ є найрозповсюд-
женішим неповірусом у перевірених насаджен-
нях (38,58%), чому певною мірою можуть спри-
яти саме селекційні процеси.
Загалом рівень інфікування неповірусами

Вірус:

  мозаїки резухи Xiphinema diversicaudatum

  латентної кільцевої плямистості суниці Xiphinema diversicaudatum Xiphinema coxi

  кільцевої плямистості малини L. elongatus , L. macrosoma

  чорної кільчастості томатів L. attenuatus L. elongatus

2. Нематоди — ве торні переносни и неповір сів

Неповірус Векторні переносники
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Поширення неповірусів
у насадженнях ягідних культур

перевірених насаджень становить 48,22%, тоб-
то майже половина колекційно-селекційного
матеріалу не може бути використана для роз-
множення та селекційних робіт. Особливо не-
сприятлива ситуація склалася з насадженнями
малини. З урахуванням широкого розповсюд-
ження в насадженнях малини вірусу кущистої
карликовості малини, що останнім часом ста-
ло справжньою проблемою не лише в Україні,
а й в інших країнах Європи та Америки, вироб-
ництво безвірусного садивного матеріалу цієї
культури потребує особливої уваги та інвес-
тицій. Досвід нашої роботи свідчить про те, що
для деяких сортів ягідних культур уже сьогодні

майже неможливо виділити чисті безвірусні
клони [1, 5, 8]. Тому важливою складовою робіт
з виробництва безвірусного садивного матері-
алу є оздоровлення інфікованих клонів мето-
дом культури верхівкової меристеми, термо- та
хемотерапії і їх комбінаціями. Основні підходи
до позбавлення садивного матеріалу від вірус-
них та вірусоподібних інфекцій представлено в
стандарті, розробленому в ІС НААН, який по-
ширюється на методи оздоровлення маточних
рослин плодових і ягідних культур, призначе-
них для вирощування вільного від шкодочинної
вірусної інфекції садивного матеріалу і створен-
ня маточних насаджень в Україні [4].

Нині найбільш проблемними з огляду на
розповсюдження неповірусних інфекцій є на-
садження суниці та малини, що потребує фі-
товірусологічного контролю за селекційним
матеріалом та чіткої регламентації селек-
ційних робіт. Для роботи з виділення безвірус-
них рослин-кандидатів ягідних культур у ма-
точні рослини потрібні розробки додаткових
технологій оздоровлення із залученням сучас-
них методів антивірусної терапії.

Висновки

За розробки заходів з мінімізації природно-
го розповсюдження ектопаразитних нема-
тод, які є векторними переносниками непові-
русів, слід враховувати особливості кожної
культури. Важливими заходами є ротація куль-
тур, фумігація, витримування ділянок для за-
кладання насаджень під паром не менше 1 ро-
ку та технології обробки ґрунтів, особливо в
насадженнях тих культур, в яких основна
маса коріння перебуває у верхньому шарі.
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КЛОНУВАННЯ
ЕНТЕРОВІРУСІВ СВИНЕЙ

Наведено е спериментальні дані послідовно о
лон вання оле ційних та епізоотичних штамів
(тих самих серотипів) ентеровір сів свиней.
Проаналізовано виявлені вн трішньоштамові
відмінності в отриманих лонах.

Віруси — одна з основних моделей для ви-
вчення хімічних основ спадковості, біосинтезу
нуклеїнових кислот і білка для пізнання сутності
життя та важливих життєвих процесів. Це знач-
ний етап у розвитку генетики вірусів і є перед-
умовою розв’язання питань щодо їхньої мін-
ливості.
Сукупність генетичної інформації або гене-

тичних ознак, властивих певному вірусу, прий-
нято визначати як генотип вірусу, а проявлен-
ня їх у конкретних умовах довкілля — фенотип.
У фенотипі вірусу ніколи не проявляються всі
генетичні можливості розвитку. Фенотип кожно-
го штаму — це окремий випадок проявлення
функції генотипу у конкретних умовах довкілля.
Модифіковані віріони, які виникають у по-

пуляції штаму, можуть бути результатом змін
двох видів. Вони можуть відрізнятись тільки
фенотипово і мати генотип, ідентичний геноти-
пу вихідного штаму. Цей вид змін не успадко-
вується. З іншого боку, може змінюватись ге-
нотип, і в цьому разі виявлені у фенотипі від-
мінності передаються в поколіннях.
У результаті мінливості вірусна популяція

стає генетично неоднорідною. Згідно з даними
В.М. Жданова [3] та М.В. Земскова [4], перед
початком досліджень потрібно отримати од-
норідні клони. Для виділення клонів використо-
вують кілька методів селекції, одним із яких є
метод бляшок на культурі клітин.
Метод бляшкоутворення — один із найчут-

ливіших методів при роботі з ентеровірусами.
Він дає змогу здійснити точний кількісний під-
рахунок інфекційних вірусних частинок, прово-
дити первинну ідентифікацію ентеровірусів за
формою, величиною, динамікою розвитку бля-
шок [2].
Метод бляшок був запропонований для віру-

сологічних досліджень R. Dulbeссо [6] і зазнав
ряд модифікацій щодо складу поживного по-

криття та співвідношення його компонентів.
Його широко застосовують для точного титру-
вання ентеровірусів, клонування і отримання
чистих ліній штамів, а також для вивчення їхніх
маркерних ознак.
Наприклад, однією із генетичних маркерних

ознак є S-ознака (розмір бляшок під агаром).
Відповідно до даних літератури, вперше клони
вірусу поліомієліту, які відрізнялись від батьків-
ського штаму більшим розміром, були описані
R. Dulbeссо, M. Vogt [7], А G. Dubes [5], вивча-
ючи утворення бляшок під агаром на культурі
клітин нирки мавпи у ряді штамів вірусу поліо-
мієліту, виявив, що серед 6 штамів І типу 1 ут-
ворював дрібні бляшки (2,66 мм), 1 штам да-
вав бляшки середнього розміру (9,62) і 3 шта-
ми утворювали великі бляшки (13,8—15,9 мм).
Серед 5-ти штамів ІІ типу 2 давали дрібні бляш-
ки (1,06–1,08), 1 штам — середні (7,76 мм) і 2
штами — великі (9,06–10,35 мм). Розмір бля-
шок 2-х вивчених штамів ІІІ типу був майже
однаковим (7,45–9,32 мм). Отже, цими досліда-
ми вперше доведено можливість диференцію-
вання штамів вірусу поліомієліту за S-ознакою.
Досліджень ентеровірусів свиней у цьому

напрямі не проводилось.
Мета роботи — вивчення клонового складу

ентеровірусів свиней колекційних і епізоотичних
штамів тих самих серотипів за рядом маркер-
них ознак.
Матеріали і методи. Досліди проведено

згідно з модифікованими методами В.П. Рома-
ненка і О.Г. Прусc [1]. Клонування ентеровірусів
свиней проводили на культурі клітин СНЕВ.
Для кожного наступного пасажу використову-
вали окрему бляшку відповідного розміру і
форми.
Для дослідів відібрано такі штами ентерові-

русів: Conratice (1-го серотипу), Т80 (2-го), V13
(8-го серотипу), одержаних В.П. Романенком у



34 Вісник аграрної науки грудень 2011 р.

ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

1970 р. від доктора I.B. Derbyshire із Pirbright
Laboratore (Великобританія), виділений В.П. Ро-
маненком епізоотичний штам і доведений до
вакцинного Перечинський-652, а також епізо-
отичні штами тих самих серотипів.
Для цього проводили 10-разові розведення

вірусів на суміші середовищ 199+Ігла і по 0,2 мл
кожного його розведення вносили в 4 флако-
ни із суцільним моношаром клітин. Після годин-
ного контакту вірусу з клітинами моношар по-
кривали агаровою сумішшю. Після застиган-

Клонування
ентеровірусів свиней

ня агарового покриття флакони інкубували в
термостаті за температури 37±0,5°С 7 днів з
оглядом через кожні 24 год. Визначено резуль-
тати проведених дослідів (табл. 1–3).
Згідно з даними табл. 1, бляшки епізоотич-

них штамів в основному з’являлись через 72–
96 год після зараження, на відміну від бляшок
колекційних штамів, які з’являлись через 48–
72 год. На 5—6-ту добу досліду виявлено руй-
нування культури клітин під агаровим покрит-
тям, що сприяло злиттю бляшок.

Conratice І + + + Злиття

V + + + »

Перечинський-642 І + + + Злиття

V + + + Злиття

Епізоотичний штам:
1-го серотипу І + + + + »

V + + + »

Т-80 І + + + Злиття

V + + + Злиття

Епізоотичний штам
2-го серотипу І + + + »

V + + + Злиття

V13 І + + + »

V + + +

Епізоотичний штам
8-го серотипу І + + + + Злиття

V + + + Злиття

1. Час появи бляшо дослідж ваних серотипів ентеровір сів свиней

24 48 72 96 120 144 168

Час появи бляшок, год
Штам ентеровірусу свиней

№
пасажу

Conratice 0,1 0,5 Середні та великі, добре виражені матові, круглі бляшки з
рівними краями

Перечинський-642 0,02 0,02 Однорідні, добре виражені матові, круглі бляшки з рівними
краями

Епізоотичний штам 0,01 0,01 Однорідні, добре виражені блискучі, круглі бляшки з
1-го серотипу нечіткими краями

Т-80 0,1 0,1 Однорідні, добре виражені матові, круглі бляшки з рівними
краями

Епізоотичний штам 0,01 0,01 Однорідні, добре виражені блискучі, круглі бляшки з
2-го серотипу нечіткими краями

V13 0,02 0,02 Однорідні, добре виражені матові, круглі бляшки з рівними
краями

Епізоотичний штам 0,3 0,01 Однорідні, добре виражені блискучі, круглі бляшки з
8-го серотипу нечіткими краями

2. Розмір бляшо та їхня морфоло ічна хара теристи а

d см

Розмір
бляшки
І пасаж

Розмір
бляшки
V пасаж Морфологічна характеристика бляшокНазва штаму
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Клонування
ентеровірусів свиней

За маркерною S-ознакою (розмір бляшок під
агаром) існують відмінності як серед клонів із
бляшок при клонуванні штамів різних серо-
типів, так і між штамами одного й того са-
мого серотипу. Це дає підставу продовжити
наші досліди щодо з’ясування наявності внут-
рішньотипових відмінностей між клонами за
іншими маркерними ознаками (чутливість до
хлороформу і трипсину, інфекційна актив-

Висновки

ність на культурі клітинних ліній СНЕВ, тер-
морезистентність штамів у наявності і без
1М МgСl2, здатність до репродукції в культу-
рах клітин СНЕВ за температури 40°С по-
рівняно із репродукцією їх за температури
37°С та ін.). Одержані результати плануєть-
ся використати як у фундаментальних, так
і в прикладних цілях при створенні нових діаг-
ностичних і профілактичних препаратів.
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У проведених дослідах бляшки колекційних
штамів ентеровірусів свиней порівняно з бляш-
ками епізоотичних штамів мали більший розмір
та чітко виражений рівний край.
За даними табл. 2, розміри бляшок вирізня-

ються між штамами різних серотипів і одного
й того самого серотипу. Зі збільшенням кіль-
кості пасажів одного й того самого бляшечно-
го клону розмір бляшок майже не змінювався.
Визначено інфекційну активність штамів ен-

теровірусів свиней у культурі клітин СНЕВ до і
після проведення клонування методом бляшок
(табл. 3).
Відповідно до даних табл. 3, ЦПД колекцій-

них штамів ентеровірусів проявлялась через
24—48 год після зараження виникненням
дрібних фокусів круглих клітин у більшості
штамів, які через 4—6 год перетворювались у
вогнища круглих клітин, що охоплювали 50—
70% усього моношару, а ЦПД епізоотичних
штамів проявлялась через 48—72 год. Після
проведення клонування час виникнення ЦПД
клонів колекційних штамів подовжився на 24
год, а епізоотичних — на 24—48 год. Проте
виявлено підвищення титрів інфекційної актив-
ності зі збільшенням кількості бляшечних па-
сажів клонів колекційних і епізоотичних штамів
ентеровірусів свиней.

Conratice 24 9,5 24 9,5 48 9,75

Перечинський-652 48 9,5 48 9,5 48 9,75

Чернігівський 48 8,0 48 8,25 72 8,25

Епізоотичний штам 1-го серотипу 72 8,0 72 8,0 96 8,25

Т80 24 9,0 24 9,25 48 9,5

Епізоотичний штам 2-го серотипу 48 8,0 48 8,0 72 8,25

V13 48 8,75 48 8,75 72 9,0

Епізоотичний штам 8-го серотипу 48 8,5 48 8,75 72 8,75

3. Інфе ційна а тивність штамів ентеровір сів свиней льт рі літин СНЕВ до і після про-
ведення лон вання методом бляшо

Штам

Титр 1-го
бляшечного
пасажу,

lgТЦД/50 см

Час появи
ЦПД 2-го
бляшечного
пасажу, год

Час появи
ЦПД до
проведення
бляшечних
пасажів, год

Титр до
проведення
бляшечних
пасажів,

lgТЦД/50 см

Час появи
ЦПД 1-го
бляшечного
пасажу, год

Титр 2-го
бляшечного
пасажу,

lgТЦД/50 см
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ПЛЕМІННИЙ МАТЕРІАЛ ВОЛИНСЬКОЇ
М’ЯСНОЇ ПОРОДИ В БАНКУ
ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТВАРИН ІРГТ

Визначено енотипи б аїв 5-ти ліній волинсь ої
м’ясної породи вели ої ро атої х доби з бан
енетичних рес рсів тварин Інстит т розведення
і енети и тварин НААН за поліморфними
системами еритроцитарних анти енів ЕАВ ло с
і ДНК-мар ерами енів тирео лоб лін , алпаїн ,
міостатин . Проведений аналіз дав змо
простежити спад вання алелів по оліннях
від родоначальни ів ліній до їхніх потом ів.

Однією із проблем, що небезпідставно зу-
мовлюють занепокоєння всього людства, є під-
тримка біологічного різноманіття на планеті. На
її розв’язання спрямовано ряд міжнародних
програм з комплексом заходів, серед яких важ-
ливу роль має відігравати сільськогосподарсь-
ке виробництво. Зокрема, у збереженні унікаль-
ного генетичного матеріалу тваринного світу
важливе місце посідає тваринницька галузь.
Безумовну цінність, з погляду біорізноманіття,
становлять генетичні ресурси тваринництва в
Україні [4, 5].
У звіті комісії ФАО з генетичних ресурсів у

сфері продовольства і сільського господарства
наголошено на потребі стратегічних заходів
для мінімізації потенціальної витрати такого за-
гального блага, яким є різноманітність генетич-
них ресурсів тварин [6]. У системі заходів важ-
ливе місце посідають кріоконсервація і дов-
гострокове збереження генетичного матеріалу
(гамет, ембріонів, зразків ДНК). Цю роль вико-
нує банк генетичних ресурсів тварин Інституту
розведення і генетики тварин, визнаний націо-
нальним надбанням [3]. Разом з генетичним
матеріалом аборигенних, локальних порід у
ньому зберігається сперма плідників — пред-
ставників ряду новостворених порід великої
рогатої худоби. Зокрема, такою є волинська
м’ясна, створена завдяки використанню пле-
мінного матеріалу абердин-ангусів, лімузинів,
герефордів, а також чорно-рябої худоби [3, 4].
Мета дослідження — аналіз генотипів бу-

гаїв волинської м’ясної породи великої рогатої

худоби за імуногенетичними і молекулярно-
генетичними маркерами для внесення до ін-
формаційної бази даних генетичних ресурсів
тварин.
Матеріали і методи. Проаналізовано гено-

типи плідників, сперма яких зберігається в бан-
ку генетичних ресурсів тварин ІРГТ. Імуногене-
тичний аналіз проведено за матеріалами тес-
тування поголів’я племінних тварин волинської
м’ясної породи [8]. Оцінювали генотипи бугаїв
за алелями системи В груп крові через спос-
тереження за рухом маркерів спадкового мате-
ріалу родоначальників за результатами оцінки
їхньої ролі в розвитку ліній [7]. Аналіз генетич-
ної структури за ДНК-маркерами проведено на
зразках сперми від бугаїв 5-ти ліній волинської
породи: Буйного 3042, Цебрика 3888, Красав-
чика 3004, Ямба 3066, Сонного 3307. Геноти-
пи плідників установлювали молекулярно-гене-
тичним аналізом ПЛР-ПДРФ за ДНК-маркера-
ми генів тиреоглобуліну (TG), калпаїну (CAPN1
530) і міостатину (MSTN).
ДНК виділяли сорбентним методом. Умови

проведення полімеразної ланцюгової реакції:
на 10 мкл ПЛР суміші було використано 4 мкл
стерильної деіонізованої води, 2 мкл 5-кратного
буфера (250 mM KCL, 50 mM Tric-HCL (pH 8,3),
7,5 mM MgCl2), 1 мкл суміші dNTP(по 2 mM кож-
ного), 0,8 мкл суміші праймерів, 0,1 мкл Taq-
полімераза, 2 мкл геномної ДНК.
Для ампліфікації гена ТG використано прай-

мери: ТGf 5′-GGGGATGACTACGAGTATGACTG-
3′, TGr 5′-GTGAAAATCTTGTGGAGGCTGT-3′.
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Довжина ампліфікованого фрагмента стано-
вить 548 п.н. Для виявлення алельних варі-
антів С і Т гена ТG продукт ампліфікації оброб-
ляли рестриктазою PsuI.
Для ампліфікації гена калпаїну CAPN1 530

використано праймери: CAPN1 530f 5′-TCTTCT
CAGAGAAGAGCGCAG-3′, CAPN1 530r 5′-CT
GCGCCATTACTATCGATC-3′. Довжина амплі-
фікованого фрагмента становить 341 п.н. Для
виявлення алельних варіантів A і G гена
CAPN1 530 продукт ампліфікації обробляли
рестриктазою PsyI.
Результати й обговорення. За алелями

системи ЕАВ усі плідники банку генетичних ре-
сурсів гетерозиготні (таблиця), лише Бобер 2477
і Бобрик 2352 мають однакові генотипи YY′/G.
Крім цих бугаїв, алель G мають також Циркуль
614 і Циган 893. Алель G3OTYE′K′G′′ знайде-
но у 5-ти плідників різних ліній, в яких по 2 тва-
рини мають алелі YD′E′O′ і BGKOE′G′O′G′′.
Інші 9 алелів представлені лише в одинично-
му варіанті.
Для спостереження за рухом алелів у поко-

ліннях від родоначальників ліній до їхніх пред-

ставників побудовано ланцюгові родоводи іму-
ногенетичного тесту (рис. 1–3).
Генотип родоначальника однієї з найчислен-

ніших ліній Буйного 3042 маркується алелями
ВGKOE′G′O′G′′ і YY′. Перший одержано від
відомого чистопородного бугая породи лімузин
французької селекції Чемпіона 8717409, а дру-
гий — від помісної корови Барі 1165 (абердин
×чорно-ряба). Бобер 2477 і Бобрик 2352 успад-
кували алель (див. рис. 1), який маркує спад-
ковий матеріал породи абердин-ангус, а Берест
від Баса успадкував алель G3OTYE′K′G′′, який
є маркером породи лімузин. Отже, генетичний
матеріал цієї лінії представлений продовжува-
чами, які маркуються алелем ЕАВ локусу груп
крові Y2Y′ поліпшуючої абердин-ангуської по-
роди. Слід зазначити, що це відображає за-
гальну ситуацію, яка склалася в цій лінії внас-
лідок елімінації маркерів лімузинів [7].
Лінія Цебрика 3888 представлена 2-ма про-

довжувачами, з яких у Цвіта 658 ангуський
алель родоначальника I1Y2E′Y′ зберігався
впродовж 4-х поколінь (див. рис. 2). Циркуль
614 одержав алель G3YA′G′G′′ (що є маркером

Племінний матеріал волинської м’ясної
породи в банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ

Лінія Буйного 3042

  Бобер 2477 YY′/G GG CC

  Бобрик 2352 YY′/G AG CC

  Берест 670 G3OTYE′K′G′′/YD′E′O′ GG TT

Лінія Цебрика 3888

  Цвіт 658 I1YE′Y′/OG′J′K′O′G′′ AA CC

  Циркуль 614 GYA′G′G′′/G AG CC

Лінія Красавчика 3004

  Коврик 2430 G3OTYE′K′G′′/GA′D′E′G′O′G′′ GG CT

  Клен 2493 A′O′/BOE′I′O′ GG CC

  Кактус 2491 G3OTYE′K′G′′/YD′I′ AG TT

Лінія Ямба 3066

  Явір 2391 BGKOE′G′O′G′′/G3OTYE′K′G′′ AG CC

  Якут 2392 BGKOE′G′O′G′′/YD′E′O′ AA CT

  Чародій 803 BPQI′/YE′G′Q′Y′ GG CC

Лінія Сонного 3307 — Кактуса 9828

  Циган 893 G3OTYE′K′G′′/G AG CC

Генотипи б аїв волинсь ої м’ясної породи за енетичними мар ерами ЕАВ-ло с , CAPN1
530, TG

ЕАВ CAPN1 TG
Лінія, кличка, номер плідника

Алелі локусів

Брус 300 YY′/ →Бадан 827 YY′/ →Бобер 2477 YY′/b
→Бобрик 2352 YY′/b
→Бас 2404 YY′/G3OTYE′K′G′′ →Берест 670 G3OTYE′K′G′′/YD′E′O′

Рис. 1. Успад вання мар ерів енотип Б йно о 3042 (YY’/ВGKOE’G’O’G’’) за ЕАВ ло сом

І ІІ ІІІ ІV

Покоління
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Племінний матеріал волинської м’ясної
породи в банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ

породи лімузин) від Цнота 2307, яким цей
алель успадкований від матері – корови Лагід-
ної 578.
У тварин лінії Красавчика 3004 (див. рис.3)

алель G3OTYE′K′G′′ маркує спадкову інформа-
цію породи лімузин, а алелі A′O′ і YD′I′ у Кле-
на 2493 і Кактуса 2491 — це маркери генетич-
ного матеріалу герефордів.
Для встановлення генотипів бугаїв волинсь-

кої м’ясної породи за локусами кількісних ознак
(QTL), які пов’язані з генами м’ясної продуктив-
ності, зокрема з мармуровістю та ніжністю м’я-
са, проведено тестування тварин та аналіз по-
ліморфізму ліній за маркерами TG і CAPN1 530
генів тиреоглобуліну та калпаїну.
Мармуровість м’яса характеризує кількість

внутрішньом’язового жиру, депонування якого
контролюють багато генів, серед яких найбільш
незалежним від породи й умов утримання [9,
12] є ген TG. Це глікопротеїновий гормон, він
синтезується у фолікулярних клітинах щитопо-
дібної залози та є попередником трийодтиро-
ніну (Т3) та тетрайодтироніну (Т4), які відігра-
ють важливу роль у рості адипоциту, диферен-
ціації й гомеостазі жирових відкладень [10].
За геном TG, який асоціюють з мармуровіс-

тю м’яса, а алельний варіант Т детермінує
збільшення накопичення внутрішньом’язового
жиру, найбільш поліморфною виявилася лінія
Красавчика 3004, де представлено всі можливі
генотипи за цим локусом (див. таблицю). Лінії
Буйного 3042 та Ямба 3066 виявилися схожи-
ми за розподіленням генотипів, у лініях Цебри-
ка 3888 і Сонного 3307 гетерозиготних бугаїв
не було. За маркером TG гена тиреоглобуліну
бугаї Берест 670 і Кактус 2491 є гомозиготни-
ми носіями бажаного алеля і потенційно цінни-
ми плідниками для його поширення у вітчизня-
ному поголів’ї.
Характеристикою ніжності м’яса є попереч-

на пружність м’язового волокна, яку пов’язують
з дією кальційзалежних протеїназ [13], що ко-
дуються генами калпаїну (CAPN) і калпастати-
ну (CAST). Калпаїн-системи вельми чутливі до

коливань рівня іонів кальцію, температури, рН,
які змінюються одразу після забою. Більшість
дослідників вказують на кальпаїнові протеїна-
зи, припускаючи, що ніжність це, насамперед,
результат калпаїн-опосередкованої деградації
міофібрил і цитоскелета клітин [11, 15].
За геном CAPN, який асоціюють з ніжністю

м’яса, а бажаним є алельний варіант G, най-
більш поліморфною є лінія Ямба 3066 (див.
таблицю). Схожими за генетичною структурою
виявилися лінії Буйного 3042 та Красавчика
3004. Гомозиготними носіями бажаного алеля G
за маркером CAPN1 530 гена калпаїну вияви-
лися бугаї Бобер 2477, Берест 670, Коврик
2430, Клен 2493 та Чародій 803.
Міостатин (також відомий як фактор дифе-

ренціації росту) — білок, який пригнічує ріст і
диференціювання м’язової тканини. Алельний
варіант mh-гена м’язової гіпертрофії характери-
зується делецією в 11 п.н. у кодувальній по-
слідовності гена, завдяки чому синтезується
міостатин зі зміненими властивостями (неак-
тивний), який не зупиняє росту м’язових тканин.
У гомозиготному рецесивному стані він призво-
дить до розвитку т.з. подвійної мускулатури.
Наявність мутантного гена міостатину в гете-
розиготному стані призводить до зменшення
кількості внутрішньом’язового жиру і мармуро-
вості м’яса.
За геном міостатину всі тварини виявилися

гомозиготними і не мали мутації подвійної мус-
кулатури.
Результати комплексної оцінки генетичного

матеріалу волинської м’ясної породи, який зак-
ладено на довгострокове зберігання, свідчать
як про його типовість для породи за імуногене-
тичними маркерами, що характерні для основ-
них ліній породи, так і про різноманітність ге-
нотипів за всіма використаними маркерами.
Проведену оцінку певної частини генетичного
матеріалу банку генетичних ресурсів можна
вважати прикладом методологічного підходу до
послідовної стратифікації племінних ресурсів
сільськогосподарських тварин. У цьому плані

Яструб 103 I1Y2E′Y′/ →Цикорій 1025 I1Y2E′Y′/ →Цнот 2307 →Цвіт 658
   I1Y2E′Y′/G3YА′G′G′′   I1YE′Y′/OG′J′K′O′G′′

→Циркуль 614 GYA′G′G′′/b

Рис. 2. Успад вання алелів ЕАВ системи тварин лінії Цебри а 3888 (G3YA′′′′′G′′′′′G′′′′′′′′′′/I1Y2E′′′′′Y′′′′′)

І ІІ ІІІ ІV

Покоління

Рис. 3. Успад вання алелів ЕАВ системи тварин лінії Красавчи а 3004 за ЕАВ ло сом

Красавчик 3004 G3OTYE′K′G′′/Р →Кубок 358 G3OTYE′IL′G′′/A′O′ →Коврик 2430 G3OTYE′K′G′′/
                GA′D′E′G′O′G′′

 →Клен 2493 A′O′/BQE′F′I′Q′
→Кактус 2491 G3OTYE′K′G′′/YD′I′

І ІІ
Кличка

Покоління
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Племінний матеріал волинської м’ясної
породи в банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ

важливим завданням є створення банку ДНК як
зі зразків сперми плідників, так і з іншого гене-
тичного матеріалу, яким може бути кров, біоп-
тати у вигляді вушних вищипів, волосся тощо.
Саме банк ДНК створює передумови для реа-
лізації підходів геномної оцінки [2], перспекти-
ви якої пов’язані з впровадженням у практику
племінної роботи експертизи походження за
мікросателітними локусами ДНК.
Щодо тестування племінних ресурсів з по-

гляду оцінки біорізноманіття, то можна очікува-
ти одержання важливої генетичної інформації

через визначення поліморфізму за локусами
мітохондріальної ДНК та Y-хромосоми, що дає
уявлення про поповнення генофонду порід ге-
нетичним матеріалом, який успадковується лише
за материнською чи батьківською лініями [14].
Отже, одержані в наших дослідженнях ре-

зультати — початковий етап генетичного моні-
торингу волинської породи й одночасно при-
клад системного використання генетичного по-
ліморфізму з метою всебічної характеристики
генотипів тварин і загальної оцінки біорізнома-
ніття на популяційному рівні.

У банку генетичних ресурсів тварин Інсти-
туту розведення і генетики тварин НААН
зберігається сперма плідників волинської м’яс-
ної породи, які відповідно до результатів
комплексної оцінки за поліморфними систе-
мами еритроцитарних антигенів і ДНК-мар-
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НОВІ ГЕНОТИПИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
М’ЯКОЇ З ПІДВИЩЕНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ АДАПТИВНОСТІ,
ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА

Аналіз статистичних по азни ів адаптивності
нових перспе тивних енотипів вихідних лано
селе ції пшениці озимої, створених
Миронівсь ом інстит ті пшениці імені
В.М. Ремесла, свідчить про висо мінливість
за озна ою врожайність і середню — за я істю
зерна.

Сучасні сорти пшениці озимої мають висо-
кий біологічний потенціал урожайності — до
110 ц/га, але у виробничих умовах він реалі-
зується лише на 50%. До втрати врожаю при-
зводить невідповідність адаптивного потенціа-
лу сорту умовам його вирощування [5]. Вимо-
ги до сортів як одного з факторів стабільного
підвищення врожайності зростають [1, 12].
Різкі прояви глобальних змін клімату остан-

німи роками створюють ряд істотних проблем
для отримання гарантовано стабільних високих
урожаїв цієї культури [3, 6, 8]. Так, за даними
Миронівської метеостанції зафіксовано пізні
весняні заморозки 1999–2001 і 2004 рр., три-
валу притерту льодову кірку 2003 р., перезво-
ложення в червні 2000, 2006, 2011 рр. та дефі-
цит вологи, який спостерігався в ряді років, зок-
рема у вересні — жовтні 2005, 2009, 2010 рр. і
квітні 2007 — 2011 рр. Це призводило до ката-
строфічного стану посівів пшениці озимої та
істотного недобору зерна. Тому залишається
актуальною проблема створення сортів із ви-
соким адаптивним потенціалом та пошук шля-
хів їхньої оцінки за цим показником.
Мета роботи — дослідження мінливості оз-

нак урожайності та якості зерна в нових гено-
типах пшениці озимої та визначення показни-

ка гомеостатичності й селекційної цінності за
цими ознаками.
Методика досліджень. Дослідження кон-

курсного сортовипробування проводили в по-
льових умовах селекційної сівозміни Миронів-
ського інституту пшениці імені В.М. Ремесла по
попереднику сидеральний пар згідно із загаль-
ноприйнятими методиками [7]. За стандарт ви-
користовували сорт Подолянка. Якість зерна
оцінювали в лабораторії якості зерна установи.
Достовірність отриманих статистичних пара-
метрів і реалізацію потенціалу врожайності оці-
нювали за Б.О. Доспєховим [2], розрахунки по-
казників гомеостатичності (Hom) та селекційної
цінності (Sc) визначали за В.В. Хангільдіним і
М.А. Литвиненком [11], коефіцієнт чутливості на
умови вирощування — за методичними реко-
мендаціями [9]. Для статистичних характерис-
тик проводили ранжирування результатів (Z) за
Дж.У. Снедекором [10].
Результати досліджень. За аналізом даних

перспективних ліній пшениці озимої м’якої
вихідних ланок селекції за 2007–2010 рр. за
рівнем продуктивності, досліджувані геноти-
пи займали вищі ранги відносно стандарту
(табл. 1).
Реакція їх на прояв гідротермічних умов бу-

Стандарт 64,2 15,8 24,6 32,8 40,2 7,9 6 73,1 0,99

Лютесценс 28630 70,6 11,6 16,4 24,9 50,4 17,3 2 81,0 0,76

Лютесценс 35455 65,1 25,8 39,7 62,2 21,2 2,6 8 70,6 1,39

Еритроспермум 35348 72,3 16,0 22,1 35,5 45,2 9,2 4 76,5 1,04

Лютесценс 34963 72,5 15,8 21,9 37,6 43,7 8,8 5 76,6 0,97

Еритроспермум 35543 67,8 17,6 26,0 38,3 40,2 6,8 7 72,1 1,12

Лютесценс 34968 71,2 15,6 21,9 36,2 43,3 9,0 5 77,0 0,98

Лютесценс 36972 73,4 15,5 21,1 34,0 47,0 10,2 3 77,6 1,01

Лютесценс 36973 76,5 12,3 16,1 27,0 54,5 17,6 1 81,4 0,74

НІР05 3,1

1. Статистичні хара теристи и врожайності нових енотипів

Лінія bi
Середня,
ц/га

S V, % R Sc Hom Ранг Рі
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ла різною, що виражалося у кількісному вигляді
від менше до більше пристосованих за всіма
статистичними параметрами. Відносним показ-
ником генотипної мінливості є коефіцієнт варіа-
ції (V, %) та стандартне відхилення (S).
У наших дослідженнях лінія Лютесценс

35455 проявила значне варіювання (V=39,7%)
урожайності залежно від гідротермічних умов,
2 лінії (Лютесценс 28630 та Лютесценс 36973)
виділялися незначною мінливістю врожайності
(V=16,4 і 16,1% відповідно). Решта ліній мали
середні величини за цим показником (V=21,1–
–26%).
Практично аналогічні дані отримано і за

стандартним відхиленням. Розмах варіюван-
ня (R) є досить інформативною статистичною
величиною, оскільки засвідчує норму реакції ге-
нотипу. Ця статистична величина варіювала
від 27 до 38,3 ц/га, що характеризує середню
норму реакції ліній. Винятком була лінія Лютес-
ценс 35455, в якої широка (R=62,2 ц/га) норма
реакції.
Одним зі статистичних показників адаптив-

ності генотипу є гомеостатичність (Hom), що
свідчить про здатність організму проявляти мі-
німальну фенотипну дисперсію при зміні умов
вирощування, тобто зводити до мінімуму на-
слідки несприятливих умов навколишнього се-
редовища в різні періоди росту та розвитку рос-
лин. Так, за цим показником із 8-ми перспектив-
них генотипів пшениці виділялися 3 лінії
(Лютесценс 36973, Лютесценс 28630, Лютес-
ценс 36972), які за високої гомеостатичності
займали в ранговому ряду 1-, 2-, 3-тє місця
відповідно. Ці самі лінії мали найнижче стан-
дартне відхилення (S=11,6–12,3) і коефіцієнт
варіації (V=16,1–21,1%). Цим підтверджується
здатність таких генотипів найбільшою мірою
протистояти тиску лімітуючих факторів.
Ступінь реакції генотипів на зміну умов се-

редовища та селекційну цінність ліній оцінюва-
ли за допомогою коефіцієнта екологічної пла-
стичності bi, який обчислювали за регресійним

Нові генотипи пшениці озимої
м’якої з підвищеним потенціалом
адаптивності, продуктивності та якості зерна

аналізом. Коефіцієнт bi дав порівняльну оцін-
ку реакції ліній на зміну екологічних умов щодо
адаптивної норми. Генотипи Лютесценс 28630
та Лютесценс 36973 найменше реагували на
поліпшення умов вирощування: з підвищенням
рівня врожайності на 1 ц/га вони збільшили
свою продуктивність лише на 0,76 і 0,74 ц/га
відповідно. Тому ці лінії краще використовува-
ти на екстенсивному фоні, де вони забезпечать
максимальну віддачу за мінімальних затрат.
Лінії Лютесценс 35455 та Еритроспермум 35543
найчутливіші до зміни рівня врожайності
(bi=1,39–1,12). За підвищення рівня врожай-
ності на 1 ц/га вони збільшують свою продук-
тивність на 1,39 і 1,12 ц/га. Ці лінії потребують
високого рівня агротехніки, лише в такому разі
вони забезпечать максимум віддачі. Лінії Ерит-
роспермум 35348 і Лютесценс 36972 незнач-
ною мірою (bi=1,04–1,01) відхилилися від зна-
чення bi=1, що також може свідчити про достат-
ній рівень їхньої стабільності.
Лінії Лютесценс 34963 і Лютесценс 34968

близькі до повної відповідності в зміні врожай-
ності за зміни умов вирощування (bi=0,97–0,98).
Реакція потенціалу врожайності Рі досліджува-
них ліній становила 70,6–81,4%. Найвищий по-
казник (Рі=81–81,4%) мали лінії Лютесценс
28630 та Лютесценс 36973.
Коливання маси 1000 зерен за роками дослі-

дження свідчить про вплив екологічного фак-
тора «генотип — середовище», а в межах кож-
ного року воно виявляло генотипну залежність
цієї ознаки. У досліджуваних лініях маса 1000
зерен варіювала від 37,5 до 45,2 г у середньо-
му за всі роки досліджень. Лінії Лютесценс
34963, Еритроспермум 35543 у середньому за
ці роки характеризувались найнижчою масою
1000 зерен (37,5–39,3 г), а Лютесценс 36973 —
найвищою, що свідчить про генотипну зумов-
леність такої ознаки в цих ліній.
Одним із важливих критеріїв адаптивнос-

ті пшениці озимої є формування показників
якості зерна відповідно до специфіки ґрунтів

Стандарт 27,8 3,0 10,7 7,0 21,6 37,0 4 89,2 0,96

Лютесценс 28630 26,4 1,9 7,4 4,0 22,7 89,7 3 94,4 0,58

Лютесценс 35455 30,1 5,4 17,9 12,8 19,8 13,1 7 80,7 1,72

Еритроспермум 35348 30,1 2,5 8,4 5,8 24,7 61,5 2 93,4 0,57

Лютесценс 34963 28,1 5,2 18,6 11,0 19,5 13,7 7 78,5 1,51

Еритроспермум 35543 28,1 1,7 6,2 3,8 24,6 120,0 1 91,7 0,48

Лютесценс 34968 24,5 2,6 10,6 6,2 19,1 37,3 5 87,5 0,82

Лютесценс 36972 27,1 4,6 17,0 10,3 18,4 15,5 6 84,0 1,47

Лютесценс 36973 24,0 3,2 13,2 7,0 17,8 26,0 6 88,9 0,89

2. Статистичні хара теристи и вміст сирої лей овини перспе тивних енотипів

Клейковина, 
%

biРіРангHomScRV, %SЛінія
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та особливостей динаміки метеорологічних
факторів [6].
За результатами досліджень, уміст сирої клей-

ковини в зерні досліджуваних генотипів коли-
вався від 24 до 30,1% (табл. 2). Найбільше на-
копичення (30,1%) сирої клейковини виявлено
в лініях Лютесценс 35455, Еритроспермум
35348. Внесок генетичного чинника (ліній) у
формування високого вмісту сирої клейковини
(28,1%) відзначено у лініях Лютесценс 34963,
Еритроспермум 35543. Щодо мінливості, то ця
ознака залежить від дії гідротермічних умов
середньою мірою, про що свідчить відповідний
коефіцієнт варіації (V=17–18,6%) у лініях Лю-
тесценс 36972, Лютесценс 35455, Лютесценс
34963. За показниками гомеостатичності та се-
лекційної цінності виокремились лінії Еритро-
спермум 35348, Еритроспермум 35543 і Люте-
сценс 28630, які займали в ранговому ряду 1–
3 місця, що підтверджує їхню селекційну цінність.
Найвищу реалізацію потенціалу цієї ознаки
(Рі=91,7–94,4) відзначено в ліній Еритроспер-
мум 35543, Еритроспермум 35348, Лютесценс
28630.
Коефіцієнт лінійної регресії ліній за вмістом

сирої клейковини показав, що лінії Еритроспер-
мум 35543, Еритроспермум 35348, Лютесценс

Нові генотипи пшениці озимої
м’якої з підвищеним потенціалом
адаптивності, продуктивності та якості зерна

28630, Лютесценс 34968 менше реагували на
зміну умов середовища (bi=0,57–0,82).
Середня амплітуда коливання показника се-

диментації в досліджуваних генотипів станови-
ла 72–48,5 мл (табл. 3). Найвищий генетичний
потенціал за цією ознакою мають лінії Лютес-
ценс 34963 (72 мл), Лютесценс 34968 (62,5 мл),
що підтверджує їхню генотипну особливість.
Високим показником седиментації (53,8–
56,5 мл) характеризувалися лінії Лютесценс
35455, Лютесценс 36972, Еритроспермум 35348.
За параметрами гомеостатичності та селекцій-
ної цінності за найвищого стандартного відхи-
лення (S=3,9–4,7), розмаху варіювання (R=8–
11%) і сумою рангів лінії Лютесценс 34963, Ерит-
роспермум 35348, Еритроспермум 35543,
Лютесценс 36973 займали високе (1–4) місце
в рангових рядах. Найвищий показник реалі-
зації потенціалу седиментації (Рі=91,2–94,7) та
меншу реакцію на зміну умов вирощування
(bi=0,48–0,85) мали лінії Еритроспермум 35543,
Лютесценс 34963, Еритроспермум 35348.
Найбільш тісний зв’язок установлено між

урожаєм і вмістом клейковини (r=0,86±0,18);
середній — урожаєм і показником седиментації
(r=0,53±0,28). Слабкою є залежність між уро-
жаєм і масою 1000 зерен (r=0,36±0,22).

Стандарт 66,8 5,6 8,3 13 54,7 61,6 4 92,7 1,13

Лютесценс 28630 54,8 6,9 12,5 16 40,4 27,4 8 89,8 1,34

Лютесценс 35455 56,0 8,6 15,4 20 38,8 18,2 9 86,2 1,83

Еритроспермум 35348 56,5 4,1 7,3 8 49,1 96,8 2 92,6 0,85

Лютесценс 34963 72,0 3,9 5,4 9 63,5 147,1 1 94,7 0,80

Еритроспермум 35543 62,0 4,7 7,6 11 52,0 74,5 3 91,2 0,48

Лютесценс 34968 62,5 6,5 10,3 14 50,2 43,2 6 88,0 1,26

Лютесценс 36972 53,8 6,5 12,1 15 41,0 29,6 7 85,3 1,25

Лютесценс 36973 48,5 3,7 7,6 8 41,2 79,5 4 91,5 0,78

3. Статистичні хара теристи и по азни а седиментації перспе тивних енотипів

Лінія bіРіРангHomScRV, %SСередня

Незалежно від гідротермічних умов, що
склалися в період росту та розвитку пшениці
озимої, стабільність за врожайністю, масою
1000 зерен і вмістом сирої клейковини прояви-
ла лінія Лютесценс 28630, яку під назвою Ле-
генда миронівська передано на державне сор-
товипробування.
Високу продуктивність (73,4 ц/га) форму-

вала лінія Лютесценс 36972, що за сумою ран-
гів адаптивності цієї ознаки посіла 3-є місце і
під назвою Мироновская колосистая прохо-
дить державне сортовипробування в Росії.

Висновки

Поєднанням показників продуктивності та
якості зерна характеризувалися лінії Лютес-
ценс 36973 і Лютесценс 34963. Першу під на-
звою Мироновская васильковая досліджують
на державному сортовипробуванні Росії, дру-
гу (Мироновская 100) занесено до державно-
го Реєстру Російської Федерації з 2011 р.
За показниками седиментації та селекцій-

ною цінністю цих ознак у поєднанні з високою
продуктивністю виокремлено лінію Лютес-
ценс 34968, яку під назвою Демиро 100 пере-
дано на державне сортовипробування Росії.
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За високими показниками адаптивності,
продуктивності та якості зерна виокремле-
но генотипи Еритроспермум 35348, Еритро-

спермум 35543, які під назвою Оберіг миронів-
ський та Миронівська золотоверха передано на
державне сортовипробування України.

Нові генотипи пшениці озимої
м’якої з підвищеним потенціалом
адаптивності, продуктивності та якості зерна
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ВПЛИВ ГЕНОТИПУ КНУРІВ-
ПЛІДНИКІВ НА ВІДГОДІВЕЛЬНІ
ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ПОТОМСТВА

З метою впровадження ре іональної системи
розведення свиней та пош ефе тивно о
метод ранньо о про ноз вання прод тивності
досліджено по азни и від одівельних та м’ясних
я остей тварин різних вн трішньопородних
поєднань вели ої білої породи та ласів
розподіл за живою масою при відл ченні.

Мета роботи — вивчити відгодівельні та
м’ясні якості молодняку свиней великої білої
породи різних генотипів і класів розподілу за
живою масою при відлученні.
Матеріал і методи досліджень. Науково-

виробничі дослідження проведено в умовах
племінного заводу з розведення свиней вели-
кої білої породи ТОВ «АФ «Олімпекс-Агро» Но-
вомосковського району Дніпропетровської об-
ласті, а також у відділі свинарства Інституту
тваринництва центральних районів НААН.
Об’єктом досліджень був молодняк свиней

великої білої породи, одержаний від батьків
таких генотипів: свиноматки та кнури-плідники
великої білої породи української селекції ство-
рюваного внутрішньопородного типу УВБ-3 —
І контрольна група; свиноматки великої білої
породи української селекції створюваного внут-
рішньопородного типу УВБ-3 у поєднанні з кну-
рами-плідниками великої білої породи англійсь-
кої селекції — ІІ дослідна група.
За результатами індивідуального зважуван-

ня поросят при відлученні визначали клас роз-
поділу в межах кожного поєднання: до модаль-
ного класу (Мо) зараховували особин з живою
масою  Х ±0,67σ, тварин з показниками нижче
цих меж — до класу мінус-варіант (М–), вище
— до класу плюс-варіант (М+).
Відгодівельні якості піддослідних тварин виз-

начали за віком досягнення живої маси 100 кг
(1) і середньодобовим приростом кожного
підсвинка за період відгодівлі 30—100 кг (2):

 
1

100 – m
X B ,

П
= + (1)

де Х1 — вік досягнення живої маси 100 кг, днів;
В — фактичний вік тварин у день останнього
зважування, днів; m — фактична маса тварин
у день останнього зважування, кг; П — серед-
ньодобовий приріст тварин за обліковий пері-
од, кг.

 2 1
2

2 1

T – T
X 1000,

П –П
=

(2)

де Х2 — середньодобовий приріст, г; Т1 — маса
тварин на початку облікового періоду, кг; Т2 —
маса тварин у кінці облікового періоду, кг; П1

— вік тварин на початку облікового періоду,
днів; П2 — вік тварин у кінці облікового періо-
ду, днів; 1000 — коефіцієнт перерахунку в гра-
ми [4].
Витрати корму на 1 кг приросту за обліковий

період визначали за відомою методикою [5].
Оцінку м’ясних якостей молодняку свиней

піддослідних груп визначали згідно з вимогами
методики [4].
Комплексний індекс відгодівельних і м’ясних

якостей тварин визначали за формулою:

  І=100+(242 ⋅ К)–(4,13 ⋅ L), (3)

де І — комплексний індекс відгодівельних і
м’ясних якостей; К — середньодобовий приріст,
кг; L — товщина шпику на рівні 6—7–го груд-
них хребців, мм; 242; 4,13 — постійні коефіцієн-
ти [1].
Результати досліджень опрацьовано мето-

дом варіаційної статистики [2, 3].
Результати досліджень. Аналіз експери-

ментальних даних свідчить, що молодняк сви-
ней, одержаний за чистопородного розведен-
ня (І контрольна група; n=32) та внутрішньопо-
родної гібридизації (ІІ дослідна група; n=33),
характеризувався різними показниками серед-
ньодобових приростів.
Так, товарні гібриди ІІ дослідної групи, одер-

жані від свиноматок великої білої породи
УВБ-3 та кнурів-плідників англійського похо-
дження, за середньодобовими приростами пе-
реважали чистопородних ровесників І конт-
рольної групи на 60,2 г (td=5,36; Р>0,999).
У результаті інтенсивного росту вони щоміся-
ця давали рівномірні високі прирости і живої
маси 100 кг досягли за 192,6 дня, що на 11,4
дня, або 5,58% швидше, ніж тварини І конт-
рольної групи (td=5,75; Р>0,999). Різниця за
витратами корму на 1 кг приросту становила
0,3 к.од. (td=6,0; Р>0,999) на користь молодняку
свиней ІІ дослідної групи. Коефіцієнт варіації
показників відгодівельних якостей молодняку
свиней піддослідних груп коливався в межах
від 3,61 (І контрольна група; вік досягнення
живої маси 100 кг, днів) до 8,29% (ІІ дослідна
група; середньодобовий приріст, г).
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Кращими відгодівельними якостями характе-
ризувалося потомство кнура-плідника великої
білої породи англійської селекції лінії Дунай
347/7413: вік досягнення живої маси 100 кг ста-
новив 177,8—207,2 дня, середньодобовий при-
ріст — 568—767 г, витрати корму на 1 кг при-
росту — 3,58—4,46 к.од.
Оцінка відгодівельних якостей молодняку

свиней різних генотипів і класів розподілу за
живою масою при відлученні свідчить, що тва-
рини ІІ дослідної групи класу М+ переважали
ровесників аналогічного класу І контрольної
групи за віком досягнення живої маси 100 кг,
середньодобовими приростами та витратами
корму на 1 кг приросту на 14,2 дня (td=3,74;
Р>0,99), 74,8 г (td=3,11; Р>0,99) та 0,5 к.од.
(td=4,0; Р>0,999) (табл. 1).
Різниця за цими показниками між тварина-

ми класів М+ і М– у І контрольній та ІІ дослідній
групах становила: 7,3 (td=2,28; Р>0,95) — 9,8
дня (td=2,87; Р>0,99), 48,4 (td=2,91; Р>0,99) —
66,7 г (td=3,11; Р>0,99) та 0,14 (td=1,45; Р<0,95)
— 0,33 к.од. (td=3,05; Р>0,99) відповідно.
За результатами контрольного забою вста-

новлено, що тварини ІІ дослідної групи пере-
важали чистопородних ровесників І контроль-
ної групи за забійним виходом на 4,2% (td=6,95;
Р>0,999), довжиною охолодженої туші — на 1,6
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(td=1,48; Р<0,95), площею «м’язового вічка» —
на 3,7 см2 (td=2,89; Р>0,99) та масою задньої
третини охолодженої півтуші — на 0,8 кг (td=2,87;
Р>0,99) (табл. 2). Різниця за товщиною шпику
на рівні 6—7–го грудних хребців у тварин під-
дослідних груп становила 1,5 мм, проте була
статистично невірогідною (td=1,75; Р<0,95).
Аналіз морфологічного складу туш свідчить,

що найбільший вихід м’яса мали тварини ІІ до-
слідної групи — 60,2%, у І контрольній групі цей
показник становив 58,2%; різниця — 2%, про-
те є статистично невірогідною (td=1,79; Р<0,95).
У межах І контрольної та ІІ дослідної груп

між тваринами класу М+ і М– різниця за вихо-
дом м’яса – 0,1 (td=0,64; Р<0,95) та 1,1%
(td=1,14; Р<0,95) відповідно. Середні показни-
ки виходу сала та кісток у тварин І контрольної
групи становили 29,6 і 12, ІІ дослідної групи —
28,2 і 11,5%.
Коефіцієнт мінливості ознак, що характери-

зують морфологічний склад туш молодняку сви-
ней піддослідних груп, коливався в межах від
0,65 (вихід м’яса; І контрольна група, тварини
класу М–) до 13,93% (вихід кісток; І контрольна
група, тварини класу М–). Комплексний індекс
відгодівельних і м’ясних якостей у тварин І кон-
трольної та ІІ дослідної груп перебував на рівні
73,90 і 52,96 бала відповідно.

I 14 68,9±0,38 94,6±0,78 28,9±0,65 33,5±0,82 9,8±0,17

II 14 73,1±0,47*** 96,2±0,75 27,4±0,51 37,2±0,99** 10,6±0,22**

2. Забійні та м’ясні я ості свиней піддослідних р п, Х
–
±Sх–

Маса задньої
третини

охолодженої
півтуші, кг

Група n
Забійний вихід,

%

Довжина
охолодженої
туші, см

Товщина шпику
на рівні 6—7-го
грудних хребців,

мм

Площа
«м’язового вічка»,

см2

 І М+ 9 626,2±16,0** 201,6±2,74* 4,33±0,093*

М0 12 605,5±3,5 201,2±1,80 4,30±0,036

М– 11 577,8±4,7 208,9±1,67 4,47±0,025

ІІ М+ 12 701,0±17,91** 187,4±2,63** 3,83±0,084***

М0 10 645,7±10,05 193,9±2,04 4,06±0,066

М– 11 634,4±12,0 197,2±2,18 4,16±0,068

* Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 (для табл. 1 і 2).

1. Від одівельні я ості молодня свиней різних енотипів і ласів розподіл , Х
–
±Sх–

Середньодобовий
приріст, г

Витрати корму
на 1 кг приросту, к.од.

Вік досягнення живої
маси 100 кг, днів

Група
Клас

розподілу
n

Установлено, що кращим за відгодівельни-
ми якостями є потомство, одержане від сви-
номаток великої білої породи (УВБ-3) та

Висновки

кнурів-плідників англійського походження; віро-
гідну різницю, порівняно з ровесниками гено-
типу УВБ-3, виявлено за середньодобовими



46 Вісник аграрної науки грудень 2011 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

1. Березовський М.Д. Стан і перспективи се-
лекції свиней великої білої породи в Україні/
М.Д. Березовський//Вісн. аграр. науки. — 1999.
№ 10. — С. 49—51.

2. Коваленко В.П. Біометричний аналіз мін-
ливості ознак сільськогосподарських тварин
і птиці/В.П. Коваленко, В.І. Халак, Т.І. Нежлук-
ченко, Н.С. Папакіна. — Херсон: РВЦ «Колос»,
2009. — 160 с.

3. Меркурьева Е.К. Генетика/Е.К. Меркурьева,

Бібліографія

З.В. Абрамова, А.В. Бакай и др. — М.: Агропром-
издат, 1991. — 446 с.

4. Методика оцінки кнурів і свиноматок за якіс-
тю потомства в умовах племінних заводів і племін-
них репродукторів/А.М. Литовченко, О.В. Білоус,
М.Д. Березовський та ін. — Полтава, 2004. — 10 с.

5. Програма селекції великої білої породи сви-
ней в Україні на 2003 — 2012 роки/В.А. Пищолка,
А.М. Литовченко, М.Д. Березовський та ін. — К.:
ДНВК, ТОВ «Атмосфера», 2004. — 99 с.

приростами, віком досягнення живої маси 100 кг
і витратами корму на 1 кг приросту на 60,2 г,
11,4 дня, 0,3 к.од. відповідно. Формування груп
молодняку свиней при відлученні слід проводи-
ти з урахуванням класу розподілу за живою
масою. Аналіз забійних і м’ясних якостей мо-
лодняку свиней свідчить, що внутрішньо-
породна гібридизація сприяла збільшенню за-
бійного виходу на 4,2%, довжини охолодже-
ної туші — 1,6 см, площі «м’язового вічка» —
3,7 см2, маси задньої третини охолодженої

півтуші — 0,8 кг, зменшенню комплексного
індексу відгодівельних і м’ясних якостей — на
20,94 бала. В агроформуваннях регіону по-
трібно впровадити схему розведення свиней
з використанням свиноматок великої білої
породи української селекції (УВБ-3) та кнурів-
плідників великої білої породи англійської се-
лекції. Під час оцінки кнурів-плідників і свино-
маток за якістю потомства слід використо-
вувати комплексний індекс відгодівельних і
м’ясних якостей.

Вплив генотипу кнурів-плідників
на відгодівельні та м’ясні якості потомства

ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

Ю.П. Полупан, М.С. Гавриленко,
кандидати сільськогосподарських наук

Інститут розведення і генетики тварин НААН

ПОРОДНА СТРУКТУРА І ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ В ШВЕЦІЇ
За останні 9 років поголів’я корів молочних порід у Швеції скоротилося на 16,8%, кількість

молочних ферм — у 2,1 раза за зростання середнього розміру стада з 36,7 корови у 2001 р.
до 62 корів у 2010 р. Середній надій на корову за цей період підвищився з 7863 до 8329 кг,
уміст жиру в молоці — з 4,2 до 4,23%, уміст білка — з 3,28 до 3,36%. Частка підконтроль-
ного поголів’я корів молочних порід у 2010 р. становила 84%.
За породною структурою наразі чільне місце зберігається за голштинською (54%) і чер-

воною шведською (44,8%) породами і лише 0,7 і 0,5% припадає на корів відповідно джер-
сейської та шведської шутої порід (таблиця). Найвищими надоями вирізняються тварини
голштинської та червоної шведської порід, найбільшим умістом жиру і білка в молоці — ко-
рови джерсейської породи. Висока молочна продуктивність у корів червоної шведської по-
роди поєднується з кращою (порівняно з тваринами інших порід) відтворною здатністю.

Динаміка поголів’я і продуктивності корів різних порід (за матеріалами ICAR)

Голштинська 2010 140173 9736 4,07 3,36 416
2001 169108 9204 3,98 3,28 404

Джерсейська 2010 1918 6755 5,76 3,98 406
2001 1719 6116 5,58 3,83 398

Шведська шута 2010 1172 5477 4,40 3,54 404
2001 1997 5511 4,35 3,50 404

Шведська червона 2010 116410 8741 4,35 3,53 398
(червоно-ряба) 2001 171318 8378 4,27 3,41 395

Продуктивність за 365 днів

надій, кг уміст у молоці, %

жиру білка

Період між
отеленнями,

днів
Порода Рік

Підконтрольне
поголів’я
корів
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НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ СУПРОВІД
РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

Означені с ладові системи виробництва
зерна та основні завдання на ово-інженерно о
с провод її розвит . Роз рито системно-
чинни ові засади вирішення цих завдань.
Доведено, що державне правління
оновленням пар зернозбиральних омбайнів
має здійснюватися на підставі моделювання
процесів їх виб ття та надходження стосовно
сільсь о осподарсь их підприємств різно о
тип .

Збільшення виробництва зерна в Україні по-
требує здійснення низки наукових проектів сто-
совно усіх складових відповідної виробничої
системи — від селекції насіння до продажу зер-
на. Велике значення у цьому контексті нале-
жить інженерній науці, яка покликана забезпе-
чити виробництво зерна на всіх його етапах не
лише надійною технікою та обладнанням, але
й домогтися економії енергії та ресурсів, а та-
кож екологічності технологічних процесів. Інак-
ше кажучи, перед інженерною наукою постали
нові завдання щодо техніко-технологічного та
інформаційно-управлінського розвитку зерно-
вого підкомплексу держави на засадах еколог-
ічності та ощадності. Їх вирішення потребує
розроблення нових методів та наукових під-
ходів, які б уможливили отримання нових знань
про закономірності функціонування підкомплек-
су і на цій основі розроблення ефективної сис-
теми науково-інженерного супроводу розвитку
виробництва зерна.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблеми розвитку зернового підкомплексу Ук-
раїни постійно перебувають у полі зору вітчиз-
няних учених. Створені наукові основи їх ви-
рішення стосуються усіх складових аграрної на-
уки, зокрема, й інженерної [1]. Однак нині
агроінженерною наукою ще не повною мірою
розкрито питання системної ефективності функ-
ціонування зернового підкомплексу, адаптуван-
ня технологій та техніки до кліматичних умов
природно-виробничих зон України, управління
проектами та програмами виробництва зерна
на основі врахування технологічного ризику, зу-
мовленого стохастичною поведінкою агроме-
теорологічних умов тощо.

Метою дослідження є означення основних
науково-інженерних проблем розвитку вироб-
ництва зерна в Україні та обґрунтування нау-
ково-методичних принципів їх вирішення.
Виклад матеріалу. Науково-прикладні проб-

леми (Pr) виробництва зерна в Україні відобра-
зимо множиною основних груп чинників ефек-
тивності функціонування відповідної системи:

        {Pr}↔{Пp, C, П, В, А, Тл, Тн О, У, І, Re,
        Mp, Яс, Ф, Рк}, (1)

де Пp — правова; C — соціальна; П — пред-
метна; В — виробнича; А — агрометеорологіч-
на; Тл — технологічна; Тн — технічна; О —
організаційно-масштабна; У — управлінська;
І — інформаційна; Re — ресурсно-енергетич-
на; Mp — матеріально-ресурсна; Яс — стандар-
тно-якісна; Ф — фінансово-економічна; Рк —
ринково-кон’юнктурна.
Кожна із зазначених груп чинників ефектив-

ності виробництва зерна характеризується
своєю підмножиною і завжди певним чином має
зв’язки з іншими групами. Означення цієї мно-
жини груп чинників є основою для системного
наукового супроводу відповідної програми,
яким, на наш погляд, слід управляти з ураху-
ванням бізнесової та національної ефектив-
ності, вектори яких не завжди збігаються за
напрямом. Іншими словами, означеними група-
ми чинників слід управляти, що є завданням
агроінженерної науки.
Вирішення цього завдання є непростим. Воно

належить до наукової спеціальності 05.13.22 —
управління проектами та програмами і потре-
бує розроблення адекватних методів, моделей
та критеріїв для обґрунтування ефективних уп-



МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

48 Вісник аграрної науки грудень 2011 р.

равлінських рішень та дій як стосовно перетво-
рення чинної системи (підкомплексу) виробницт-
ва зерна у бажану, так і забезпечення (підтри-
мання) її функціонування в умовах стохастич-
ного проектного середовища та змін ринкової
кон’юнктури як на саме зерно, так і на енер-
гетичні, матеріальні, технічні та фінансові ре-
сурси. Мінімально використовуючи специфічну
термінологічну базу згаданої наукової спеціаль-
ності, зазначимо, що розроблюваний науково-
прикладний інструментарій для управління про-
грамою має дати змогу визначити пріоритетну
множину ефективних наукових проектів, що є
основою раціонального використання виділе-
них на аграрну науку бюджетних коштів.
У контексті вищенаведеного основним зав-

данням наукового супроводу програми розвитку
виробництва зерна в Україні є встановлення
причинно-наслідкових зв’язків між означеними
групами чинників ефективності. Такі досліджен-
ня мають ґрунтуватися на системному підході,
методологічною основою якого слід визнати
принципи та концепцію системотехніки [3]. До
принципів цієї науки належать — фізичності,

Науково-інженерний супровід
розвитку виробництва зерна

модельованості та цілеспрямованості системи.
Суть кожного з них полягає у наступному.
Принцип фізичності означає, що внутрішні при-
чинно-наслідкові зв’язки функціонування систе-
ми відбуваються за фізичними законами. Прин-
цип модельованості — система може бути ві-
дображена скінченою множиною моделей,
кожна з яких характеризує певну складову її
існування. Принцип цілеспрямованості означає,
що система направлена на досягнення деяко-
го стану або на посилення (збереження) дея-
кого процесу, система здатна протистояти зов-
нішньому впливу. Ці принципи відображають
методологічні засади системного підходу. Ок-
рім того, важливою складовою цих засад є кон-
цепція системотехніки, за якою такі етапи дос-
лідження системи як виділення проблеми, опис
системи, встановлення критеріїв, ідеалізація,
декомпозиція, композиція і розв’язання здійс-
нюються не досить послідовно, як це відбу-
вається традиційно, а паралельно (одночасно)
з обмеженням зони можливих рішень.
Не вдаючись до глибокого аналізу застосу-

вання системного підходу до наукового супро-
воду-розвитку згаданої системи, зауважимо, що
наявність причинно-наслідкових зв’язків між
зазначеними групами чинників є основою для
обмеження зони можливих рішень проблеми.
Ці групи чинників стосуються усіх складових
програми (системи) виробництва та переробки
зерна (рис. 1). Кожна з деталізованих складо-
вих системи виробництва та переробки зерна,
яка системно досліджується на основі аналізу
її операційної діяльності — виділення: 1) опе-
рацій (подій) вхідних впливів, що відобража-
ються відповідною множиною характеристик
{X}; 2) операцій технологічних перетворень, що
відображаються множиною параметрів відпо-
відної складової {Z}; 3) управлінських дій, що
визначаються параметрами управлінської під-
системи {U}. Результатом функціонування кож-
ного виробничого формування (окрім П) є потік
(насіння) та зерна — {У} (рис.2).
Наукові задачі, що вирішуються під час ре-

алізації програми виробництва зерна, стосу-
ються усіх складових відповідної системи і на-
загал поділяються на задачі аналізу та синте-
зу [3]. Задача аналізу має вигляд:

{У}= f ({Х},{Z}, {U}, {е}, T), (2)

де T — тривалість функціонування системи,
сезонів.
Задачу синтезу записують так:

{Z}opt ←E=extr; за {Х}=const, (3)

де Е — характеристичний критерій.
Вона формулюється так — знайти оптималь-

ні параметри системи, що відповідають екстре-
мальному значенню критерію ефективності E.
У цьому разі ресурси {е} та параметри підсис-

Рис. 1. Схематичне відображення р пнених
(а) та деталізованих (б) с ладових системи
виробництва та перероб и зерна: ВН — ви-
робництво насіння; ВЗ — виробництво зер-
на; ЗЗ — за отівля зерна; ПЗ — перероб а
зерна; С — селе ції; Н — насінництва; ЗН —
за отівлі насіння ; ВЗ — вирощ вання зер-
нових льт р; ЗЗ — збирання зернових
льт р ; ПО — післязбиральна оброб а; НЗб

— нетривале збері ання; ТрЗб — транспорт -
вання на збері ання; ТЗб — тривале збері ан-
ня; ТрП — транспорт вання на перероб ; ЗП
— тимчасове збері ання зерна перед пере-
роб ою; П — перероб а

а

б

Рис. 2. Схема операційної системи виробни-
чих форм вань: {е} — відображення пото
енер етичних та матеріальних рес рсів
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теми управління {U} змінюються і визначають-
ся із системи рівнянь:

 { } { } { }
{ } { } { } { }( )
{ } { } { }

Z f ( Х , U );

e f Х , Z , U ;

U f ( Х , Z ).

′⎧ =
⎪⎪ ′′=⎨
⎪

′′′=⎪⎩
(4)

Означені у наявному вигляді рівняння (2, 3,
4) є логічними і відображають загальні науко-
во-методичні засади системного дослідження
програми виробництва зерна в Україні. Їх ана-
ліз крізь призму зазначених груп чинників ефек-
тивності функціонування системи виробництва
зерна є однією з основних підстав формулю-
вання скінченної множини задач науково-інже-
нерного супроводу її розвитку.
З огляду на структурну будову системи ви-

робництва зерна, науково-інженерні задачі її
перетворення є специфічними стосовно скла-
дових системи: селекційних формувань; на-
сіннєвих господарств; сільськогосподарських
підприємств; заготівельно-збутових підпри-
ємств; заготівельно-переробних підприємств;
формувань (кооперативів) технологічного серві-
су з вирощування та збирання зернових культур.
Ця специфіка зумовлюється функціональними
особливостями діяльності складових системи,
які визначають їх технологічні та транспортно-
складські процеси, що є об’єктом науково-інже-
нерних досліджень.
Дослідження технологічних та транспортно-

складських процесів здійснюється з метою ак-
тивізації таких груп згаданих чинників: C; П; Тл;
Тн; О; У; І; Re; M; Яс. Називатимемо їх техно-
логічно-організаційними. Що стосується усіх
інших означених груп чинників (1), то вони є
об’єктами дослідження економічних (Ф, Рк) та
юридичних (Пр) наук. Водночас, зазначимо, що
активізація технологічно-організаційних груп
чинників відбувається на основі досліджень як
в галузі технічних (Тл, Тн, О, У, І, Re, M, Яс), так
і сільськогосподарських (П, Тл, В) наук. Що сто-
сується соціальної групи чинників (С), то їх ак-
тивізація у зазначеній програмі забезпечуєть-
ся підготовкою фахівців, що працюють у сфері
виробництва зерна. Така підготовка належить
до галузі педагогічно-соціальних наук. Отже,
технологічно-організаційні групи чинників (про-
блем) ефективності функціонування системи
виробництва зерна формуються різними галу-
зями наук. Їх покращення (активізація) означає
перетворення цієї системи із початкового у ба-
жаний стан. У цьому разі виникає задача ви-
значення міри такого покращення (активізації)
кожної групи чинників стосовно складових сис-
теми виробництва зерна в Україні. Результати
обґрунтування кількісної зміни цих груп чин-
ників є основою для розроблення відповідних
проектів та розподілу обмежених фінансових
ресурсів на їх реалізацію. Іншими словами, ви-

значення ефективних змін (перетворень) сис-
теми виробництва зерна є важливою підставою
для раціонального розподілу обмежених фінан-
сових ресурсів та досягнення максимально
можливого результату майбутньої державної
цільової програми «Зерно України».
Означені системні задачі та відображені у

наявному виді загальні залежності (2,3,4) для
їх вирішення є, на наш погляд, однією із важ-
ливих складових науково-інженерного супрово-
ду цієї програми. Розв’язання системних задач
можливе, як вже зазначалося, на основі моде-
лювання технологічних та транспортних про-
цесів кожної складової системи виробництва та
переробки зерна. Основною задачею збільшен-
ня виробництва зерна в Україні є задача розбу-
дови такої її складової як «виробництво зерна»
(рис. 1). Розглянемо розроблені нами науково-
методичні основи моделювання технологічних
та транспортних процесів, що відбуваються у
сільськогосподарських підприємствах під час
виробництва зерна. Звернемо увагу лише на
процесах вирощування, збирання, післязби-
ральної обробки та тимчасового зберігання
зерна. Науково-інженерний супровід техніко-
технологічного переоснащення систем вироб-
ництва зерна цими підприємствами полягає в
обґрунтуванні для кожного з цих параметрів
технологічно-транспортних структур, що своє-
часно (в оптимальні агротехнічні терміни) ви-
конуватимуть технологічні процеси підготовки
насіння, передпосівного обробітку ґрунту, удоб-
рення та сівби зернових культур, догляду за
посівами, збирання та транспортування уро-
жаю, його післязбиральна обробка, складуван-
ня та тимчасове зберігання. Нині в ННЦ «ІМЕСГ»
не лише розробляються новітні технічні засо-
би для виконання цих процесів, а й комп’ютерні
програми для їх моделювання, інформаційно-
аналітичні системи як для управління проекта-
ми (процесами) вирощування та збирання, так
і для обґрунтування рішень стосовно оновлен-
ня машинно-тракторного парку, розбудови та
технічного переоснащення підсистем післязби-
ральної обробки, складування та тимчасового
зберігання зерна, вирощеного сільськогоспо-
дарськими підприємствами. Звернемо увагу на
науково-методичні основи такого моделюван-
ня та отримані результати.
Технологічні процеси передпосівного обро-

бітку ґрунту, удобрення полів та сівби зернових
і бобових культур моделюються як для озимих,
так і ярих культур. З огляду на ймовірнісний
характер агрометеорологічних умов, які визна-
чають можливість виконання польових робіт, у
дослідженні використовується статистичне імі-
таційне моделювання. З цією метою, у першу
чергу, обґрунтовуються за ретроспективними
даними агрометеорологічних станцій статис-
тичні моделі стану агрофону (рослинно-ґрунто-
вого покрову полів) впродовж посівного сезо-
ну. У результаті на календарній осі часу цього
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сезону отримують послідовні інтервали часу з
можливим і неможливим виконанням польових
робіт. Кожний окремий сезон характеризує про-
ект, у якому відбуваються процеси передпосів-
ного обробітку ґрунту, удобрення та сівби. Вра-
ховуючи ймовірний характер погожих (за
яких виконання згаданих процесів є можливе)
та непогожих (виконання процесів неможливе)
інтервалів часу, число проектів (сезонів) об-
ґрунтовується на основі критерію вірогідності
отримання функціональних показників системи.
Не вдаючись у деталі статистичного імітаційно-
го моделювання технологічних процесів сто-
совно передпосівного обробітку ґрунту, удоб-
рення та сівби, зазначимо, що воно дає змогу
отримати залежність статистичних характе-
ристик розподілів функціональних показників
ефективності — обсягів своєчасно та несвоє-
часно посіяних площ, витрати пального, просто-
їв машинно-тракторних агрегатів через непого-
ду тощо, від параметрів технічного оснащення
процесів (числа та потужності машинно-трак-
торних агрегатів (Na)) і характеристик виробни-
чої програми передпосівного обробітку ґрунту,
удобрення та сівби (Sc):

      ф cE f (N ,S ),Υ
α= (5)

де  Е
—
ф— оцінка статистичної характеристики

певного функціонального показника ефектив-
ності цього технологічного процесу.
Наявність залежностей (5) для різних функ-

ціональних показників ефективності технологіч-
них процесів є підставою для узгодження па-
раметрів Na і характеристик виробничої програ-
ми Sc. Як правило, воно здійснюється за
вартісним критерієм. У цьому разі функціональ-
ні показники та капіталовкладення виражають
у грошових одиницях. Методологічною пробле-
мою такого оцінення є те, що трактори та час-
тина ґрунтообробно-посівних машин використо-
вується не лише для сівби зернових, а й інших
сільськогосподарських культур. Вона вирішу-
ється системно з урахуванням можливих сукуп-
них втрат усіх культур сівозміни через несвоє-
часну їх сівбу. Аналогічним чином поступають
під час обґрунтування числа машинних агре-
гатів для догляду за посівами. Стосовно зби-
рання, то цей технологічний процес досліджують
як для ранніх, так і для пізніх зернових культур.
Особливу увагу приділяють технологічному
процесу збирання ранніх зернових культур,
який визначає потребу у зернозбиральних ком-
байнах та транспортних засобах для відве-
зення намолоченого зерна від комбайнів до
токів.
Нестача зернозбиральних комбайнів в Ук-

раїні є основною підставою потреби вирішення
агроінженерного завдання техніко-технологіч-
ного оновлення зернозбиральних та зберігаль-
них систем сільськогосподарських підприємств.

На жаль, аналіз наявної у науковій літературі
інформації з цього питання переконує, що сьо-
годні в Україні відсутнє системне вирішення
цього завдання. З огляду на це, на наше пере-
конання, задача вирішується некоректно. Зок-
рема, нині перед агроінженерною наукою ста-
виться завдання — визначити т.з. «технологіч-
ну потребу» у комбайнах. На наш погляд, така
постановка завдання є недостатньо коректною,
адже не вказуються обмеження щодо її вирі-
шення. Зокрема, обмеженнями можуть бути
термін, на який обґрунтовується «технологічна
потреба», організаційні форми використання
зернозбирально-транспортних комплексів то-
що. Іншими словами, вирішуючи завдання тех-
ніко-технологічного оновлення зернозбираль-
но-зберігальних систем, маємо вести мову не
про технологічну потребу у зернозбиральних
комбайнах, а про дві складові процесу оновлен-
ня їх парку: 1) кількість комбайнів (Nкв), що ви-
буває з аграрного виробництва; 2) кількість
комбайнів (Nкн), що надходить у це виробницт-
во. Зазначені характеристики процесу оновлен-
ня парку зернозбиральних комбайнів слід оці-
нювати щорічно (на початку збирального сезо-
ну) і цілеспрямовано їх змінювати (керувати
змінами) на основі системи (Зс) організаційних,
технічних та фінансово-економічних заходів,
що визначаються державною технічною політи-
кою в галузі виробництва зерна. Щоб науково
обґрунтувати параметри (Зс) відповідної систе-
ми, слід знати закономірності зміни Nкв та Nкн
від цих заходів:

 v
kв с

v
kн с

N f (З );

N f (З )

Ι

ΙΙ

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩ .
(6)

Отримання цих залежностей є, на наш по-
гляд, пріоритетним завданням агроінженерної
науки на теперішньому етапі розвитку системи
виробництва зерна в Україні. Його вирішення
можливе за умови наявності відповідних нау-
ково-методичних засад, які розробляються вче-
ними ННЦ «ІМЕСГ». Їх зміст полягає в наступ-
ному. Парк зернозбиральних комбайнів не є
аморфною величиною. Він є структурованим
стосовно суб’єктів господарювання — окремих
сільськогосподарських підприємств (СГП), їх
об’єднань (СГО), коли комбайни використову-
ються на міжгосподарській основі, та машинно-
технологічних станцій (МТС), коли комбайни
використовуються централізовано на договір-
ній основі між МТС та СГП. Кожний із комбайнів
є ідентифікованим — має певні технічні (фі-
зичні) параметри та виготовлений тим чи іншим
заводом (фірмою). Окрім того, кожний комбайн
має певні функціональні параметри — пропуск-
ну здатність, потужність встановленого двигу-
на, а також технічний стан, який визначає екс-
плуатаційну надійність, що залежить від термі-
ну використання комбайна. Ці ідентифікаційні
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розвитку виробництва зерна

ознаки кожної одиниці парку зернозбиральних
комбайнів значною мірою визначають сезонну
інтенсивність їх використання, а відтак — своє-
часність збирання ранніх зернових культур в
Україні. З огляду на це, система заходів Зс, що
реалізується державною технічною політикою,
має враховувати відповідні залежності, що є
основою ефективного використання бюджетних
коштів, які виділяються на підтримання проце-
су оновлення комбайнового парку.
Аналіз заходів, Зс, що визначають держав-

ну технічну політику щодо розвитку комбайно-
вого парку поточного календарного року, пере-
конує у їх ефективності. Зокрема, з огляду на
стан комбайнового парку в Україні та фінансо-
вий стан СГП, сьогодні оправданим є виділен-
ня коштів державного бюджету на розвиток

державних МТС. Такий шлях оновлення парку
зернозбиральних комбайнів за належного дер-
жавного контролю за їх використанням є ефек-
тивним — дає змогу отримати максимальний
економічний ефект від вкладеного в агровироб-
ництво капіталу [5]. Однак, на нашу думку,
взаємодія цих МТС із СГП має бути удоскона-
леною. Зокрема, МТС мають гарантувати СГП
своєчасність збирання ранніх зернових куль-
тур. У цьому разі держава має значною мірою
брати на себе ризик можливих втрат вироще-
ного урожаю через несвоєчасність його збиран-
ня. Науково-методичні засади вирішення цьо-
го завдання ґрунтуються на означеному сис-
темному підході та статистичному імітаційному
моделюванні відповідних проектів централізо-
ваного збирання ранніх зернових культур.

Науково-інженерний супровід розвитку сис-
тем виробництва зерна в Україні є багато-
векторним — від розроблення нових механізо-
ваних технологій та техніки до управління
інжиніринговими та виробничими проектами.
Концептуально розкритий системний під-

хід до формулювання та вирішення інженер-
них проблем виробництва зерна в Україні вра-
ховує основні складові відповідної системи,
ґрунтується на чинниковому (факторному)
аналізі і може стати науково-методичною
основою підвищення ефективності наукового
супроводу розвитку цього виробництва.
Вирішення основних інженерних проблем

розбудови складових системи виробництва
зерна має ґрунтуватися на статистичному
імітаційному моделюванні відповідних про-
цесів та проектів, яке уможливлює врахуван-
ня всіх основних чинників ефективності та
ймовірна оцінка її показників, що є підставою
для об’єктивного обґрунтування інженерних
рішень.
Оновлення комбайнового парку слід розгля-

дати як процес, що відбувається у часі і ха-
рактеризується кількістю комбайнів, що що-

Висновки

річно вибувають зі сфери виробництва зерна
та кількістю комбайнів, що щорічно надхо-
дять у цю сферу. Державна технічна політи-
ка має ґрунтуватися на моделях, що відобра-
жають зміну показників процесу оновлення
парку комбайнів від змісту управлінських за-
ходів, що здійснюються на її основі.
Для розроблення моделі зміни показників

оновлення парку комбайнів від системи управ-
лінських заходів державної технічної політи-
ки слід диференціювати парк комбайнів сто-
совно користувачів, виробників цих машин, їх
фізичних показників та технічного стану.
Створення машинно-технологічних стан-

цій зі збирання зернових культур слід визна-
ти не лише заходом, що скерований на вирі-
шення проблеми своєчасного їх збирання, а й
ефективною управлінською дією стосовно
оновлення парку комбайнів в Україні.
Створювані за бюджетні кошти державні

машинно-технологічні станції зі збирання ран-
ніх зернових культур мають частково брати
на себе ризик можливих утрат вирощеного
сільськогосподарськими підприємствами вро-
жаю через агрометеорологічні умови.
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Ви ладено на ові основи ви ористання
мі робіоло ічно о потенціал ґр нт в с часних
системах ор анічно о землеробства. По азано
знач щість проведення мі робіоло ічної
діа ности и а рое осистем та оптимізації
біоло ічної а тивності ґр нтів, що відповідає
лючовим принципам ор анічно о виробництва
сільсь о осподарсь ої прод ції.

В умовах ринкової економіки розвиток аграр-
ної системи має бути результативним, вигід-
ним, економічно й екологічно зумовленим і спря-
мованим на збереження природних ресурсів.
Постають запитання, як досягти економічної
гарантії і стабільності навколишнього середо-
вища, які треба провести зміни в аграрному
виробництві, щоб перейти від систем, заснова-
них на хімічних засобах та інтенсивній індуст-
ріалізації, до більш стійкого господарювання,
спрямованого на збереження довкілля [6, 8, 9].
Біосинтетичні можливості ґрунтових мікроор-

ганізмів мають неабияке значення у розв’язанні
багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням
навколишнього середовища, виробництвом
сільськогосподарської продукції, безпечної для
здоров’я людей і тварин.
Основним принципом ведення органічного

землеробства згідно із Законом України «Про
органічне виробництво» є забезпечення та від-
творення родючості ґрунтів методами, що оп-
тимізують біологічну активність ґрунтів, забез-
печують збалансоване постачання поживних
речовин рослинам, зберігаючи земельні та інші
природні ресурси, необхідні для виробництва
органічної продукції. Для позитивного впливу
на стан ґрунтів, підтримання їхньої родючості,
збереження біорізноманіття необхідне розши-
рення наукових досліджень, в яких головним
завданням є біотична інтенсифікація ґрунту,
зокрема створення умов для збереження агро-
номічно корисних мікроорганізмів та акти-

візації їх функціонування. За наявності повно-
го природного комплексу агрономічно корисних
мікроорганізмів рослина спроможна забезпечи-
ти свої потреби в елементах живлення, фізіо-
логічно активних речовинах, гормонах тощо.
Мікробні угруповання формують і фітосанітар-
ний стан ґрунту, який здатний захистити росли-
ну від фітопатогенів. На відміну від інтенсивних
технологій у землеробстві, де зазначені функції
мікроорганізмів здебільшого пригнічувалися ви-
сокими дозами агро- та ядохімікатів, органічне
землеробство на принципах відмови від них
створює сприятливі умови для широкого вико-
ристання природного мікробіологічного потен-
ціалу ґрунту.
В Україні розвиток органічного землеробства

на державному рівні перебуває лише на почат-
ковому етапі. Органічні системи землеробства,
які орієнтовані на отримання високоякісної рос-
линницької продукції і не порушують екологіч-
ної рівноваги в агроландшафтах, передбача-
ють максимальне використання біологічного
ресурсу ґрунту. Тому виникає необхідність у
біодіагностиці ґрунтів і розробці агротехнологій,
спрямованих на підвищення біологічної актив-
ності ґрунту. Одним зі способів до вирішення
цього завдання є визначення біологічних показ-
ників родючості, зокрема чисельності та актив-
ності мікроорганізмів, що здійснюють агроно-
мічно важливі біологічні процеси — азотфікса-
цію, амоніфікацію, нітрифікацію, мобілізацію
ґрунтового фосфору тощо [1, 2, 4]. У 20-х ро-
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ках минулого століття С.П. Костичев у перших
роботах діагностичного напряму в ґрунтовій
мікробіології досліджував біодинаміку ґрунтів з
урахуванням показників у просторі й часі.
Мікробіологічна та біохімічна характеристи-

ки ґрунтів — найскладніший розділ ґрунтової
біодіагностики. Одним із перспективних напря-
мів вивчення мікробних угруповань та окремих
таксономічних груп, їхньої ролі в оцінці еколо-
гічних ресурсів ґрунту є розширення поняття,
яке засноване на тому, що ґрунт являє собою
численні мікроживильні середовища, пов’язані
з неоднорідністю мінеральної складової ґрун-
ту (новоутворення), підземними частинами рос-
лин (ризосфера, ризоплана), зонами навколо
гіфів грибів (міко- і мікоризосфера), численни-
ми ходами і продуктами життєдіяльності без-
хребетних організмів, які відіграють важливу
роль у регуляції активності і розподіленні мікро-
організмів по ґрунтовому профілю. Мікроорга-
нізми необхідні безхребетним та рослинам як
джерело вуглецю та енергії, ростових факторів
[6]. Аналіз структури мікробних угруповань має
багато підходів, але доцільним є дослідження
функціональної, морфологічної, таксономічної
та екологічної структур. Залежно від поєднан-
ня природних факторів, які визначають ґрунто-
утворювальний процес, ґрунти різняться за
складом біоти, спрямованістю біохімічних пере-
творень та вмістом тих хімічних компонентів,
які є продуктом цих перетворень або їхніми
агентами.
Ученими ННЦ «Інститут ґрунтознавства та

агрохімії імені О.Н. Соколовського» проведено
системний аналіз стану зрошуваних земель
України за мікробіологічними й агрономічними
критеріями. Вивчено вплив різних систем удоб-
рення, структур сівозмін, тривалості зрошення,
якості зрошувальної води, важких металів та
агромеліоративних заходів на різноманіття мік-
рофлори та її функціонування у зрошуваних
ґрунтах. Створено інформаційно-аналітичну
систему біологічних показників ґрунтів меліора-
тивного фонду та систему біотестів, що дає
необхідні дані для розробки меліоративних за-
ходів, проведення біологічної діагностики зро-
шуваних ґрунтів, встановлення ступеня біоло-
гічної деградації та прогнозування змін. За оцін-
кою рівня виявлених деградаційних процесів
стану мікробіоти ґрунту виділено 5 ступенів
його трансформації [3].
Слід зазначити, що використання показників

кількісної та функціональної структури мікроб-
них ценозів ґрунту для оцінки змін, зумовлених
різними системами удобрення, захистом рос-
лин, показало, що ступінь впливу досліджува-
них факторів змінюється залежно від ґрунтово-
кліматичних умов, особливостей вирощуваної
сільськогосподарської культури, ступеня антро-

погенного навантаження. Отримані дані особ-
ливо важливі для вирощування сільськогоспо-
дарських культур, чутливих до будь-якого ант-
ропогенного навантаження, зокрема таких, як
гречка [8]. За результатами досліджень уста-
новлено, що порівняно з іншими сільськогоспо-
дарськими культурами в прикореневій зоні
гречки біогенність ґрунту максимальна за умо-
ви вирощування її в агробіоценозах екологічно
спрямованих систем землеробства. Виявлено,
що загальна чисельність агрономічно корисної
мікрофлори, зокрема мікроорганізмів, які утилі-
зують органічний і мінеральний азот, та фос-
фатмобілізивних, олігонітрофільних, у т.ч. азот-
фіксувальних мікроорганізмів та діазотрофів,
зростає з переходом від мінерального фону до
органічного. Активність ґрунтових ферментів
залежно від різних сільськогосподарських куль-
тур також зростає на фонах з меншими доза-
ми мінеральних добрив, а під цукровими буря-
ками вона найвища на органічному фоні. Важ-
ливим показником стану ґрунту є здатність до
мобілізації азоту [8, 11]. При визначенні амоній-
ного азоту в чорноземі опідзоленому кількість
його щодо мінерального фону зростає за вне-
сення лише гною. Нітрифікувальна здатність
виявлена вищою в тих самих варіантах, що й
амоніфікувальна.
За умови органічного виробництва важли-

вим чинником поліпшення поживного та фіто-
санітарного режимів ґрунту є застосування мік-
робних препаратів, тому за наявності науково-
інформаційного забезпечення держава має
активно контролювати й координувати їх вироб-
ництво, можливо, через організацію відповідно-
го науково-виробничого центру. Для розробки
чіткої стратегії з цього напряму потрібні досто-
вірна моніторингова інформація щодо асорти-
менту наявних на українському аграрному рин-
ку розроблених препаратів та ефективності їх
застосування в різних ґрунтово-кліматичних
умовах України, вивчення ринку попиту в
агровиробників і розробка біопрепаратів за
значно більшим спектром їхньої дії (скажімо,
нематодної та ін.). При цьому бажано мати
стратегічний план розвитку виробництва мік-
робних препаратів. На нашу думку, першочер-
говими завданнями сучасної стратегії створен-
ня і використання біопрепаратів є: визначення
на державному рівні потреби в біопрепаратах;
ідентифікація біопрепаратів за чітко визначени-
ми показниками, які б дали змогу оцінити кож-
ний препарат та спосіб його використання (вит-
рати на виготовлення, характеристика потен-
ційної та фактичної безпечності, поєднання з
іншими препаратами та пестицидами в інтегро-
ваній системі захисту тощо); розробка критеріїв
стандартизації біоагентів за показниками гене-
тичної паспортизації, біобезпеки в технології
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використання, біохімічного складу (нині зростає
зацікавленість фермерських господарств у са-
мостійних розробках розчинних препаратів із
біогумусу); створення біопрепаратів і техноло-
гії їх застосування з урахуванням постійного
моніторингу мікробіоценозів ґрунтів, що дасть
змогу оперативно змінювати рецептуру біопре-
паратів; розробка технологічних регламентів
застосування біопрепаратів; збільшення вироб-
ничого та економічного ефекту за рахунок по-
єднання з іншими препаратами або новітніми
технологіями (крапельне зрошення системи Т-
Таре); використання захисних біопрепаратів з
додатковими властивостями пробіотиків, що
сприятиме не лише захисту, а й поліпшен-
ню біологічної повноцінності рослинницької
продукції; створення біопрепаратів, які мали б
здатність до детоксикації токсичних метаболітів

фітопатогенів (на це витрачається до 40%
енергії рослин).
Система застосування біопрепаратів має

стати обов’язковою технологічною ланкою у
вирощуванні культур в органічних системах
землеробства, зберіганні зерна та інших про-
дуктів урожаю на всіх стадіях виробничого цик-
лу [5]. Методичною передумовою розв’язання
порушених проблем є формування норматив-
но-методичної бази. Така робота проводиться
в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського» під керівництвом
Технічного комітету стандартизації ТК 142 «Ґрун-
тознавство». Нині за напрямом «Біологічні вла-
стивості» (ґрунтова мікробіологія) розроблено
й узгоджено з міжнародними та європейськими
стандартами 14 стандартів, ще 15 — на стадії
проекту розробки.

Сучасні наукові дослідження щодо мікробіо-
логічних основ підвищення родючості ґрунтів
в органічному землеробстві мають ґрунтува-
тися на комплексному вивченні взаємозв’язків
у системі ґрунт — мікроорганізм — рослина
відповідно до природно-кліматичних зон Украї-
ни, а тому потребують подальшого розвит-
ку за такими напрямами: комплексного та
системного обстеження біологічного стану
ґрунтів у системі агрохімічної паспортизації
земель, придатних до органічного виробницт-
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ва; скоординованої роботи з формування ін-
формаційно-аналітичної бази даних щодо ста-
ну ґрунтової мікробіоти в сучасних природних
та агроценозах для попередження біодегра-
дації у ґрунтах; нормативного забезпечення
контролю за рівнем допустимого антропо-
генного навантаження на ґрунтові біологічні
системи та розробки на його основі віднов-
лювальних агротехнологій з максимальним
використанням природного мікробіологічного
потенціалу ґрунту.
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Практично будь-яке великомасштабне радіо-
активне забруднення навколишнього природно-
го середовища, пов’язане з радіаційними або
ядерними аваріями, зумовлює відповідні зміни в
організації та веденні сільськогосподарського ви-
робництва, які дають змогу мінімізувати забруд-
нення сільськогосподарської продукції й, відпо-
відно, дози опромінення населення. При цьому
зміни в організації і технологіях ведення рослин-
ницької галузі в таких умовах потребують науко-
во обґрунтованого підходу.
Найбільшого досвіду щодо мінімізації негатив-

ного впливу масштабного забруднення сільсько-
господарських угідь набуто в період випробувань
ядерної зброї, а також після аварій на Південно-
му Уралі та Чорнобильської катастрофи [1–3].
Певний досвід накопичено і за результатами ра-
діаційного моніторингу територій, що прилягають
до АЕС [4].
Методи і результати досліджень. Проведе-

ний аналіз динаміки параметрів міграції основних
біологічно активних радіонуклідів у різні періоди
ядерних або радіаційних інцидентів показав, що
для різних періодів після забруднення території
параметри міграції радіонуклідів істотно різнять-
ся, що й зумовлює критичність агроландшафтів
та необхідність вжиття відповідних науково об-
ґрунтованих захисних протирадіаційних заходів.
На радіоактивно забруднених угіддях внаслідок
аварії на ЧАЕС у польових дослідах вивчено
ефективність розроблених для галузі рослин-
ництва контрзаходів, запропоновано рекомен-
дації для їх застосування залежно від періоду
забруднення угідь.
У гострий період забруднення міграція ра-

діонуклідів по трофічних ланцюгах відбувається
найбільш інтенсивно, що зумовлює і найвищу
дозу опромінення населення. У цей період роз-
чинні форми радіонуклідних викидів можуть без-
посередньо контактувати з вегетуючими росли-
нами й інтенсивно їх забруднювати, а біологічно
активні радіонукліди в більших кількостях нако-
пичуватися в урожаї. Насамперед необхідно про-
вести повну діагностику радіаційної ситуації на
сільськогосподарських угіддях й відобразити її на
карті або на плані землекористування. З припи-
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ненням забруднення території радіоактивними
викидами необхідно отримати дані щодо таких
параметрів: гамма-фон й питома сумарна бета-
активність на територіях сільськогосподарських
угідь, а якщо є можливість, то визначити вид ра-
діонуклідів, щільність забруднення ними угідь,
фізико-хімічні властивості сполук, у складі яких
радіонукліди потрапили на ці угіддя; наявність
критичних угідь у структурі сівозміни (вид культу-
ри, стан вегетації, площі); величина радіоактив-
ного забруднення врожаю; прогнозні розрахунки
добових доз зовнішнього опромінення робітників,
що працюють на угіддях з різною щільністю заб-
руднення.
Під час організації рослинництва в цей пері-

од важливо враховувати, що найбільш критични-
ми угіддями є природні луки й сільськогосподар-
ські угіддя з вегетуючими рослинами. Що сто-
сується забруднених лучних угідь, то доцільніше
провести їхнє корінне поліпшення, це знизить
забруднення травостою більш ніж на порядок.
Забруднення врожаю на зрошуваних угіддях

можна знизити до 95% завдяки своєчасному зми-
ву з посівів аеральних викидів поливом, дощуван-
ням за нормою — 100–200 м3/га.
У цей період вживають усіх організаційних і

спеціальних контрзаходів, а також частину ґрун-
тових (переважно агротехнічних) контрзаходів.
Планування організації й ведення галузі в го-

стрий період проводять тільки після визначення
територій, що підлягають виведенню із землеко-
ристування за параметрами радіаційного забруд-
нення угідь, продукції та прогнозних величин доз
опромінення населення.
У період стабілізації відбувається різке зни-

ження параметрів міграції всіх розчинних форм
радіонуклідів (на 2–3 порядки порівняно з гост-
рою фазою аварії [5]). Здебільшого міграція здійс-
нюється ґрунтовим і водним шляхами. За цих
умов радіоактивне забруднення врожаю просап-
них культур відбувається переважно кореневим
шляхом. Травостій луків забруднюється найбіль-
ше через надходження радіонуклідів з дернини,
а на зрошуваних угіддях до зазначених шляхів
може додаватися ще й водний.
Під час планування й організації структури
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виробництва необхідно забезпечити виконання
двох головних умов: концентрація радіонуклідів
у всіх видах продукції не повинна перевищувати
чинні нормативи; винесення радіонуклідів з вало-
вою продукцією має бути мінімальним.
З урахуванням цих умов проводять добір ви-

рощуваних культур і структурування всієї рослин-
ницької галузі.
Лучні угіддя й у цей період залишатимуться

найбільш критичними з позицій формування ко-
лективної дози опромінення людини, що й виз-
начає спрямованість контрзаходів.
У період відновлення (через 10–15 років після

припинення викидів) радіаційна ситуація повністю
стабілізується й починається процес очищення
навколишнього природного середовища. Залеж-
но від типу ґрунту й виду угідь період насіннє-
очищення становить 16–30 років [6].
У рослинництві можна сформувати довгостро-

кові програми ведення галузі з урахуванням ши-
рокого використання ґрунтових і комплексних за-
хисних заходів. У цей період можна починати
проводити реабілітаційні заходи на виведених із
землекористування угіддях. При цьому врахову-
ють зміну щільності забруднення ґрунту й пара-
метрів міграції радіонуклідів у системі ґрунт —
рослина. При цьому необхідно вирішити такі ос-
новні завдання.
По-перше, на всіх рівнях організації сільсько-

господарського виробництва (область — район
— господарство) необхідно чітко визначити най-
більш критичні ланки (території, ділянки, поля) з
використанням карт радіоактивного забруднення
території, типів ґрунтів і даних радіоекологічного
моніторингу. Найкритичнішими вгіддями, з по-
зицій формування колективної дози опромінення

сільського населення, у пізню фазу аварії, як і
раніше залишаються луки.
По-друге, на рівні господарств — колективних

і приватних — необхідно визначити пріоритет-
ність застосування захисних заходів. Рекомен-
дується планувати заходи з дотриманням такої
черговості: виробництво кормів для молочного
стада, молоко якого може використовуватися для
дитячого харчування; виробництво кормів для
дійних корів і м’ясного поголів’я, що перебуває на
заключній стадії відгодівлі; організація виробниц-
тва овочевої продукції для дитячого харчування;
виробництво овочевої продукції для дорослого
населення; виробництво зерна бобових культур
і гречки.
По-третє, для впровадження у виробництво

необхідно визначити найефективніші захисні за-
ходи для кожного конкретного господарства, сі-
возміни, поля чи садиби. Рекомендується прово-
дити комплексну оцінку ефективності захисних
заходів, яка включає розрахунки радіоекологічної,
дозової та економічної ефективності з урахуван-
ням одержання додаткової продукції.
Оскільки луки й у цей післяаварійний період

залишаються критичними угіддями, вони потре-
бують і першочергового вжиття захисних заходів.
Рекомендується така пріоритетність їх застосу-
вання на луках зі щільністю забруднення 137Cs і
вище:

1. Надлишково зволожені луки на: органо-
генних ґрунтах — 18,5 кБк/м2; бідних мінераль-
них ґрунтах — 37; забезпечених мінеральних
ґрунтах — 125 кБк/м2.

2. Малопродуктивні сухі луки на: органоген-
них ґрунтах — 37 кБк/м2; на бідних мінеральних
ґрунтах — 75 кБк/м2.

Отже, з огляду на різні періоди часу, що ми-
нули від початку радіоактивного забруднен-
ня сільськогосподарських угідь (тобто для
різних періодів після ядерного або радіаційно-
го інциденту), потрібно диференційовано за-
стосовувати відповідні способи організації й

Висновки

ведення всього сільськогосподарського вироб-
ництва, що, у свою чергу, зумовлює не-
обхідність радіоекологічного обґрунтування
раціонального ведення рослинницької галузі
саме залежно від часу, що минув після радіо-
активного забруднення території.
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ЛАКТОФАГИ, ВИДІЛЕНІ
НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Проведено дослідження біоло ічних властивостей
вір лентних ба теріофа ів молочно ислих
ба терій, виділених на моло опереробних
підприємствах У раїни. На основі рез льтатів
вивчення морфоло ії за допомо ою еле тронної
мі рос опії, енетичних досліджень і спе тра
літичної а тивності визначено та сономічне
положення фа ів Lactococcus lactis.

Дослідження біологічних властивостей бак-
теріофагів молочнокислих бактерій нині є акту-
альним завданням біотехнологів молочної га-
лузі. Через чутливість молочнокислих бактерій
до інфікування фагом виникає ціла низка уск-
ладнень під час виробництва різної кисломо-
лочної продукції та сирів, що призводить до
втрати їхньої якості та економічних збитків. То-
му дослідження бактеріофагів лактобактерій
переважно стосуються вивчення фізіологічних,
культуральних характеристик для встановлен-
ня насамперед ступеня їхньої інфекційності та
видоспецифічності щодо заквашувальної мік-
рофлори. Так, дослідженнями в останні роки
установлено значне поширення бактеріофагів
на вітчизняних і зарубіжних молокопереробних
підприємствах. Кількість бактеріофагів, спектр
літичної активності, шляхи та джерела їхнього
поширення на різних молочних заводах дуже
варіюють [2; 14; 18]. Грунтовніші дослідження
молекулярної біології фагів молочнокислих бак-
терій, їхньої тонкої морфологічної будови да-
ють змогу не тільки ідентифікувати та визна-
чити таксономічне положення фагів, а й отри-
мати потрібні дані для кращого розуміння
закономірностей їхньої взаємодії з лактобакте-
ріями та прогнозування агресивності щодо ви-
робничих заквашувальних культур, розробки
ефективних моніторингових систем та антифа-
гових стратегій [6; 19]. Ці питання є особливо
актуальними в Україні, оскільки такі досліджен-
ня практично не проводились, незважаючи на
високий ступінь ризику фагового ураження під

час біотехнологічних процесів і переробки мо-
лочної та м’ясної сировини.
Мета роботи — дослідження основних біо-

логічних властивостей фагів молочнокислих
бактерій, виділених на молокопереробних під-
приємствах України.
Матеріали та методи. Об’єктами дослі-

джень були фагові ізоляти з колекції промис-
лових бактеріофагів молочнокислих бактерій
відділу біотехнології ТІММ [4]. У роботі засто-
совували вірусологічні, мікробіологічні та гене-
тичні методи досліджень. Виділення та пасажу-
вання чистих ліній фагів проводили, викорис-
товуючи метод подвійного агару із 10 мМ СаСl2
[1]. Фаги нагромаджували у високому титрі ме-
тодом зливного лізису [3]. Отримані фаголіза-
ти центрифугували за 11 тис. об./хв упродовж
20 хв за температури 4°С. Кінцевий титр фагів
у супернатанті становив 1010 БУО/см3. Морфо-
логію фагів, підготованих у високому титрі, дос-
ліджували за допомогою електронного мікро-
скопа ЕМ-125 (м. Суми) за напруги 75 кВт і збіль-
шенні ×80000. Препарати вірусного матеріалу
готували на мідних сіточках з плівками-підклад-
ками з нітроцелюлози методом негативного
контрастування 2%-м водним розчином фос-
форновольфрамової кислоти. Виділення фаго-
вої ДНК проводили згідно з [20]. Електрофорез
фагової ДНК здійснювали у 0,8%-му агарозно-
му гелі, що містив 0,25 мкг/см3 етідій броміду у
1×ТАЕ буфері (0,04М Tris, 0,04 М оцтова к-та,
1мМ EDTA, рН 8). ДНК фагів перед нанесен-
ням на гель з’єднували з буфером 6×Loading
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Dye Solution. Розміри фагової ДНК порівнюва-
ли з ДНК фага λ~/EcoRI+HindIII.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Відповідно до вимог Міжнародної комісії з
таксономії вірусів, для створення систематизо-
ваної колекції фагів молочнокислих бактерій,
яка є базою для генетичних досліджень і нау-
ково-практичних розробок протифагових за-
ходів, на першій стадії аналізували морфоло-
гію фагів. Для цього відібрали 40 фагів, які
ефективно репродукувались на гомологічних
культурах. Дослідні результати електронного
мікроскопіювання порівнювали з літературними
даними щодо класифікації фагів молочнокис-
лих бактерій за морфотипами [9; 11].
Установлено, що всі досліджені фаги мали

довгі нескорочувані хвостові відростки, а за
формою головки фаги розрізнялися між собою.
У колекції виявлено фаги з ікосаендричними го-
ловками морфотипу В1 і фаги з пролатними
головками морфотипу В2. Зроблено мікрофо-
тограми головок фагів із схематичним зобра-
женням їхніх різних геометричних форм (рис. 1).
Вивчення морфометричних характеристик

вірусних часток свідчить, що фаги можна роз-
поділити на 3 групи. Більшість досліджених
фагів належали до морфотипу В1 (69,3%). Фаги
морфотипу В1 утворювали 2 підгрупи залежно
від розмірів хвостового відростка. Визначено
розміри віріонів (табл. 1).
У зарубіжній літературі також згадувались

переважно фаги морфотипу В1, хоча часто
траплялися описи фагів морфотипу В2. Так,
J. Parada et al. досліджував стрептококові фаги
і визначив, що вони є ДНК-умісними, мають
пролатні головки діаметром 36—69 нм і хвіст

завдовжки 102—110 нм, і зарахував їх до гру-
пи В за Bradley та групи В2 за Ackermann [17].
У Білорусі також визначили поширення фагів
морфотипу В2 виду с2 (63,6% досліджених ві-
русів) [18]. У Німеччині вид с2 фагів також був
домінантним [12]. У Росії більшість дослідже-
них фагів зараховано до морфотипу В2 (81—
83%). Згідно з даними І.С. Протасової, фаги
морфотипу В1 розподілили на 4 підгрупи за-
лежно від розмірів фагових часток, причому
більшість фагів морфотипу В1 зарахували до
підгрупи В1/1 (62,2%) [5].
Поширення фагів морфотипу В1 в Україні

збігається з даними досліджень багатьох зару-
біжних науковців. Так, за даними A.K. Szcze-
pan′ska et al., у Польщі частіше визначали фаги
виду 936 (морфотип В1) — у 69% випадків [20].
Подібні результати отримано і науковцями єв-
ропейських країн, Нової Зеландії, США, Кана-
ди — літичний тип фагів виду 936 (морфотип
В1) превалював над видом с2 фагів (морфотип
В2) [2; 7; 15].
Зроблено припущення, що відмінності у по-

ширенні фагів різних видів зумовлені складом
заквашувальних культур, які переважно вико-
ристовуються у тій чи іншій країні [8, 11].
За даними науковців, вид с2 фагів має шир-

ший спектр літичної активності порівняно з ви-
дом 936 [2, 15, 16]. Проте це не завжди так:
певні культури чутливі як до виду с2, так і 936
фагів. Це свідчить про високу адаптаційну здат-
ність лактофагів до інфікування різних видів
культур молочнокислих бактерій.
Ще одне пояснення більшого поширення

фагів виду 936 надав C. Madera et al. Відмін-
ність у частоті виявлення фагів різних видів
може бути зумовлена різною стійкістю цих фа-
гів до дії високих температур. Так, фаги виду
Р335 повністю інактивувались після 20 хв за
температури 60°С. Обробка упродовж 10 хв за
70°С інактивувала фаги виду с2, а фаги виду
936 зберігались навіть за обробки упродовж
30 хв за 75°С. Фаги виду 936 були у 35 разів
стійкішими порівняно з видом с2, які витриму-
вали обробку лише упродовж 15 с за 75°С [13].
Вважаємо, що головна причина частішого

виявлення фагів морфотипу В1 саме в більшій
їхній толерантності до режимів температурних
обробок, прийнятих у нас на виробництві. Це
припущення буде перевірено у подальших до-
слідженнях.

Рис. 1. Мі рофото рами фа ових олово :
а — і осаендрична олов а морфотип В1;
б — пролатна олов а морфотип В2

а

100 нм

б

1 В1-1 45—48 125—135 – 46,1

2 В1-2 46—50 100—105 – 23,2

3 В2 40—44×46—50 72—75 – 30,7

1. Морфометричні хара теристи и фа ів

№ групи Кількість фагів, %Фаговий комірецьДовжина хвоста, нмДіаметр головки, нмМорфотип

Лактофаги, виділені
на молокопереробних підприємствах України
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ної активності фагів і морфології вірусних час-
ток свідчить, що між цими показниками немає
корелятивних зв’язків. У колекції були фаги з
подібним колом хазяїв, але з різною морфоло-
гією, і належали до різних морфотипів. І, навпа-
ки, були фаги одного морфотипу з різним спект-
ром літичної активності. Подібні результати
щодо відсутності кореляції між морфотипами та
видоспецифічністю лактофагів було отримано
K.P. Tsaneva у Болгарії [21].
Генетичні дослідження фагового геному.

За результатами генетичних досліджень уста-
новлено, що відібрані до колекції фаги є дійсно
вірусами молочнокислих бактерій. Геном фагів
представлений лінійною 2-ланцюговою ДНК —
характерною ознакою фагів лактококів [1, 11].
Аналіз електрофореграм (рис. 2, 3) виділеної
ДНК фагів свідчить, що за розміром геному
досліджені фаги можна розподілити на 2 гру-
пи: фаги з ізометричною головкою з розміром
ДНК 21—23 тис. п.н.; фаги з витягнутою про-
латною головкою, розмір ДНК 18–20 тис. п.н.
Установлено, що між морфометричними показ-
никами і розмірами фагової ДНК існують зв’яз-
ки. Коефіцієнт кореляції між розмірами фагової
головки та ДНК фагів різних морфотипів стано-
вив r = 0,96 (n=20, Р<0,05). Такі результати
збігаються з літературними даними [10], що
свідчить про коректність проведених дослі-
джень з ідентифікації фагів лактококів.

1 I L. lactis ssp. lactis, L. lactis ssp. cremoris, L. lactis ssp. diacetilactis B1-1

2 I Те саме B1-2

3 I »      » B2

4 II L. lactis ssp. lactis, L. lactis ssp. diacetilactis B1-2

5 III S. thermoрhilus B1

6 IV E. faecium нд*

* нд — не досліджували.

2. Розподіл фа ів на літичні р пи та морфотипи

Морфотип№
Літична
група фагів

Спектр літичної активності

Рис. 3. Еле трофоре рама ДНК фа ів: 1 — F
O-17; 3 — f4 ; M2 — ДНК фа а λλλλλ~/EcoRI+HindIII

Рис. 2. Еле трофоре рама ДНК фа ів: 1 — f9;
2 — F O-18; 3 — F O-16; 4 — F O-9; 5 —
ФS-1 —22; M1 — ДНК фа а λλλλλ; M2 — ДНК фа а
λλλλλ~/EcoRI+HindIII. Стріл ою по азано розмір ДНК
фа ів

18 тис.п.н. 22тис.п.н.21 226

5 148
3 530

2 027
1 904
1 584
1 375

М1 1 2 3 4 5 М2

2 3 4 5 М261

Проведено електронномікроскопічний ана-
ліз фагів лактобактерій з колекції відділу біо-
технології ТІММ і виявлено фаги морфотипів
В1 і В2. Установлено, що більшість фагів на-
лежали до морфотипу В1 (69,3%). Фаги мор-
фотипу В1 утворювали 2 підгрупи залежно
від розмірів хвостового відростка. Дослідже-
но видоспецифічність фагів, на підставі чого

Висновки

їх розділено на 4 групи. Досліджено тип ге-
ному фагів — лінійна 2-ланцюгова ДНК. За
розміром геному фаги формували 2 групи,
які відповідали морфологічному розподілу. Ви-
значено таксономічне положення вірулентних
промислових фагів Lactococcus lactis: поря-
док Caudovirales, родина Siphoviridae, морфо-
тип В1 і В2.

Усі досліджувані фаги було розподілено на
4 групи залежно від спектра їхньої літичної ак-
тивності. Найбільш поширеними та вивченими
в колекції є фаги I—III груп (табл. 2).
Порівняння результатів дослідження літич-

Лактофаги, виділені
на молокопереробних підприємствах України
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КОМПЕНСАЦІЯ АНТРОПОГЕННИХ
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В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Низь ий рівень рес рсозабезпечення сільсь о о
осподарства не дає змо и повною мірою
реаліз вати а рорес рсний потенціал сільсь их
територій. Вдос оналення ал зевої стр т ри
с проводж ватиметься повною омпенсацією
промислових енер орес рсів та підвищенням
прод тивності а ровиробництва.

Нині у світі набуває дедалі більшої актуаль-
ності проблема забезпеченості енергетичними та
продовольчими ресурсами. Так, якщо в Швеції в
структурі споживання енергоносіїв їх виробницт-
во з біомаси сягає 31%, то в Україні лише 0,5%
[1]. Загострюється проблема продовольчої без-
пеки держав. Тобто, високий рівень енергозалеж-
ності, незадовільний екологічний стан довкілля,
дефіцит та високі ціни на продукти харчування
першої необхідності зумовлюють пошук шляхів
збалансованого розвитку агроекосистем і агро-
сфери в цілому на засадах комплексного та сис-
темного вирішення існуючих протиріч [2].
Мета досліджень — установити можливості

формування екологічно збалансованих систем
аграрного виробництва, високого рівня незалеж-
ності від зовнішніх енергетичних, хіміко-техноген-
них ресурсів і отримання максимальної кількості
найбільш цінних продуктів харчування високої
якості.
Результати досліджень. Для цього було здій-

снено аналіз сучасного рівня споживання антро-
погенних ресурсів аграрним сектором, обсягів
виробництва і реалізації продукції, а для порів-
няння представлено перспективний варіант між-
галузевої оптимізації агроекосистем на засадах
біоенергетики [3] з висвітленням можливих пере-
ваг від його реалізації на практиці.
Відомо, що в сільському господарстві спожи-

вається близько 15% електроенергії, близько
30% бензину, більше 40% дизельного пального
та мастильних матеріалів [4]. Їх частка в струк-
турі собівартості продукції рослинництва стано-
вить у середньому 20%. Сучасний рівень вико-
ристання антропогенних ресурсів представлено
на основі узагальнених статистичних даних по

агропідприємствах за 2009 р., що мають один із по-
казників: площу понад 200 га, понад 50 гол. вели-
кої рогатої худоби або свиней, понад 500 гол.
птиці, середньооблікову чисельність працюючих —
понад 20 осіб, дохід від реалізації продукції —
понад 150 тис. грн [5]. Кількість підприємств, що
подали звітність, становить 16% з часткою вироб-
ництва 88% загального обсягу продукції за 2009 р.
Згідно розрахунків, у середньому на 1 га спо-

живається 61,2 л пального, 126 кВт⋅год електро-
енергії та вноситься 62 кг д.р. мінеральних доб-
рив. Наявні ресурси, як правило, спрямовуються на
виробництво продукції рослинництва. Високі по-
казники (108%) самозабезпеченості основними
видами продовольства в основному утримують-
ся за рахунок імпорту. Так, по молоку та молочній
продукції 106,4% забезпечується завдяки 4-разо-
вому зростанню імпорту з 2004 по 2009 рр. На-
томість, через зниження внутрішнього попиту на
зернові та зернобобові, їх експорт у 2009 р. ста-
новив 50,1% виробленого, а на споживання пі-
шло лише 13,1%. При цьому експорт соєвої олії
за останні 6 років зріс в 13 разів, соняшникової
— в 3 рази [7]. Крім того, Україна експортує 90%
вирощеного ріпаку, з нього 90% в ЄС і займає ІІ
місце за експортом ріпаку в світі — 2 млн т.
Щодо виробництва енергії з біомаси, то її об-

сяг становить лише 0,7 млн т умовного палива.
Головним чином це дрова, хоча вважається, що
рослинна біомаса в Україні може задовольняти
до 9% загального обсягу споживання первинної
енергії [4].
Отже, поточна ситуація в аграрному секторі

характеризується неспроможністю задовольнити
належний рівень продовольчої безпеки та відсут-
ністю позитивної динаміки у напрямі використан-
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ня альтернативних джерел енергії. Такий стан
потребує перегляду намічених тенденцій і пере-
ходу на інші принципи ведення сільського госпо-
дарства. Прикладом можуть бути впроваджені в
країнах Західної Європи в 50-х роках минулого
століття «Зелені плани», як засіб індустріально-
економічної перебудови системи сільського гос-
подарства. Вони передбачали проведення ком-
плексу державних заходів по модернізації аграр-
ного виробництва і якісній трансформації його
продуктивних сил (укрупнення господарств, лік-
відація їх роздробленості та ін.); переселення у
міста тих селян, які припиняють свою участь у
сільськогосподарському виробництві; скорочення
безробіття і неповної зайнятості в сільській місце-
вості шляхом створення тут промислових під-
приємств та ін. «Зелені плани» конкретизували-
ся в довгострокових і річних планах, в яких визна-
чалися конкретні форми державного втручання і
впливу на сільськогосподарське виробництво:
податкові пільги, дотації на придбання пального,
сільськогосподарської техніки та добрив [8].
Використання досвіду перебудови систем аг-

ровиробництва стосовно особливостей умов Ук-
раїни на засадах новітніх досягнень вітчизняної
науки дасть змогу модернізувати АПК, істотно
збільшивши його ефективність і конкуренто-
спроможність.
Однією з найважливіших складових такої пе-

ребудови є формування біоенергетичних агро-
екосистем на засадах збалансованого виробницт-
ва біоенергії, продовольства за умови відтворен-
ня родючості ґрунтів в системі органічного
землеробства. Моделювання галузевої структу-
ри замкненого типу розпочинається з оцінки аг-
роресурсного потенціалу регіону на інформа-

Компенсація антропогенних
ресурсів біологічними в аграрному виробництві

ційній базі стаціонарних агротехнічних дослідів,
встановлюються найбільш продуктивні культури,
підбираються технології їх вирощування та фор-
муються максимально адаптовані до конкретних
ґрунтово-кліматичних умов сівозміни і системи
землеробства. Отримана у рослинницькій галузі
біомаса через тваринництво трансформується у
готову до споживання молочну продукцію, м’ясо
та гній. Останній, разом з відходами рослинниц-
тва, переробляється до біогазу, з якого отриму-
ють тепло- та електроенергію, при цьому більше
30% біомаси залишається не розкладеною у виг-
ляді так званого біогумусу. З цим органічним доб-
ривом у ґрунт надходить компенсуюча мінералі-
зацію гумусу кількість органічного вуглецю та по-
вертаються майже усі винесені біомасою рослин
з ґрунту макро- і мікроелементи. Високий рівень
рециркуляції біогенних елементів (90–95%), сте-
рилізація всіх відходів від шкодочинних організмів
та знищення насіння бур’янів дає змогу з часом
перейти на засади органічного виробництва з
економією більшої частини зовнішніх антропоген-
них ресурсів за рахунок внутрішніх можливостей.
Методологія багатоваріантного імітаційного

моделювання дає змогу, змінюючи вихідні пара-
метри агроекосистеми, оцінювати необхідні обся-
ги матеріально-технічного забезпечення та отри-
мувати очікувані показники економічної ефектив-
ності сільськогосподарської діяльності.
На прикладі зони Лісостепу в стаціонарному

досліді Полтавського ІАПВ встановлено, що най-
вищий рівень продуктивності на фоні органічної
системи удобрення мають такі культури: цукрові
буряки (30 т/га), пшениця озима (2,5), кукурудза
на зерно (4,8), кукурудза на силос (33,5 т/га). З
метою оцінки доцільності виробництва власного

М’ясо, т 0,03 8305,7 249 0,1191 24000,0 2856

Молоко, т 0,103 1760,3 181 0,9392 7300,0 6855

Цукор,т 0,07 6500 455 1,13 6500 7345

Зерно, т 1,65 796,3 1269 – – –

Біопаливо, т – – – 0,125 9500 1190

Електроенергія, тис. кВт⋅год – – – 5,5 460 2530

Теплоенергія, Гкал – – – 5,6 280 1570

Економія міндобрив, т – – – 0,6 2500 1500

Скорочення викидів СО2,т – – – 2,6 192[10] 500

Усього – – 2154 – – 24346

1 Виробництво вершків, твердого сиру; 2 виробництво напівтуш.

1. Виробництво прод ції в с часних і біоенер етичних а рое осистемах розрах н на 1 а

Продукція
Сучасна практика Перспективна модель

т грн
грн

за одиницю
т грн

грн
за одиницю
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біодизеля при моделюванні половину площі ку-
курудзи на зерно замінили на ріпак (2,5 т/га), а з
метою забезпечення бездефіцитного балансу
гумусу та збільшення обсягів накопичення біоло-
гічного азоту половину площі кукурудзи на силос
замінили люцерною (33,5 т/га) [9]. На цій основі
формується структура посівних площ у рослин-
ництві.
Створена у рослинництві кормова база дає

можливість забезпечити щільність сільськогоспо-
дарських тварин на рівні 1,4 умовних голів на 1 га.
У разі молочної спеціалізації тваринництва за
продуктивності кожної з дійних корів 5,2 т моло-
ка забезпечуватиметься його виробництво на
рівні 3,7 т на 1 га ріллі. При цьому супутніми до
молока будуть м’ясопродукти. Використання ча-
стини вироблених кормів на відгодівлю бугайців
згідно існуючих раціонів дасть змогу отримати у жи-
вій вазі більше 0,10 т/га телятини та 0,13 т/га яло-
вичини. Побічним продуктом тваринництва є гній
(16 т/га), що забезпечує отримання біогазу, а з
нього метану, електро- і теплової енергії та ви-
сокоякісних знезаражених органічних добрив, з
якими у ґрунт повертається 75% винесених рос-
линною біомасою азоту, 90% фосфору і 98% калію.
Трансформація отриманої рослинної біомаси

в готову продукцію потребує наявності відповід-
ної інфраструктури, яка умовно поділена на такі
блоки: рослинництво, зберігання рослинницької

сировини, її переробка, зберігання рослинниць-
кої продукції, тваринництво, переробка, збері-
гання кінцевої продукції .
У результаті створення такої галузевої струк-

тури одночасно щорічно можна отримувати 0,35
т/га вершків 30% жирності, до 0,6 т/га твердого
сиру, до 0,1 т/га м’ясопродуктів, 1,13 т/га цукру,
0,13 т/га біодизеля, 2,3 тис. м3 біогазу (1,4 тис. м3

метану) та 1,2 т/га органічних добрив (табл. 1).
Крім того, проведення міжгалузевої оптимізації
дає можливість зекономити до 0,6 т/га мінераль-
них добрив, скоротити викиди в атмосферу СО2
на 2,6 т/га, отримати з біогазу 5,5 тис. кВт⋅год/га
електроенергії та 5,6 Гкал/га теплової енергії. Су-
марна вартість отриманої за перспективної мо-
делі продукції, зекономлених мінеральних добрив
і скорочених викидів парникових газів становить
більше 24 тис. грн на 1 га ріллі, що на порядок
вище до сучасної практики. Слід відзначити, що
в розрахунках було використано поточні ціни
2009 р., що не враховують коефіцієнта «зелено-
го тарифу» 2,4 [11] за електроенергію, виробле-
ну з використанням енергії біомаси та подвоєних
тарифів на продукцію органічного походження,
що діють в економічно розвинених європейських
країнах [12].
Зрозуміло, що створення такої складної інфра-

структури пов’язане із залученням значних енер-
гетичних, технічних, капітальних, трудових ре-

Технічне забезпечення рослинництва, л/га – 150 – 15,2

Елеватор, т зерна 13,0 – 6,0 0,3

Біогазове обладнання, м3 – – 0,08 8,4

Міні-цукрозавод, т цукру – – 600,0 9

Переробка м’яса, т напівтуш – – 20 3,8

Біодизельна установка, т пального – – 30 5,7

Тваринницький комплекс, у.г. – 56 620,0 23,4*

Комбікормовий цех, т концкормів – – 118,0

Переробка молока, т молока – – 45,0 0,2

Екструдер, т ріпаку – – 20,0 0,5

Потреба перспективна/сучасна практика
на 1 га 107 228,4/61,2 2070/126 0,0665

Виробництво на 1 га 1400 125 5600 0,0244

Компенсація, % 1300 55 271 4,4 роки

* Вартість тваринницького комплексу включає комбікормовий цех та основне стадо.

2. Компенсація антропо енних рес рсів біоло ічними в перспе тивних системах а рарно о
виробництва

Потреба в енергоресурсах на одиницю

Складові інфраструктури Вартість
обладнання,
млн грн

Електроенергія,
кВт⋅годДизпальне, лМетан, м3

Компенсація антропогенних
ресурсів біологічними в аграрному виробництві
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Компенсація антропогенних ресурсів біологічними
в сучасних системах аграрного виробництва

сурсів з відповідними фінансовими затратами,
обсяги яких завдяки методології формування біо-
енергетичних агроекосистем встановлюються
досить точно. Вартість окремих елементів нової
інфраструктури, щорічні обсяги компенсації про-
мислових енергетичних ресурсів власними
представлено в табл. 2. Ускладнення галузевої
структури по відношенню до сучасної практики, в
більшості спеціалізованої на рослинництві, су-
проводжується істотним зростанням потреби в
енергоресурсах, зокрема дизпального в 3,7 раза
та в 16 разів електроенергії. Розрахунки свідчать,
що потреба у рідкому пальному в рослинництві
становитиме 150 л/га, у тваринництві за щільності
ВРХ 1,4 у.г./га — 56 л/га, разом — 228 л/га. Рі-
вень забезпеченості власним біодизелем стано-
вить лише 55%, що можна компенсувати іншими
енергоносіями, наприклад за рахунок отримання
зрідженого газу з надлишкового виробництва га-
зу-метану (1,4 тис. м3/га) або електроенергії
(5,6 тис. кВт⋅год).
Загальна вартість інфраструктури в розрахун-

ку на 1000 га за нинішніми цінами становить по-

над 66 млн грн. Враховуючи, що отриманий дохід
в перспективній системі забезпечуватиметься
лише витратами на заробітну плату, амортиза-
цію, поточний ремонт, посівний матеріал та інші
загальногосподарські витрати, які в структурі со-
бівартості в середньому відповідно становлять
17,3%, 12% вартості обладнання, 7,6%, 11,2%,
30% [5], його суму було зменшено на 20%. Відтак
період окупності новоствореної інфраструктури
без урахування кредитних ставок становитиме
4,4 роки (0,0665/(0,0244 х 0,8)+1=4,4), при отри-
манні кредиту на десятирічний період при 26%
кредитній ставці сума щорічних виплат в серед-
ньому становитиме 14 тис. грн. Отже, завдяки
удосконаленню галузевої структури можна збіль-
шити обсяги виробництва в 11,3 раза, повністю
компенсувати потребу в енергоресурсах та міне-
ральних добривах. При цьому бралося, що тех-
нічне забезпечення рослинницької галузі пов-
ністю оновлюється та інфраструктура тваринниц-
тва, зокрема корівники і комбікормовий цех та-
кож заново відбудовуються за новітніми техно-
логіями.

Цілеспрямований, комплексний стосовно
конкретних ґрунтово-кліматичних умов роз-
виток галузевої структури агропідприємства
дає можливість не тільки забезпечити його
повну енергетичну незалежність від зовнішніх
промислових джерел, а й істотно збільшити
прибуток за рахунок реалізації надлишку біо-
енергії. При цьому отримується максималь-

Висновки

на кількість найцінніших продуктів харчуван-
ня в системі органічного землеробства з ви-
соким рівнем рециркуляції біогенних еле-
ментів та мінімальним застосуванням хіміко-
техногенних ресурсів. За рахунок збільшен-
ня асортименту і обсягів виробленої продук-
ції досягається відносно незначний термін їх
окупності.
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Постановка проблеми. Перехід до ринко-
вої економіки зруйнував усталену централізо-
вану систему розподілу товарів. Виробники і
споживачі дістали змогу самостійно вирішува-
ти, що робити і купувати, кому і як продавати.
Руйнування централізованої системи розподі-
лу неминуче мало б призвести до краху всіх
виробничих структур, які були поставлені нови-
ми умовами в ситуацію самостійного здійснен-
ня невластивих їм функцій. Однак краху не
відбулося. Більше того, кілька років існування
ринку в нових перехідних умовах демонструє
стихійне формування нових зв’язків між вироб-
никами та споживачами, відновлення й ство-
рення нових каналів руху продукції. Ці нові
структури і нові зв’язки, що виникають в окре-
мих продуктових сегментах, є найважливішим
свідченням переходу продовольчого комплек-
су від централізовано планової системи до рин-
кової економіки.
Внаслідок цих процесів на споживчому рин-

ку України за останні десятиріччя з’явилася
значна кількість торгових посередників. Зрос-
тає кількість угод у сфері бізнесу, що здійсню-
ються через посередництво.
Аналіз останніх досліджень. Проблемами

функціонування торгово-посередницьких струк-
тур займалися І.В. Свиноус, І.В. Сорока та інші
науковці. Проте їхні дослідження стосуються
економічної природи фукціонування торгово-
посередницьких структур.
Методи дослідження. У процесі виконання

роботи використовувалися загальноприйняті
методи та прийоми: сукупність наукових
прийомів абстрактно-логічного методу (індукція
й дедукція, аналіз та синтез, аналогії і зістав-
лення, формалізації та моделювання) — для
опрацювання теоретичних положень організа-
ційно-економічних засад функціонування торго-
во-посередницьких структур; порівняльний —
для аналізу здійснення товарообмінних опе-
рацій; монографічний — для з’ясування про-
блем ефективності функціонування торгово-
посередницьких структур.
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ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКІ
СТРУКТУРИ У ЛАНЦЮГУ
ТОВАРОРУХУ РОСЛИННИЦЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ

Проведено дослідження е ономічної природи
ф н ціон вання тор ово-посередниць их
стр т р я елемент рин ової інфрастр т ри.
Особлив ва приділено роз ляд
взаємовідносин між дрібним товаровиробни ом
сільсь о осподарсь ої прод ції
та посередни ом.

Мета дослідження — розкрити роль торго-
во-посередницьких структур як з’єднувальної
ланки між агротоваровиробником і кінцевим
споживачем.
Виклад основного матеріалу. Посередник —

це особа, яка є з’єднувальною ланкою між про-
давцем і покупцем продукції, товарів, робіт,
послуг, а також між товаровиробниками, які
бажають задовольнити власні потреби через
натуральний товарообмін.
Використання посередницьких структур за

проведення натуральних товарообмінних опе-
рацій пов’язано з багатьма обставинами юри-
дичного й економічного характеру. По-перше,
розвиток спеціалізації призвів до того, що за-
лучення посередника обходиться суб’єкту
підприємницької діяльності дешевше, ніж вико-
нання тих самих функцій власними силами [1].
Це виявляється у зменшенні кількості управлін-
ського персоналу, який вирішував проблеми
забезпечення агровиробництва різними комп-
лектуючими деталями та механізмами, а також
питання збуту виробленої продукції. По-друге,
об’єктивна необхідність у залученні посередни-
ка для здійснення бартерних операцій може
бути пов’язана з наявністю у нього стабільних
контактів із товаровиробниками та покупцями
товару, що сприяє гарантованому і надійному
виконанню зобов’язань сторонами договору [2].
По-третє, трапляються ситуації, коли залучен-
ня посередника зумовлено суто юридичними
причинами і є обов’язковим відповідно до ви-
мог законодавства. По-четверте, залучення
посередника дає змогу перекласти на нього
частину комерційних ризиків, що знижує мож-
ливі втрати. По-п’яте, операції із залученням
посередника мають специфічний податковий
режим порівняно з безпосередніми взаємовід-
носинами партнерів, тому іноді залучення по-
середників є виправданим і з погляду оподатку-
вання.
Нині в Україні практично немає регіональних

і національних великих оптових компаній (за
винятком кількох — переважно з Києва, Харко-
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ва, Дніпропетровська), які могли б закуповува-
ти значні обсяги плодоовочевої продукції, але
є тисячі дрібних оптовиків — рушійна сила пло-
доовочевого ринку [3].
Основними причинами залучення торгово-

посередницьких структур на ринок рослин-
ницької продукції як з’єднувальної ланки між
індивідуальним товаровиробником і спожива-
чем є:

· лишки продукції, вирощеної в особистих
селянських господарствах та одержаної в ра-
хунок орендної плати, оплати праці робітників,
зайнятих у господарствах суспільного сектору;

· роздробленість господарств населення та
невеликі обсяги вирощеної рослинницької про-
дукції;

· невеликі обсяги рослинницької продукції
на продаж.
За національним законодавством, власник

особистого селянського господарства (ОСГ) не
є платником податків, тому може реалізувати
продукцію суб’єктам підприємницької діяль-
ності, які сплачують податки за загальною си-
стемою оподаткування.
У сфері реалізації рослинницької продукції

основним напрямом взаємодії є продаж її
лишків торгово-посередницьким структурам.
Скуповуючи продукцію в будь-який час і в будь-
яких обсягах, посередник допомагає вирішува-
ти проблеми реалізації.
Різниця між закупівельною ціною посередни-

ка та реалізаційною ціною товару на ринку ста-
новить 3–5%, а маневреність і можливість
швидко реагувати на зміну ціни дає змогу
посередникові діяти ефективно не за рахунок
торговельної націнки, а за рахунок збільшення
обороту. Гнучкість реалізаційної ціни залежить
від обсягу реалізованої партії та виду товару,
а розмір націнки може сягати 15%, що дає змо-
гу посереднику продавати впродовж місяця
досить великі обсяги продукції. Взимку, коли
селяни не поспішають продавати запаси виро-
щеної продукції, основним завданням приват-
ного підприємця залишається утриматися на
плаву, оскільки обсяг продажу становить близь-
ко 25–30% від обсягів реалізації у весняні
місяці. Це майже 8–10 т на місяць різної сип-
кої продукції (цукор, борошно, крупи) із серед-
ньою націнкою 15–30 к./кг за роздрібною ціною,
за оптової реалізації торгова націнка коли-
вається в межах 10–15 к./кг. У сезон, коли
збільшується обсяг реалізації, посередник
може продавати протягом місяця близько 35—
50 т сільськогосподарської продукції.
За результатами опитування, такою катего-

рією торгово-посередницьких структур є при-
ватні підприємці віком 30–35 років. 35% опита-
них мають 1 торгову точку, 23% — 2–3, 34% —
3–5, 8% — понад 5 торгових точок. Усі 100%

мають складські приміщення, де й здійснюєть-
ся оптова торгівля. 53% придбали пристрої для
фасування сипких продуктів переробки рослин-
ництва, 76% — власний транспорт для пере-
везення продовольчих товарів. 100% опитаних
здійснюють транспортування товарів від при-
ватних товаровиробників власним або найма-
ним транспортом.
Формуючи ціну, вони орієнтуються на попит

і пропозицію на певний вид продукції. Основ-
ними інформаційними джерелами встановлен-
ня ціни є «ціни інших продавців» — відповідь
41% опитаних, 24% — інформація від агрото-
варовиробників про стан посівів, решта (35%)
— оптові ціни переробників.
Здійснюючи оптову торгівлю, 89% продукції

вони реалізують торгово-посередницьким струк-
турам, 11% — кінцевим споживачам.
Основними проблемами торгово-посеред-

ницькі структури назвали: конкуренцію — 13%;
умови праці та зберігання продукції — 5; вплив
погодних умов і сезонність — 19; ринкові збо-
ри та проблеми з місцем торгівлі — 24; низьку
платоспроможність споживачів — 39%.
Особлива категорія посередників — це по-

середники, які спеціалізуються на бартерних
угодах із приватником.
Здійснюючи бартерні операції з участю по-

середницьких структур, використовують систе-
му «множинних» цін на одну й ту саму продук-
цію, що виражається в готівці та безготівковій
грошовій одиниці, а також у певній кількості
обмінюваної продукції [7]. За натурального то-
варообміну грошовий еквівалент значно вищий,
ніж за розрахунку готівкою чи безготівковим
способом, оскільки грошовий еквівалент під час
здійснення бартерних операцій передбачає
витрати на реалізацію обмінюваної продукції,
прибуток від здійснення цієї операції, а також
ризик можливих збитків, розмір податків, які
посередник сплатить, здійснюючи товарооб-
мінну операцію з колективними агропідприєм-
ствами.
Проте нині спостерігається тенденція до

зменшення кількості бартерних операцій за
участі посередницьких структур із агропідприєм-
ствами і водночас збільшення кількості таких
операцій з приватними товаровиробниками
сільськогосподарської продукції [8]. На цю си-
туацію вплинуло кілька чинників. По-перше, за
допомогою пільгових кредитів колективним аг-
ропідприємствам вдалося задовольнити сезон-
ну потребу в обігових коштах. По-друге, в гос-
подарствах суспільного сектору працівникам
колективних агропідприємств впродовж трива-
лого часу не виплачувалася заробітна плата,
а також значно зросли площі особистих підсоб-
них господарств. Така ситуація стимулює ви-
робництво на присадибних ділянках продукції,

Торгово-посередницькі структури
у ланцюгу товароруху рослинницької продукції
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призначеної для обміну. Обмінним еквівален-
том виступили такі товари: баштанні, соняш-
никова олія, томатна паста, крупа, оселедці,
промислові товари (мило, пральний порошок),
агрохімікати. Як правило, за таких угод роз-
рахункова ціна картоплі нижча за ринкову. Про-
те 13% респондентів здійснювали бартерні
операції переважно з приватними особами,
розраховуючись картоплею. По-третє, у
сільській місцевості відсутня мережа заготі-
вельних пунктів. Через специфіку ведення при-
садибного господарства селянин не може пов-
ністю реалізувати вироблену продукцію на про-
довольчих ринках міст.
Особливо слід звернути увагу на територі-

альну диференціацію грошового еквівалента
бартерного обміну. Основний чинник — це рин-
кові ціни на продукти обміну, однак необхідно
підкреслити значний вплив територіального
чинника. Чим віддаленіше село від основних

місць реалізації, тим вищий коефіцієнт обміну.
Така ситуація сприятлива для підвищення кое-
фіцієнта обміну. Певною мірою зростають
транспортні витрати, але ж не настільки, щоб
підвищувати коефіцієнт обміну з 1:8 у великих
селах до 1:10–1:12 у населених пунктах, які
значно віддаленіші від шляхів транспортного
сполучення. Крім того, в цій категорії населе-
них пунктів у 2–3 рази швидше здійснюються
обмінні операції. Це пояснюється тим, що в
жителів цієї категорії сіл значно більша площа
присадибних ділянок, вони менше використо-
вують картоплі для згодовування тваринам,
яких вирощують у присадибних господарствах,
а також великими витратами на транспортуван-
ня до місця реалізації.
Як свідчать спостереження, що проводили-

ся впродовж 6 років, намічається тенденція до
зниження обсягів пропозиції картоплі для то-
варного обміну за цими еквівалентами.

Зробивши порівняльний аналіз результатів
функціонування торгово-посередницьких струк-
тур як учасників ринку продовольства, мож-
на дати неоднозначну оцінку їхньої діяльності:
з одного боку, посередники отримують до-

Висновки

сить високі прибутки від проведення товаро-
обмінних операцій, з другого — вони дають
змогу селянинові вижити за рахунок ведення
особистого підсобного господарства і забез-
печити жителів міста продуктами харчування.
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Роз рито на ово-ор анізаційні основи розвит
селе ції та насінництва ц рово о б ря для
потреб вітчизняної ц рової промисловості.

Актуальність дослідження. Цукрова промис-
ловість в Україні — це одна з найстаріших і най-
важливіших галузей харчової промисловості, про-
дукція якої до 1914 р. була найважливішим пред-
метом експорту. Вітчизняний розвиток її науково-
організаційних основ бере свій початок з кінця
XIX ст. і пов’язаний із впровадженням дослідної
сільськогосподарської справи у приватних маєт-
ках великих землевласників. Завдяки покращан-
ню насіннєвого матеріалу вдалося збільшити не
тільки врожайність цукрового буряку, а й відсот-
ковий вміст цукру, підвищити стійкість проти хво-
роб та шкідників, що дало можливість промисло-
вості вийти на світовий ринок. Нині дослідження
нових технологій вирощування, і зокрема органі-
зації праці у цій галузі досить актуальне, оскіль-
ки обсяги виробництва цукру в Україні постійно
скорочуються. Відродити цукрову промисловість
можна лише із застосуванням знань, накопиче-
них впродовж століття, щодо рентабельності й
оптимізації виробничих процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дав

можливість засвідчити, що на початку XX ст. на
українських землях сформувався центр науково-
го забезпечення з вивчення культури цукрового
буряку — Миронівська селекційно-дослідна стан-
ція. Передумови її виникнення пов’язані насам-
перед із діяльністю Всеросійського Товариства
Цукрозаводчиків, яке контролювало на той час
всю вітчизняну цукрову промисловість.
Виклад основного матеріалу. Питання на-

сінництва було одним із наріжних у цукровій про-
мисловості на початок XX ст., тому що цукрис-
тість і урожайність буряку залежали передусім від
якості насіння. Коли в 1800 р. німецький вчений
Ахард на засіданні Особливої комісії при Па-
ризькій академії наук вперше доповів свій спосіб
заводського виробництва цукру, середня його
місткість у буряках становила 8–10%, то на по-

чаток XX ст. вона досягла 20 і більше відсотків
[1]. Таке підвищення відбулося завдяки створен-
ню якіснішої продукції шляхом селекції. Постійну
селекційну роботу проводили не тільки для по-
кращання цукрових буряків, а й для підтримки до-
сягнутого рівня. Фахівці встановили, що на той
час зниження цукристості на 1 % при нормальній
врожайності було рівнозначне втраті 10 пудів цук-
ру на кожній десятині бурякових посівів.
З погляду народного господарства, питання

про бурякове насіння, особливо елітне, мало пер-
шочергове державне значення. До подій 1917 р.
воно повністю вирішувалося у приватних госпо-
дарствах Російської імперії. Малочисельні дер-
жавні селекційні станції практично не проводили
селекції цукрових буряків, надаючи перевагу зла-
ковим культурам. Саме тому елітне насіння віт-
чизняні власники маєтків отримували з Німеччи-
ни та Франції, а на приватних полях проводили
тільки його розмноження, у розмірі, необхідному
для заводів. Наприкінці XIX ст. у приватних маєт-
ках і при цукрових заводах стали виникати влас-
ні дослідні господарства. На більшості з них се-
лекційна робота не проводилася, тому що влас-
ники не були фахівцями з даного напряму. Ще
однією причиною, що створювала труднощі для
проведення селекції, проте сприяла насінництву,
виявилася особливість континентального кліма-
ту, яка потребувала тривалого періоду випробу-
вання створених сортів. За таких умов, звичай-
но, кустарне, любительське виробництво еліти не
могло здобути довір’я споживачів і заводи нада-
вали перевагу закордонному посівному матеріа-
лу від всесвітньовідомих фірм.
Слід відзначити, що в даний період виникали

й вітчизняні господарства, які проводили свої
дослідження, запозичуючи західноєвропейські
методологічні досягнення. Серед таких можна на-
звати Немерчанську станцію землевласників Бу-

Сторінка
молодого вченого
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МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Миронівська дослідно-селекційна станція
і розвиток цукровиробництва на початку XX століття

щинського і Лонжинського, яка випускала конку-
рентоспроможний матеріал, пристосований до
місцевих ґрунтово-кліматичних умов. Проте таким
господарствам для поширення своєї продукції
слід було налагодити систему торгівлі й уміло
провести рекламну кампанію серед споживачів,
що вже добре налагодили іноземні фірми.
Широкого розвитку бурякове насінництво на-

було в перше десятиріччя XX ст., коли внаслідок
неврожаїв на Заході, іноземні фірми стали фор-
сувати виробництво бурякового насіння у Ро-
сійській імперії, і зокрема в Україні, для вивозу
його за кордон. Як виявилося, завдяки кращому
визріванню наше насіння мало переваги над ні-
мецьким як за схожістю, так і енергією проростан-
ня. Його виробництво для експорту досягло за
короткий період часу значного розвитку і ми через
посередництво Німеччини ним почали забезпе-
чувати Францію, Бельгію, Румунію і навіть Північ-
ну Америку. З року в рік все більше відчувалася
залежність від німецьких фірм, які постачали наші
господарства елітою по 200–300 руб. за пуд, а
репродукцію забирали по 2,5 руб. При цьому на-
шим виробникам не надавалося можливості кон-
тролювати якість отриманої нами еліти, приходи-
лося погоджуватися без заперечень з умовами
іноземних фірм. Таке становище насінництва
спостерігалося до початку Першої світової війни,
яка призупинила експорт і в країні почало спос-
терігатися завмирання виробництва. Дещо кра-
ще становище спостерігалося із сортувальною
справою, яка через припинення ввозу німецької
еліти розпочала власне виробництво [2].
Саме в таких умовах, на початку XX ст. розгор-

тало свою діяльність Всеросійське товариство
цукрозаводчиків (1897 р.). З метою звільнення
залежності від іноземної експансії вітчизняної
цукробурякової промисловості Товариство в
1901 р. створило мережу дослідних установ для
потреб бурякового виробництва, яку очолив Со-
ломон Львович Франкфурт. Кожна утворена ін-
ституція працювала в межах «Статутних» зобо-
в’язань на розвиток вітчизняної цукрової промис-
ловості. Спочатку у мережі було 6 дослідних по-
лів, а з 1902 р. до її складу входили дослідні поля
вже 15 маєтків у 6-ти губерніях півдня Росії [3].
Одним із найважливіших проектів Товариства

стало створення у 1911 р. Центральної (Миронів-
ської) станції для потреб дослідництва культури
цукрового буряку. З початку свого існування ус-
танова ставила перед собою завдання як нау-
кового, так і виробничого характеру, серед яких:
проводити вивчення сівозмін із засівними пара-
ми та впливу попередників на урожайність цук-
рових буряків й озимих зернових, простежити
вплив мінеральних та органічних добрив на ро-

дючість ґрунтів, досліджувати вплив на ріст і роз-
виток рослин різних агротехнічних засобів виро-
щування (глибини оранки, терміну, глибини, гус-
тоти посіву та ін.), забезпечити навколишні заво-
ди мінімумом буряку, проводити виробництво
необхідної кількості насіння, постачати цукрові
заводи продовольством і фуражем, а селянські
господарства — репродукцією покращеного на-
сіння, отриманого від сортувальних станцій та ін.
З 1915 р. на Миронівській дослідній станції роз-
почав діяти селекційний відділ і відповідно було
доповнено і вдосконалено програму її робіт. Зок-
рема, забезпечувати заводські господарства еліт-
ним та чистосортним насінням сільськогоспо-
дарських культур [4].
У період 1917–1920 рр. Миронівська селекційно-

дослідна станція призупинила свою діяльність,
практично вся її робота була дезорганізована і
після революційних подій потребувала повного
відновлення. Проте завдяки виключній енергії
відповідальних фахівців-агрономів А.Ф. Нестерова,
Ф.П. Сененка, І.Л. Абезгауза, О.К. Філіповського
та ін. вдалося зберегти найважливіші розробки.
З 1920 р., у зв’язку із націоналізацією цукро-

вої промисловості, станція перебувала у структурі
Головцукру (з кінця 1921 р. Цукротресту) в сис-
темі Сорто-насіннєвого управління, яке, перш за
все, направляло дослідницьку роботу в напрямі
сортівництва та насінництва сільськогосподарсь-
ких рослин, надаючи переваги вивченню цукро-
вих буряків. Про те на скільки була важливою
селекційна робота в Сорто-насіннєвому управ-
лінні свідчить архівний матеріал, у якому вка-
зується, що «…семенной материал селекцион-
ных станций объявляется забронированным для
специальных целей селекционных учрежде-
ний» [4]. Діяльність селекційного відділу Миронів-
ської станції зводилася до проведення добору
найліпших рослин упродовж кількох років із на-
ступним сортовипробуванням кращих ліній та
розмноженням сортового матеріалу для впрова-
дження його у виробництво. Так, за 5 років се-
лекційної роботи у сортовипробуванні кращі сор-
ти цукрових буряків за врожайністю не тільки не
поступалися закордонним, а й мали деякі пере-
ваги над ними. Для прикладу, станом на 1925 р.
співвідношення середньої врожайності коренів
Миронівських сортів і закордонних становило —
1998 до 1925 (1838) пуд з десятини; цукристості
буряків 17,7–18,1% (18,7%); урожайності цукру
353 проти 340 пудів з десятини. За цей самий пе-
ріод також спостерігалося збільшення виробниц-
тва та постачання насіння спеціальним насін-
нєвим розсадникам та селянським господарст-
вам. Зокрема, у 1921 р. було виділено 131 пуд
насіння цукрових буряків, у 1927 р.

Беручи до уваги вищенаведене, слід відзна-
чити, що розвиток вітчизняної цукрової про-

Висновки

мисловості розпочався наприкінці XIX ст. з
ініціативи власників маєтків, які з метою



70 Вісник аграрної науки грудень 2011 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Бібліографія

1. Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки,
освіти та техніки/В.А. Вергунов; НААН України,
ДНСГБ. — К., 2010. — Ч. 3. — 284 с.

2. ЦДАВО України, ф. 2501, оп. 1, спр. 70 «Лис-
тування з Правлінням Цукротресту по відділу На-
уково-Прикладному», 1.01.1922 — 31.12.1922, 116
арк., арк. 81.

3. Вергунов В.А. Передумови становлення та
діяльність Миронівської селекційно-дослідної
станції (1911–1968). До 100-річчя заснування Ми-
ронівського ін-ту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН/
В.А. Вергунов, П.П. Євич; НААН, ДНСГБ; за наук.
В.А. Вергунова. — К., 2011. — С. 43—59.

4. Історичний нарис організації та діяльності

Миронівської дослідної та селекційної станції//Ми-
ронівська дослідно-селекційна станція, її завдан-
ня та праця: за матеріалами роботи станції з 1912–
1927 р./СНУ Цукротресту. — Миронівка, 1927. —
№ 12. — С. 8—12.

5. ЦДАВО України, ф. 2501, оп. 1, спр. 2 «Обіж-
ники і розпорядження СНУ по загальному від-
ділу», 01.01.1922 р. — 31.12.1922 р., 114 арк.,
арк. 1.

6. Робота Селекційного відділу//Миронівська
дослідно-селекційна станція, її завдання та праця:
за матеріалами роботи станції з 1912–1927 р./СНУ
Цукротресту. — Миронівка, 1927. — № 12. —
С. 30—37.

Миронівська дослідно-селекційна станція
і розвиток цукровиробництва на початку XX століття

створення елітного насіння буряку створю-
вали дослідні господарства. Керівництво бу-
рякоцукровим виробництвом здійснювало
організоване в 1897 р. Всеросійське Товари-
ство Цукрозаводчиків, яке в 1920 р. стало
базою новоствореного Головцукру, а з груд-
ня 1921 р. — обласних відділень та Сорто-
насіннєвого управління Цукротресту. Цент-

ральною установою, яка здійснювала наукове
забезпечення даної галузі стала Миронівська
дослідно-селекційна станція. Завдяки здійсне-
ним сортовипробувальним та селекційним
роботам вітчизняна репродукція еліти за якіс-
тю значно перевищила закордонну, що дало
можливість експортувати її в країни Європи
та Північну Америку.

ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ПОГОЛІВ’Я І ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД ШВЕЙЦАРІЇ
Швейцарія одна з небагатьох країн Європи, де за останні роки не виявлено істотного скоро-

чення поголів’я корів молочних порід. Загальне поголів’я 2009 р. становило 707742 корів, що лише
на 1,7% менше порівняно з 2001 р. Кількість молочних ферм за цей період скоротилася з 46862
до 38723 (на 17,4%) за збільшення середнього розміру стада з 15,4 до 18,3 корови. Особливістю
організації селекції молочної худоби у Швейцарії є практично 100%-й контроль молочної продук-
тивності на усьому поголів’ї з 2001 до 2010 р.
Найчисельнішими за поголів’ям корів лишаються симентальська, бура альпійська (швіцька) і

голштинська породи (табл.). За останні 9 років дещо зросло поголів’я корів симентальської, гол-
штинської та джерсейської порід і помітно скоротилося — бурої альпійської та ерінгської. Найви-
щими серед інших порід надоями вирізнялися корови голштинської, більшим умістом жиру і білка
в молоці — джерсейської, кращою відтворною здатністю — симентальської порід.

Ю.П. Полупан, М.С. Гавриленко,
кандидати сільськогосподарських наук

Інститут розведення і генетики тварин НААН

Симентальська 2010 166853 7222 4,02 3,28 392
2001 162364 6485 4,00 3,22 383

Голштинська 2010 43880 8423 3,97 3,26 411
2001 43810 7395 3,92 3,18 409

Бура альпійська
(швіцька) 2010 133938 6973 4,04 3,38 410

2001 153482 6236 3,94 3,31 399
Джерсейська 2010 1999 5380 5,36 3,87 397

2001 665 4593 5,52 3,80 386
Ерінгська 2010 592 3084 3,64 3,39 400

2001 5149 3261 3,69 3,37 –

Продуктивність за 305 днів

надій, кг уміст у молоці, %

жиру білка

Період між
отеленнями,

днів
Порода Рік

Підконтрольне
поголів’я
корів

Динаміка поголів’я і продуктивності корів основних порід
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Розроблено онцепт альн модель правління
прое тами ре онстр ції та б дівництва
молочних ферм і омпле сів.

Постановка проблеми. Нині у системі ме-
неджменту важливого значення набуває кон-
цепція проектного менеджменту, новизна якої
полягає у двох основних аспектах: по-перше,
формування методологічних засад управління
проектами з позицій економічної сфери розпо-
чалося лише кілька десятиліть тому і триває
досі. Зокрема, в Україні це питання перебуває
на стадії становлення; по-друге, управління
проектами є абсолютно новим для галузі
сільського господарства. З другого боку, оче-
видним є те, що без успішної реалізації таких
проектів неможливо відродити великотоварне
молочне скотарство в агропідприємствах, за-
безпечити інтенсифікацію галузі на інноваційній
основі, поліпшити якість молока й підвищити
прибутковість його виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У працях знайшли відображення питання рес-
труктуризації молочного сектору [1], інвести-
ційної діяльності в галузі [2], техніко-економіч-
ного обґрунтування проектів [4] та способи
вдосконалення окремих елементів організацій-
но-економічного механізму галузі скотарства
[5]. Нині є об’єктивна необхідність теоретичного
обґрунтування концептуальних засад і розроб-
ки моделі управління цими проектами. Особли-
вої актуальності й науково-практичної значу-
щості ця проблема набуває у зв’язку з розроб-
леним Національним проектом «Відроджене
скотарство» [3].
Мета статті — розробити концептуальну мо-

дель управління проектами реконструкції та
будівництва молочнотоварних ферм і комп-
лексів.
Результати досліджень. Під управлінням

проектами реконструкції та будівництва ферм
і комплексів розуміємо комплекс заходів і дій,
спрямованих на досягнення поставленої мети
й завдань проекту за визначений період часу
при обмежених ресурсах. Оскільки реалізація
проектів реконструкції та будівництва молочних
ферм має за мету підвищення прибутковості
виробництва молока (організацію прибутково-
го виробництва молока), то метою управління
цими проектами є підготовка, ухвалення, вико-

нання та контроль за виконанням рішень щодо
результативного досягнення мети зазначених
проектів. Завданнями управління проектами
можна вважати такі: розробка бізнес-плану про-
екту; оцінка ефективності проекту; пошук дже-
рел фінансування проекту; обґрунтування й
ухвалення рішень щодо техніко-технологічних
й організаційно-економічних аспектів реалізації
проекту. В основу формування концептуальної
моделі управління проектами реконструкції та
будівництва молочних ферм і комплексів мають
бути покладені певні концептуальні ідеї, до
яких належать: по-перше, спрямованість на
інтенсифікацію виробничого процесу на інно-
ваційній основі, тобто ухвалення основних уп-
равлінських рішень щодо розробки й реалізації
зазначених проектів, має насамперед сприяти
впровадженню інновацій у галузь молочного
скотарства; по-друге, зміщення пріоритетів у
напрямі стратегічного управління, що передба-
чає стратегічну зорієнтованість функцій управ-
ління, поєднання на практиці стратегічного й
тактичного управління.
У запропонованій моделі визначено струк-

турно-функціональні компоненти, які слід вва-
жати сталими, та змістово-практичні компонен-
ти, тобто сукупність конкретних управлінських
рішень, характер і зміст яких у кожному конк-
ретному разі відрізнятиметься й залежатиме
передусім від того, яку мету й завдання перед-
бачено вирішити. Для більшості підприємств
актуальною щодо підвищення прибутковості
виробництва молока є саме реконструкція
ферм. Як приклад, для одного з них розробле-
но бізнес-план проекту реконструкції ферми,
вартість якого становить 11,6 млн грн. Оскіль-
ки життєвий цикл проекту становить понад
один рік, то визначено динамічні показники при-
бутковості. З урахуванням річних процентних
ставок за депозитами, які нині по різних фінан-
сових установах коливаються в межах 6—15%
та можливого ризику, дисконтування грошових
потоків для розрахунку чистої приведеної вар-
тості за проектом здійснено за варіативним
підходом, тобто дисконтна ставка прийнята на
рівні 15%, 20 та 25% (таблиця).Аналіз показ-
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ників прибутковості за різних дисконтних ставок
і цінових сценаріїв свідчить про доцільність
реалізації такого проекту, при цьому чим вища
дисконтна ставка — тим нижча прибутковість;
чим привабливіший ціновий сценарій, тим при-
бутковіший проект. У разі нестачі власних кош-
тів проект реконструкції можна фінансувати за
рахунок кредиту комерційного банку, або фі-
нансового лізингу на 3 роки, але показники при-

В основу концептуальної моделі управлін-
ня проектами реконструкції та будівництва
молочних ферм і комплексів запропоновано
покласти ідеї щодо орієнтації всіх рішень на
інтенсифікацію виробничого процесу на інно-

Статичні

Норма прибутку, % 4,3 8,3 13,2

Рівень рентабельності,
% 27,9 53,3 84,9

Термін окупності, років 2,32 1,22 0,77

Динамічні (дисконтовані) За дисконтної ставки, %

15 20 25 15 20 25 15 20 25

Чиста приведена
вартість, тис. грн 20554 14680 10344 40955 31196 24014 66357 51760 41035

Індекс рентабельності 1,770 1,264 0,891 3,527 2,686 2,068 5,714 4,457 3,534

Дисконтований період
окупності, років 5,65 7,91 11,23 2,84 3,72 4,84 1,75 2,24 2,83

Внутрішня норма
рентабельності, % 48,6 48,6 48,6 75,3 75,3 75,3 106,8 106,8 106,8

Проект нового будівництва комплексу на 1000 корів

Норма прибутку, % 2,5 5,3 8,9

Рівень рентабельності,
% 20,6 44,5 73,8

Термін окупності, років 13,4 6,3 3,8

Чиста приведена
вартість, тис. грн –17196 –35359 –47555 31838 1319 –18973 92895 46990 16617

Індекс рентабельності –0,178 –0,366 –0,493 0,330 0,014 –0,197 0,963 0,487 0,172

Дисконтований період
окупності, років – – – 30,31 – – 10,39 20,54 58,08

Внутрішня норма
рентабельності, % 11,7 11,7 11,7 20,3 20,3 20,3 28,8 28,8 28,8

Джерело: розраховано автором.

1. Розрах но по азни ів приб т овості прое тів ре онстр ції молочнотоварної ферми та
ново о б дівництва омпле с

Проект реконструкції ферми на 800 корів

Показники прибутковості
Цінові сценарії

реалістичний оптимістичнийпесимістичний

бутковості тоді будуть нижчими, ніж при його
фінансуванні за рахунок власних інвестицій.
Реалізація проекту будівництва молочного комп-
лексу інноваційного типу на 1000 корів вартістю
96,5 млн грн буде прибутковою за реалістич-
ним сценарієм при дисконтній ставці 15% та за
оптимістичним — 15–25%. Якщо держава ком-
пенсує 50% вартості цих проектів, то вони окуп-
ляться вдвічі швидше.

Висновки

ваційній базі та зміщення акцентів у напрямі
стратегічного управління. Структурно-функ-
ціональними компонентами управління зазна-
ченими проектами на всіх стадіях та етапах
є суб’єкт, об’єкт, інструменти, стратегічне
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бачення, методи та інформаційне забезпе-
чення, що, своєю чергою, визначають змісто-
во-практичні компоненти управлінського про-
цесу. Управління цими проектами спрямова-
не на втілення управлінських рішень щодо
підвищення прибутковості виробництва мо-

лока способом реконструкції та будівництва
молочних ферм і комплексів. Результати роз-
рахунків підтвердили можливість і доціль-
ність забезпечення прибуткового виробницт-
ва молока через реалізацію інвестиційних про-
ектів у галузі молочного скотарства.

Щодо управління проектами реконструкції та
будівництва молочно-товарних ферм і комплексвів
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ПОРОДНА СТРУКТУРА І ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ В ДАНІЇ

Данія є одним зі світових лідерів у галузі молочного скотарства. У цій країні 2010 р. на 4100
фермах утримувалося 576000 корів молочних порід за середнього розміру стада 140 корів. З 2001
до 2010 р. загальне поголів’я корів скоротилося на 8,1%, кількість стад — на 54,4% за збільшен-
ня середнього розміру стада більш ніж удвічі. Зазначене скорочення поголів’я супроводжувало-
ся зростанням середньорічного надою на корову з 7200 кг (2001 р.) до 8750 кг (2010 р.), що за-
безпечило зростання валового виробництва молока на 11,6%. Середній уміст жиру в молоці 2010 р.
становив 4,30%, білка — 3,45, частка підконтрольних корів — 90%.
Найчисельнішою за поголів’ям і кращою за надоєм лишається голштинська порода (таблиця).

Уміст жиру і білка в молоці корів джерсейської породи найвищий не лише порівняно з іншими
породами Данії, а й серед популяцій цієї породи в різних країнах світу. Проте за виходом молоч-
ного жиру і білка корови джерсейської породи поступаються голштинським на 6,5 і черво-
ним датським — на 1,5%.

За останні 9 років найвищого відносного росту надою (17,5%) досягнуто у популяції червоної
датської породи за одночасного найістотнішого відносного скорочення поголів’я (23%). У цілому,
незважаючи на найменшу чисельність, поголів’я корів голштинської породи червоно-рябої масті
навпаки — зросло на 18%.

Ю. П. Полупан, М. С. Гавриленко,
кандидати сільськогосподарських наук

Інститут розведення і генетики тварин НААН

Поголів’я і продуктивність підконтрольних корів молочних порід у Данії
(за матеріалами ICAR)

Голштинська (чорно-ряба) 2010 376029 9576 4,09 3,36 713,4
2001 391328 8257 4,13 3,35 617,6

Голштинська (червоно-ряба) 2010 5804 8507 4,31 3,42 657,6
2001 4918 7280 4,27 3,43 560,6

Джерсейська 2010 64936 6680 5,93 4,10 670,0
2001 68984 5709 5,99 4,06 573,8

Червона датська 2010 38636 8761 4,28 3,48 679,9
2001 50229 7456 4,21 3,57 580,1

Порода Рік Підконтрольне
поголів’я

Продуктивність за 365 днів:

жир+білок, кгнадій, кг жир, % білок, %
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ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
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Пропон ється методоло ія ф н ціонально о
підход та модель правління земельними
рес рсами в мовах нових земельних відносин.

Постановка проблеми. Вивчення та розробка
заходів з удосконалення системи управління зе-
мельними ресурсами в Україні є надзвичайно важ-
ливою, оскільки вони чи не найголовніші в сис-
темі економічних відносин власності на землю [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичні і методичні підходи до управління зе-
мельними ресурсами та землекористуванням на
сучасному етапі в Україні досліджували І. Бист-
ряков, В. Горлачук, Г. Гуцуляк, Д. Добряк, О. До-
рош, М. Лавейкін, А. Сохнич, А. Третяк та інші
вчені. Однак нині значної уваги заслуговують пи-
тання вивчення та розробки заходів з удоскона-
лення системи управління земельними ресурса-
ми спеціально уповноваженого органу виконав-
чої влади з питань земельних ресурсів —
Держземагентства України, оскільки ця функція
у державі покладена на нього.

Мета дослідження — обґрунтування методо-
логічних основ функціонального підходу до уп-
равління земельними ресурсами Держземаген-
ством України в ринкових умовах нових земель-
них відносин.
Виклад основного матеріалу. Управління як

функція реалізується через виконання низки уп-
равлінських дій, що одержали назву функцій уп-
равління. Розгляд управління як функції пов’яза-
не з розробкою складу, змісту всіх видів управлін-
ської діяльності в галузі використання та охорони
земель, а також їх взаємозв’язку в просторі та
часі. Діяльність з виконання функцій управління
здійснюється як процес, що потребує певних за-
трат часу та інших ресурсів. Тому часто управлі-
ння вивчається якраз з цих позицій, тобто як про-
цес, що дає змогу зосередити увагу на взаємоз-
в’язку окремих управлінських функцій у просторі

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ф н ціональна модель ци л правління земельними рес рсами Держзема ентством У раїни

Збір даних про земельні ресурси та земельні ділянки

Формування інформації (створення та приведення її до вигляду, придатного для передачі)

Передача інформації про земельні ресурси та земельні ділянки

Облік кількості і якості земель та земельних ділянок

Контроль Організація і
координація та
земельні ділянки

Аналіз

Прогнозування і планування ділянки

Землеустрій та землевпорядкування

Оперативне управління

Доведення рішення

уі ≤уі доп

Уі >Уі доп

уі ≤уі доп

Уі >Уі доп

уі
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Щодо функціонального підходу
до управління земельними ресурсами

Виконане дослідження дає можливість ви-
ділити такі підсистеми реалізації функцій уп-
равління земельними ресурсами Держземагент-
ством України: збір даних про земельні ресур-
си та земельні ділянки, систематизація та
опрацювання інформації (створення та приве-
дення її до вигляду, придатного для передачі),
передача інформації про земельні ресурси та
земельні ділянки в підсистему обліку; обліку
кількості і якості земель та реєстрації зе-
мельних ділянок, яка включає підсистему збе-
реження перетворення форми та тиражуван-
ня інформації; контролю, яка забезпечує виз-
начення стану та оцінку ступеня його
відхилення від заданих критеріїв; аналізу при-
чин відхилення стану системи управління від
необхідного і обґрунтування рішення про пе-
рехід на оперативне управління; прогнозуван-
ня, планування землеустрою та землевпоряд-

Висновки

кування, яке забезпечує усунення невизначе-
ності відносно ступеня відхилення від заданих
критеріїв рівня та ефективності організації
використання земельних ресурсів; оператив-
ного управління, яке забезпечує швидке втру-
чання щодо усунення причин відхилення від
заданих цілей управління; організації і коорди-
нації, яка забезпечує підтримання зв’язків та
узгодження дій протягом циклу управління.
Розроблена функціональна логічно-смислова
модель циклу управління земельними ресурса-
ми Держземагентства України може видозмі-
нитися з часом. Проте очевидно одне — функ-
ціональний підхід залишиться одним, що най-
більш повно відображає сутність управління
земельними ресурсами в Україні. Кожна із функ-
цій реалізується як самостійно у виді підсис-
теми, так і в загальній моделі системи управ-
ління, як складова відповідного циклу.

та часі. Всі проблеми управління при цьому роз-
глядаються через призму управлінських процесів,
тобто через взаємопов’язані між собою управ-
лінські дії (процедури), спрямовані на прийняття
рішень для реалізації цілей державних органів
земельних ресурсів. Управління — це люди, які
керують спеціально уповноваженим органом ви-
конавчої влади з питань земельних ресурсів, нині
це — Держземагентство України. Його іноді асо-
ціюють з його апаратом (менеджментом), який є
складовою частиною Держземагентства України.
Апаратний підхід до управління зосереджує ува-
гу на структурі і зв’язках між ланками і рівнями,
на ступені централізації і децентралізації у роз-
поділі функцій, на повноваженнях і відповідаль-
ності працівників, які займають різні щаблі (поса-
ди) в апараті Держземагентства.
Водночас, концепція процесного підходу зро-

била кардинальні зміни у розвитку управлінської
думки і розглядає управління як процес, тому що
робота із досягнення цілей Держземагентства
України — це неодноразова дія, а безперервна
серія взаємопов’язаних дій. Ці дії, кожна з яких
сама по собі є процесом, називаються функція-
ми управління. Кожна функція управління також
являє собою процес, оскільки складається з серії
взаємопов’язаних дій. Процес управління в ціло-
му є загальною сумою всіх функцій управління.

Основоположником функціонального підходу
в управлінні вважається А. Файоль. Однак, незва-
жаючи на всю різноманітність, як на це звернув
увагу А. Файоль, для всіх процесів управління на
підприємстві характерна наявність однорідних
видів діяльності. Види управлінської діяльності
можна згрупувати в такі основні функції управлі-
ння [1, 2]: планування, яке полягає у виборі цілей
і плану дій по їх досягненню; організація, за до-
помогою якої відбувається розподіл завдань між
окремими підрозділами або працівниками і вста-
новлення взаємодії між ними; керівництво, яке
полягає в мотивації виконавців до здійснення зап-
ланованих дій і досягнення поставлених цілей;
контроль, який полягає в співставленні реально
досягнутих результатів з тими, які були заплано-
вані. Такі дослідники як В.В. Горлачук, О.С. До-
рош, А.Я. Сохнич, А.М. Третяк серед основних
функцій управління називають аналіз, плануван-
ня та землеустрій, організацію, контроль і регу-
лювання, облік, координацію.
Водночас взаємозв’язок основних функ-

цій можна розглядати у формі функціональної
моделі циклу управління земельними ресурсами
Держземагентством України (рисунок). Об’єктом
управління земельними ресурсами України в на-
шому випадку виступає Держземагентство Украї-
ни, на який покладено таку функцію.

1. Рассказов А.А. Особенности функциональ-
ного подхода к управлению земельно-кадастровой
службой//Землеустройство, кадастр и мониторинг
земель. — 2005. — № 2. — С. 31—34.

2. Третяк А.М. Менеджмент в землевпоряд-
куванні. Навч. посібн./А.М. Третяк, А.Я. Сохнич,
В.Д. Друга, Л.І. Смоленська, Р.А. Третяк; за ред.
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Н.А. Третяк. Зб.: Проблеми формування та оцін-
ки ефективності функціонування сучасних земле-
господарських систем//Матер. міжнар. наук. конф.,
м. Київ, 28 жовтня 2010 р. — С. 255—257.



76 Вісник аграрної науки грудень 2011 р.

УДК 339.13:334.021
© 2011

К.М. Бондаренко
ЗАТ «Інститут
інноваційного
провайдингу НААН»

* Науковий керівник —
член-кореспондент НААН
С.А. Володін

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
УСТАНОВ ЯК СУБ’ЄКТІВ
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ*

А центовано ва на основних напрямах
мар етин ово о забезпечення діяльності
на ово-дослідної станови в мовах
на оємно о а рарно о рин .

Ринкова трансформація економіки України
висуває вимоги щодо швидкого розвитку її тех-
нічної і технологічної складових, активного впро-
вадження у практику результатів науково-
технічної діяльності, а її сучасний стан потребує
створення ефективної системи інноваційного роз-
витку. Водночас функціонування аграрної науки
не повною мірою відповідає соціально-економіч-
ним потребам суспільства та рівню розвитку ви-
робництва [5].
Як свідчить світовий досвід, одним із дієвих

шляхів підвищення ефективності функціонуван-
ня підприємств взагалі і науково-дослідних уста-
нов зокрема в інноваційному середовищі є зап-
ровадження маркетингового забезпечення їхньої
діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблеми маркетингового забезпечення інно-
ваційної діяльності і розробки інноваційних мар-
кетингових інструментів досліджені в працях
Л.В. Балабанова, М. Бейкера, В.В. Божкова,
С.А. Володіна, Н.П. Гончарова, П. Друкер,
Н.В. Карпенко, Ф. Котлера, Р.Г. Купера, Дж.К. Ле-
вінсона, Т.С. Максимова, І.Л. Решетнікова,
А.О. Старостіна та ін.
Проте недостатньо обґрунтовано основи за-

стосування методів та форм маркетингового за-
безпечення та механізму його реалізації в діяль-
ності науково-дослідних установ для переорієн-
тації їх діяльності в інтересах ринку, визначення
пріоритетності в розробці науково-технічної про-
дукції з урахуванням потреб і переваг споживачів,
забезпечення комерційного успіху продукції на
ринку.
Мета досліджень — обґрунтування концепту-

альних положень запровадження маркетингово-
го забезпечення діяльності науково-дослідних
установ.
Методика і результати досліджень. Іннова-

ційний процес — складне поєднання взаємо-
пов’язаних цілеспрямовано керованих дій проду-
центів зі створення затребуваних ринком інно-
вацій. Його можна визначити як сукупність етапів,
стадій, дій, пов’язаних з ініціюванням, розробкою
та виготовленням науково-технічної продукції, що
матиме нові властивості і задовольнятиме існу-

ючі потреби ринку. Тобто це єдиний процес, який
поєднує науку, техніку, економіку, підприємницт-
во та управління [4]. Отже, інноваційний процес
об’єднує 2 базові сфери діяльності — наукову та
інноваційну. Його ефективність можна визначи-
ти лише після впровадження інновації, коли з’я-
сується, якою мірою вона задовольнила потре-
би ринку.
Важливим суб’єктом наукової діяльності є на-

уково-дослідна установа, основна мета функ-
ціонування якої — створення наукової продукції,
забезпечення передавання результатів дослід-
жень суб’єктам реального сектору економіки, за-
лучення фінансових ресурсів в обсягах, достатніх
для створення основи привабливості дослідниць-
кої праці і розвитку науково-технічного потенціа-
лу установи. Нині в більшості наукових установ
домінує стара система організації досліджень,
яка показує низький рівень адаптованості до фун-
кціонування в умовах наукоємного ринку, непри-
стосованість до впровадження у діяльність прин-
ципів і методів, заснованих на інноваційних заса-
дах розвитку науково-технічної сфери. Усе це
негативно впливає на потенціал науково-дослід-
них установ і агропромисловий комплекс загалом
та спонукає до вдосконалення, розробки та за-
провадження нових підходів щодо змісту, ор-
ганізації, форм і методів діяльності науково-дос-
лідних установ, направлених на інтенсифікацію
їхньої інноваційної активності (рисунок).
Аналіз світового досвіду свідчить про те, що

в системі ринкових відносин діяльність суб’єктів
будується на маркетинговій концепції. Маркетинг
спрямований на адаптацію до зовнішнього сере-
довища, змушує виробляти ту продукцію, яку
чекає споживач, а його об’єктивним завданням є
подолання суперечності між зовнішнім середови-
щем і виробником продукції [1].
Маркетинг наукової установи — це комплекс-

на система організації та управління науково-тех-
нічною діяльністю установи, спрямована на за-
доволення споживачів галузевого ринку науково-
технічної продукції.
Нині вітчизняні товари та послуги, представ-

лені на внутрішньому і зовнішньому ринках, не
займають лідируючі місця й не задовольняють
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повною мірою потреби суспільства в основному
через власну неконкурентоспроможність. Тому
виникає потреба в нових, тобто інноваційних про-
дуктах та послугах, поява яких забезпечить їх
затребуваність на ринку та задовольнить потре-
би споживачів. Успіх суб’єктів інноваційного про-
цесу в цілому і науково-дослідних установ зокре-
ма в умовах ринкової економіки багато в чому
залежить від ефективності використання систе-
ми форм і методів маркетингу науково-технічної
продукції. Реалізацію традиційних функцій та зав-
дань маркетингу під час створення та розповсюд-
ження інновацій для найкращого задоволення по-
треб і запитів споживачів і виробників визначають
таким поняттям, як «маркетинг інновацій» [3].
Слід зазначити, що головною відмінністю мар-

кетингу інновацій від маркетингу традиційних то-
варів (послуг, технологій) є те, що в першому ви-
падку маємо справу лише з новими продуктами
і новими технологіями. Спеціалісти з маркетингу
постійно зайняті пошуком нових шляхів задово-
лення існуючих потреб або нових чи прихованих
потреб і відповідно шляхів їх задоволення.

Маркетингове забезпечення діяльності науково-
дослідних установ як суб’єктів інноваційного процесу

Фа тори, я і впливають на інноваційн а тивність на ово-дослідних станов
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Для створення конкурентоспроможної науко-
во-технічної продукції та максимального задово-
лення потреб її споживачів заходи з маркетинго-
вого забезпечення мають здійснюватися ще на
початкових етапах інноваційного процесу шляхом
проведення робіт дослідницького характеру: дос-
лідження об’єктів на ринку, у т.ч. продукції, рин-
ку, споживачів, конкурентів, цінової політики, а
також власних можливостей, а саме: науково-тех-
нічний потенціал, маркетинг, фінансові показни-
ки, організація управління та організаційна струк-
тура.
Дослідження об’єктів ринкового середовища

має бути тісно пов’язане з дослідженням внутрі-
шнього середовища науково-дослідної установи
з метою визначення реального стану та можли-
востей потенціалу для створення конкурентосп-
роможної продукції. Витрати на створення бага-
жу наукових знань є неефективними, якщо вони
не перетворюються в науково-інноваційну про-
дукцію, та безкорисними, коли порушується зла-
годжена дія ланцюга «наука — технологія — ви-
робництво — ринок».

Для підвищення ефективності роботи на-
укової установи в умовах ринкової економіки
необхідно переглянути ряд принципових по-
зицій, а саме: систему оцінок результатив-
ності; методики оцінки вартості науково-
технічної продукції, систему організації пла-
нування, ідеологію наукової установи;
визначити стратегічні цілі та завдання; змі-
нити систему організації досліджень, психо-

Висновки

логію дослідника і створити організаційно-
економічний механізм мотивації праці; пере-
глянути підходи до кооперації й інтеграції
інституцій; змінити систему координації до-
сліджень; створити локальні й корпоративні
інформаційні мережі та інноваційну інфра-
структуру. Усе це в сукупності є методоло-
гією організації науково-технічної діяльності
установ в системі ринкових відносин.
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Постановка проблеми. У сучасних ринкових
умовах розвитку економіки важливого значення
набуває ефективне функціонування ринку плодо-
овочевої продукції. Товари цього ринку на мак-
рорівні утворюють істотний сегмент ВВП. Однак
у зв’язку з недовиробництвом овочів і фруктів
нині значна їхня частка заміщується продукцією
іноземних компаній, що, з одного боку, призво-
дить до відпливу вітчизняного капіталу до країн-
постачальників, а з другого — створює жорсткі
конкурентні умови для національних виробників.
До того ж, останні відчувають гостру потребу в
інвестиціях, якісній економічній інформації та
ефективних менеджментських рішеннях.
Виробництво овочевої продукції для України

загалом є традиційним напрямом діяльності,
вона виступає важливою складовою продоволь-
чого балансу і є життєво необхідною для кожної
людини.
За нинішніх умов постає запитання: чи витри-

має приватний товаровиробник овочів конкурен-
цію з супермаркетами як з основним конкурентом
в роздрібній реалізації овочів.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми ринку

овочевої продукції та механізми вдосконалення його
функціонування викладено у працях О.В. Добро-
зорової, А.М. Кандиби, Л.А. Костюка, О.В. Крав-
ця, П.В. Кондратенка, Т.А. Маркіної, К.В. Мазура,
Л.Є. Мірошника, І.К. Омельченка, О.В. Рибакової,
В.А. Рульєва, А.І. Шумейка, О.О. Яцуха та інши-
ми вченими.
Мета дослідження — здійснити оцінку пове-

дінки споживача овочевої продукції з урахуван-
ням зміни життєвого рівня населення України.
Методи дослідження. У роботі використано

низку методів: діалектичний та абстрактно-логіч-
ний (при узагальненні теоретичних і методичних
засад ефективного розвитку ринку); монографіч-
ний (у висвітленні поглядів учених на досліджу-
вані в роботі проблеми, а також вітчизняного й
зарубіжного досвіду); анкетування (при оцінці по-
питу, смаків та пріоритетів споживачів свіжих
овочів).
Виклад основного матеріалу. У 2010 р. рі-

вень самозабезпеченості (відношення виробниц-
тва до внутрішнього споживання) овочами і про-
довольчими баштанними культурами в Ук-
раїні становив 107,8%. Середньостатистичний
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українець споживав овочів на рік у 2007 р. —
118,4 кг; 2008 р. — 129,2; 2009 р. — 137,1;
2010 р. — 143,5 кг, однак це на 30% менше, ніж
споживали їх жителі Євросоюзу.
За результатами опитування, 52% покупців

вважають секції супермаркетів основним постій-
ним місцем купівлі овочевої продукції поза сезо-
ном вирощування (впродовж листопада — трав-
ня), і лише 23% купують овочі в цей час на місце-
вих сільськогосподарських ринках. Зворотна
тенденція спостерігається в сезон масового ви-
рощування — 55% опитаних регулярно купують
овочі на ринках і лише 16% — у супермаркетах.
Слід також зауважити, що в сезон вирощування
17% респондентів споживають продукцію з влас-
них присадибних ділянок, а поза сезоном — ли-
ше 6%. Крім того, 10% опитаних вказали на спеці-
алізовані овочеві магазини як на основне місце
купівлі овочевої продукції поза сезоном її вироб-
ництва. На пункти роздрібної торгівлі овочами
(лотки, кіоски) припадає досить незначна кількість
покупців, при цьому вона майже не змінюється
залежно від сезону (5 і 7%).
Дедалі більше споживачів віддають перевагу

саме супермаркетам, хоча місцеві сільськогоспо-
дарські ринки є на цей час ще досить потужни-
ми їхніми конкурентами [2].
Найбільша частина опитаних купує в супер-

маркетах цибулю (84%), моркву і капусту (по 81%).
Середній обсяг купівлі цих овочів становить: ци-
буля — 3,13 кг, капуста — 2,71, морква — 2,29 кг.
Порівняно з іншими видами овочів, картопля у 2
і більше разів переважала в супермаркетах за
обсягом купівлі [3].
Смакові якості свіжих овочів є вирішальним

чинником під час їх купівлі для більшості респон-
дентів. Зокрема, 55% опитаних відповіли, що сма-
кові якості при купівлі свіжих овочів для них є над-
звичайно важливими і 40% — дуже важливими.
Екологічно чиста продукція посіла друге місце

серед чинників, які є вирішальними при купівлі
свіжих овочів [4]. Загалом 88% респондентів об-
рали цей чинник як надзвичайно важливий.
Терміну придатності до вживання та зберіган-

ня продукції відводиться третє місце в цьому
ряду. Цей чинник відзначають 83% опитаних.
Цікаво, що респонденти такий чинник, як дос-

тупна ціна (64%), ставлять лише на 6-те місце,



79Вісник аграрної наукигрудень 2011 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Оцінка споживчої поведінки
покупців овочевої продукції

віддаючи перевагу таким чинникам, як гарний
вигляд (75%) та продукція національних вироб-
ників (72%). Це свідчить про те, що вітчизняна
овочева продукція стає дедалі конкурентоспро-
можнішою в місцевих супермаркетах.
Аналіз проведеного опитування дає змогу про-

стежити певні тенденції. Зокрема, більшість спо-
живачів (88%) уже сьогодні готові платити вищу
від базарної ціну за овочі насамперед гаранто-
ваної якості й овочі, які відсортовані та відкаліб-
ровані, — 73%. При цьому вони хотіли б, щоб
ціна не перевищувала базарної більш як на 5–
10%. Частка таких споживачів становить 59%.
Слід підкреслити, що коли вартість упакованої

овочевої продукції супермаркету не перевищува-
тиме базарної більш як на 10%, то за неї готові
платити 78% опитаних, це свідчить про важ-
ливість упаковки для відвідувачів супермаркетів
середнього віку (25–35 років), 73% з яких хочуть
бачити овочеву продукцію упакованою. Проте
85% респондентів цієї вікової групи передусім
готові сплачувати більше за овочі гарантованої
якості, а вже потім за їхню упаковку та сортуван-
ня й калібрування.
Проаналізувавши побажання споживачів щодо

асортименту овочевої продукції, потрібно заува-
жити, що свіжі овочі перебувають поза конкурен-
цією порівняно з іншими видами продукції. Однак
кожен третій з опитаних, окрім традиційних та
консервованих продуктів, уже запитує і заморо-
жені овочі. До того ж, 30% респондентів висло-
вилися і за купівлю овочевих салатів, що також
має спонукати супермаркети пропонувати більше
цього виду продукції. Зокрема, 58% опитаних бу-
ли зацікавлені у новому виді овочевої продукції —
свіжопорізаних салатних сумішах.

Перед нами стояло завдання з’ясувати, які
саме вимоги до різних видів пакування овочів
висувають покупці супермаркетів [7]. Зокрема,
споживачі віддають перевагу такому виду упаков-
ки, як сітка для пакування моркви (22%), картоплі
(33) та цибулі (34%).
Досить велика кількість опитаних висловила-

ся за можливість вибирати овочі з контейнерів
власноруч поштучно, тобто їм упаковка взагалі не
потрібна.
За результатами опитування було дано оцін-

ку негативних факторів, які перешкоджають при-
дбанню овочів у мережах супермаркетів. Щоб ви-
явити всі можливі перешкоди, було вирішено пе-
редбачити в анкеті запитання відкритого типу,
48% респондентів надали свої зауваження. При-
вертає увагу той факт, що майже половина цих
зауважень (49%) стосувалася надмірної ціни.
Серед інших негативних чинників були претензії
до якості (12% зауважень), невеликий асорти-
мент продукції (9%), наявність власного городу
(6%), незадовільний зовнішній вигляд (5%), сум-
ніви щодо свіжості та брак коштів (по 4%) і знач-
на відстань до супермаркету (3% від загальної
кількості зауважень).
Новим і поки що незаповненим сегментом на

ринку овочевої продукції може стати органічна
продукція. Проте відомо, що виробництво цієї
продукції дорожче порівняно з традиційною про-
дукцією. За таких умов внутрішній споживчий ри-
нок органічної продукції може бути обмежений
передусім споживачами з високим рівнем до-
ходів.
Зацікавленість в органічній овочевій продукції

поки що не підтримана купівельною спроможніс-
тю більшої частини опитаних нами споживачів.

Зважаючи на ринкову ситуацію, деякі сіль-
ськогосподарські товаровиробники готові під-
вищувати рівень якості своєї продукції з ви-
користанням сучасних технологій, але зде-
більшого перешкодою цьому є фінансові
проблеми, зокрема з довгостроковим креди-
туванням. Як наслідок, вітчизняні товарови-

Висновки

робники, які мають достатній потенціал для
вирощування та збуту овочевої продукції
(земля, просторове розміщення, людський
чинник тощо), а також сприятливі природно-
кліматичні умови, не в змозі конкурувати з
якіснішою продукцією іноземних виробників,
особливо щодо зовнішнього вигляду.
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18 грудня 2011 р. виповни-
лося 80 років Савелію Пи-
липовичу Лифенку — видат-
ному селекціонеру і генетику,
доктору сільськогосподарсь-
ких наук, професору, академі-
ку Національної академії аг-
рарних наук України, заслуже-
ному діячу науки і техніки
України, лауреату Державної
премії України в галузі науки і
техніки.
Народився С.П. Лифенко у

селянській родині в с. Богояв-
ленка Мар’їнського району До-
нецької області. Після успіш-
ного закінчення у 1952 р. До-
нецького сільськогосподарсь-
кого технікуму був направле-
ний на навчання до Одеського
сільськогосподарського інсти-
туту на агрономічний факуль-
тет. В інституті він захоплю-
вався селекцією пшениці. За-
хистивши диплом, працював
асистентом на кафедрі се-
лекції та насінництва.
У 1959 р. С.П. Лифенко

вступив до аспірантури Всесо-
юзного селекційно-генетично-
го інституту. По її закінченні
працював у лабораторії насін-
нєзнавства, а потім — у відділі
селекції пшениці.
У 1963 р. захистив канди-

датську дисертацію, а в 1964 р.
в інституті було створено ла-
бораторію з вивчення та вико-
ристання гетерозису у пшени-
ці, яку й очолив С.П. Лифенко.
3а короткий період було роз-
в’язано чимало проблем, по-
в’язаних з гібридною пшени-
цею, вперше в Україні створе-
но гібрид пшениці Одеський 94,
водночас він проводив селек-
ційну роботу з м’якою пшени-
цею.
Уперше в країні було ство-

С.П. ЛИФЕНКУ — 80

рено напівкарликові сорти
пшениці озимої Одеська на-
півкарликова та Одеська 75.
Новий морфотип цієї культури
заввишки 75–85 см мав рівень
урожайності до 85–95 ц/га.
За всі роки напруженої пра-

ці вченим створено 83 сорти,
з яких 44 занесено до Держав-
ного реєстру сортів рослин
України, а також Росії, Узбеки-
стану, Молдови, Вірменії. Він
опублікував 290 наукових
праць, серед яких 10 моногра-
фій і брошур, 65 методичних
рекомендацій і положень. Ним
підготовлено 15 кандидатів і 1
доктор наук.
С.П. Лифенком розроблено

схему створення надсильних
сортів пшениці і вперше виве-
дено сорт такого зразка —
Одеська красноколоса (1984).
Згодом було створено чимало
сортів такого типу (Ольвія,
Селянка, Куяльник, Зміна), в
яких «сила» борошна сягає
500 одиниць альвеографа.
Сорти, виведені С.П. Ли-

фенком, за всі роки їх вирощу-
вання займали сумарну пло-

ЮВІЛЕЇ

щу понад 25 млн га, економіч-
ний ефект від їх упроваджен-
ня становить 400–500 млн грн.
Упровадження нових сортів у
виробництво дало змогу різко
підвищити валові збори зерна
пшениці, а Україні — стати
одним з основних у світі її екс-
портерів (4-те місце) і прода-
вати за кордон до 14–15 млн т
зерна.
У 1988 р. за матеріалами ба-

гаторічних досліджень С.П. Ли-
фенко захистив докторську
дисертацію.
За плідну наукову й педаго-

гічну діяльність Савелію Пили-
повичу присвоєно звання про-
фесора та «Заслуженого дія-
ча науки і техніки».
У 1997 р. за розробку на-

пряму створення інтенсивних
напівкарликових сортів і впро-
вадження їх у виробництво
йому було присуджено Дер-
жавну премію України в галузі
науки і техніки.
За плідну працю впродовж

багатьох років С.П. Лифенко
удостоєний державних нагород:
«Золотої медалі ім. В.Н. Ре-
месла», ордена «Знак поша-
ни», «Ордена Ярослава Муд-
рого п’ятого ступеня» і чис-
ленних медалей з виставок
СРСР та України.
Від щирого серця вітаємо

Савелія Пилиповича Лифенка
з ювілеєм, бажаємо йому міц-
ного здоров’я, довголіття, ус-
піхів у науковій, творчій роботі
та великого щастя.

Відділення
рослинництва НААН

Селекційно-генетичний
інститут — Національний
центр насіннєзнавства

та сортовивчення
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Сычевский Н.П. Научное обоснование стратегии
развития агропродовольственного комплекса Ук-
раины//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 12. —
С. 5–9.
Освещены вопросы научного обоснования страте-
гии развития АПК Украины, прогнозирования про-
изводства и потребления основных видов пище-
вых продуктов и финансового обеспечения прове-
дения реформ аграрной отрасли.

Заришняк А.С., Цвей Я.П., Иванина В.В., Шиман-
ская Н.К. Эффективность удобрений и резервы
зерно-свекловичного севооборота в восстановле-
нии плодородия чернозема типичного//Вісник аг-
рарної науки. — 2011. — № 12. — С. 10–15.
Установлено, что на черноземах типичных выще-
лоченных в условиях достаточного увлажнения
зоны Лесостепи Украины стабилизация баланса
гумуса в зерно-свекловичном севообороте дости-
гается при внесении 12 т навоза на 1 га севообо-
ротной площади.

Булыгин С.Ю., Ачасов А.Б. К вопросу геоинфор-
мационного картографирования почв//Вісник аг-
рарної науки. — 2011. — № 12. — С. 16–22.
Предложена схема анализа данных дистанцион-
ного зондирования и цифровых моделей рельефа
для получения прогнозных почвенных карт. Гео-
информационный анализ рельефа позволяет оце-
нить почвообразовательный потенциал исследу-
емой территории, а космическое зондирование
предоставляет информацию о современном со-
стоянии почвенного покрова. Такой подход позво-
ляет унифицировать и объективизировать процесс
выделения почвенных контуров.

Теслюк В.В., Мельничук М.Д., Григорюк И.А.,
Дубровин В.А., Каминский В.Ф. Экотоксикологи-
ческая оценка микобиопрепарата микосан для за-
щиты растений от болезней//Вісник аграрної науки.
— 2011. — № 12. — С. 23–25.
Рассмотрены биотехнологические основы получе-
ния и применения микобиопрепарата микосан на
основе экстракции элиситоров из клеточной стенки
гриба трутовик настоящий. Установлены экологи-
ческие и токсикологические свойства биотехноло-
гии производства и применения микобиопрепарата
при обработке сельскохозяйственных культур.

Бобось И.М., Рубан М.Б. Влияние вредителей и
болезней на продуктивность сортов моркови//Віс-
ник аграрної науки. — 2011. — № 12. —
С. 26–28.
Для получения высокого товарного урожая реко-
мендовано использовать сорта моркови Длинная
красная (41,8 т/га), Красный великан (36 т/га) и
Осенняя королева (32,8 т/га), у которых формиру-
ется более развитая вегетативная масса и выяв-
лена высокая устойчивость к болезням и вреди-
телям.

Тряпицына Н.В., Медведева Т.В., Лушпиган О.П.,
Супрун К.И. Распространение неповирусов в на-
саждениях ягодных культур//Вісник аграрної науки.

— 2011. — № 12. — С. 29–32.
Проведена оценка фитовирусологического состо-
яния насаждений ягодных культур в Киевской и
Харьковской областях по количественным и каче-
ственным характеристикам распространения непо-
вирусных инфекций. Выявлены индивидуальные
особенности спектра неповирусных инфекций в
насаждениях различных пород. Проанализирова-
ны тенденции возможных изменений фитовирусо-
логического состояния проверенных насаждений.

Романенко В.П., Демиденко И.Ф. Клонирование
энтеровирусов свиней//Вісник аграрної науки. —
2011. — № 12. —  С. 33–35.
Приведены экспериментальные данные после-
довательного клонирования коллекционных и эпи-
зоотических штаммов (тех же серотипов) энтеро-
вирусов свиней. Проанализированы выявленные
внутриштаммовые различия между полученными
клонами.

Подоба Б.Е., Копылова Е.В., Подоба Ю.В., Ян-
ко Т.С., Добрянская М.Л. Племенной материал
волынской мясной породы в банке генетических
ресурсов животных ИРГЖ//Вісник аграрної науки.
— 2011. — № 12. — С. 36–39.
Определены генотипы быков 5-ти линий волынс-
кой мясной породы крупного рогатого скота из бан-
ка генетических ресурсов животных Института
разведения и генетики животных НААН по поли-
морфным системам эритроцитарных антигенов
ЕАВ локуса и ДНК-маркерам генов тиреоглобули-
на, калпаина, миостатина. Проведенный анализ
позволил проследить за наследованием аллелей
в поколениях от родоначальников линий к потом-
кам.

Кочмарский В.С. Новые генотипы пшеницы ози-
мой мягкой с повышенным потенциалом адаптив-
ности, продуктивности и качества зерна//Вісник аг-
рарної науки. — 2011. — № 12. — С. 40–43.
Анализ статистических показателей адаптивности
новых перспективных генотипов исходных звень-
ев селекции пшеницы озимой, созданных в Миро-
новском институте пшеницы имени В.Н. Ремесло,
свидетельствует о высокой вариабельности по
признаку урожайность и средней — по качеству
зерна.

Халак В.И. Влияние генотипа хряков-производи-
телей на откормочные и мясные качества потом-
ства//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 12 —
С. 44–46.
С целью внедрения региональной системы разве-
дения свиней и поиска эффективного метода ран-
него прогнозирования продуктивности исследова-
ны показатели откормочных и мясных качеств жи-
вотных различных внутрипородных сочетаний
крупной белой породы и классов распределения
по живой массе при отъеме.

Сидорчук А.В. Научно-инженерное сопровожде-
ние развития производства зерна//Вісник аграрної
науки. — 2011. — № 12. — С. 47–51.
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Обозначены составляющие системы производства
зерна и основные задачи научно-инженерного со-
провождения ее развития. Раскрыто системно-
факторные основы решения этих задач. Доказа-
но, что государственное управление обновлени-
ем парка зерноуборочных комбайнов должно
осуществляться на основе моделирования про-
цессов их убывания и поступления относительно
сельскохозяйственных предприятий разного типа.

Маклюк Е.И. Использование микробиологического
потенциала почвы в органическом земледелии//Віс-
ник аграрної науки. — 2011. — № 12. — С.52–54.
Изложены научные основы использования микро-
биологического потенциала почвы в современных
системах органического земледелия. Показана
значимость проведения микробиологической диаг-
ностики агроэкосистем и оптимизации биологичес-
кой активности почв, что отвечает ключевым прин-
ципам органического производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Перепелятников Г.П. Организация растениевод-
ства на радиоактивно загрязненных территори-
ях//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 12. —
С. 55–56.
Приведены основные рекомендации по организа-
ции рационального ведения растениеводства на
территориях, подвергшихся радиоактивному заг-
рязнению после ядерных и радиационных инци-
дентов. Применение защитных мероприятий для
получения продукции, соответствующей гигиени-
ческим нормативам, определяется периодами заг-
рязнения территории.

Науменко О.В., Кигель Н.Ф. Лактофаги, выделен-
ные на молокоперерабатывающих предприяти-
ях Украины//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 12. — С. 57–60.
Проведены исследования биологических свойств
вирулентных бактериофагов молочнокислых бак-
терий, выделенных на молокоперерабатывающих
предприятиях Украины. На основании результатов
изучения морфологии с помощью электронной
микроскопии, генетических исследований и спек-
тра литической активности определено таксономи-
ческое положение фагов Lactococcus lactis.

Козаченко О.А. Компенсация антропогенных ре-
сурсов биологическими в аграрном производст-
ве//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 12. —
С. 61–64.
Установлено, что низкий уровень ресурсообес-
печения при современной практике ведения сельс-
кого хозяйства не дает возможности полной мерой
реализовать имеющийся агроресурсный потенци-
ал сельских территорий. Усовершенствование от-
раслевой структуры будет сопровождаться полной
компенсацией промышленных энергоресурсов и
существенным повышением уровня продуктивно-

сти аграрного производства.

Паска И.Н. Торгово-посреднические структуры в
цепи товародвижениря растениевродческой про-
дукции//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 12.
— С. 65–67.
Проведено исследование экономической природы
функционирования торгово-посреднических струк-
тур как элемента рыночной инфраструктуры. Осо-
бое внимание уделено рассмотрению взаимоот-
ношений между мелким товаропроизводителем
сельскохозяйственной продукции и посредником.

Евич П.П. Мироновская опытно-селекционная
станция и развитие сахаропроизводства в начале
XX века//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 12.
— С. 68–70.
Раскрыты научно-организационные основы разви-
тия селекции и семеноводства сахарной свеклы
для нужд отечественной сахарной промышленно-
сти.

Кучер Л.Ю. Относительно управления проектами
реконструкции и строительства молочнотоварных
ферм и комплексов//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 12. — С. 71–73.
Разработана концептуальная модель управления
проектами реконструкции и строительства молоч-
ных ферм и комплексов.

Третяк Н.А. Относительно функционального под-
хода к управлению земельными ресурсами//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 12. — С. 74–75.
Предлагается методология функционального под-
хода и модель управления земельными ресурса-
ми в условиях новых земельных отношений.

Бондаренко К.Н. Маркетинговое обеспечение де-
ятельности научно-исследовательских учрежде-
ний как субъектов инновационного процесса//Віс-
ник аграрної науки. — 2011. — № 12. — С. 76–77.
Рассмотрены и обоснованы базовые положения
реализации маркетингового обеспечения в дея-
тельности научно-исследовательских учреждений.
Отмечены роль и место маркетингового обеспе-
чения в процессе инновационной активности на-
учно-исследовательского продуцирования. Акцен-
тировано внимание на основных направлениях
маркетингового обеспечения деятельности науч-
но-исследовательских учреждений в условиях на-
укоемкого аграрного рынка.

Карман О.В. Оценка потребительского поведения
покупателей овощной продукции//Вісник аграрної
науки. — 2011. — № 12. — С. 78–79.
На основе анкетного опроса потребителей овощ-
ной продукции осуществлена оценка потребитель-
ских предпочтений. Особое внимание уделено
исследованию причин ориентации на места при-
обретения овощной продукции.
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Sychevsky N. Scientific substantiation of the strategy
of development agro-industrial complex of Ukraine//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 12. —
P. 5–9.
Questions are studied of scientific substantiation of
the strategy of development of agrarian and industrial
complex of Ukraine, as well as prediction of pro-
duction and consumption of foodstuff and financing
reforms in agrarian branch.

Zarishniak A., Tsvey Ya., Ivanina V., Shumanska
N. Efficiency of fertilizers and reserves of grain-beet
crop rotation in reestablishment of fertility of typical
black earth//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 12. — P. 10–15.
It is fixed that on leached typical black earth in con-
ditions of sufficient moistening of Forest-steppe zone
of Ukraine stabilization of balance of humus in grain-
beet crop rotation can be reached at importation of
12 tons of dung on 1 hectares of the sowing area.

Bulyghin S., Achasov A. To the question of geo-
information mapping of soils//News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 12. — P. 16–22.
The scheme of analysis of data of remote probing
and digital models of land forms for deriving pros-
pective soil maps is offered. Geoinformation analysis
of land forms allows to evaluate soil formation po-
tential of the examined terrain, and space probing
gives the information on the state of soil covering.
Such approach allows to unify the process of de-
termining soil contours.

Tesliuk V., Melnichuk M., Grigoriuk I., Dubrovin V.,
Kaminsky V. Ecotoxicological assessment of bio-
geotechnology of production and application of my-
cobiopreparation Mikosan for protecting plants from
diseases//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 12. — P. 23–25.
Biotechnological bases are surveyed of deriving and
application of mycobiopreparation Mikosan on the
basis of extraction elicitors from cellular wall of mush-
room Fomes fomentarius. Ecological and toxicological
properties of biogeotechnology of production and
application of mycobiopreparation are determined at
protecting crops.

Bobos I., Ruban M. Resistance of grades of carrot
against diseases and pests//News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 12. — P. 26–28.
For deriving high commodity yield it is recommended
to use the following grades of carrot: Long Red (41,8
tons/hectare), Red Giant (36 tons/hectare) and Au-
tumn Queen (32,8 tons/hectare). They form more
developed vegetative mass and have high resistance
to diseases and pests. Resistance of grades of carrot
to causal organisms of diseases and pests is also
investigated.

Triapitsyna N., Medvedeva T., Lushpighan O., Su-
prun K. Spreading of nepoviruses in plantings of
berry cultures//News of agrarian sciences. — 2011.
— № 12. — P. 29–32.
The assessment of phytovirologic state of plantings of

berry cultures in Kiev and Kharkov areas on quantitative
and qualitative indicators of spreading nepovirus in-
fections is carried out. Specific features of a spectrum
of nepovirus infections in plantings of different grades
are fixed. Tendencies of possible changes in phyto-
virologic state of the tested plantings are analyzed.

Romanenko V., Demidenko I. Cloning of entero-
viruses of pigs//News of agrarian sciences. — 2011.
— № 12. — P. 33–35.
Experimental data of sequential cloning of collection
and epizootic strains (of the same serotypes) en-
teroviruses of pigs are brought. Intrastrain differences
between the obtained clones are analyzed.

Podoba B., Kopilovа Е., Podoba Yu., Yanko T.,
Dobrianska M. Breeding material of Volynsk meat
breed in the bank of genetic resources of animals OF
IABG//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 12. — P. 36–39.
Genotypes of bulls of 5 lines of Volynsk meat breed
of cattle from the bank of genetic resources of ani-
mals of Institute of growing and animal genetics of
NAAS on polymorphic systems of erythrocyte an-
tigens ЕАV of a locus and DNA-markers of genes of
Thyreoglobulin, Calpain, Myostatinum are determi-
ned. The carried out analysis has allowed to track
inheritance of alleles in generations from ancestors
of lines to offsprings.

Kochmarsky V. New genotypes of winter mild wheat
with the heightened potential of adaptability, pro-
ductivity and quality of grain//News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 12. — P. 40–43.
Analysis of statistical indices of adaptability of new
perspective genotypes of initial links of selection of
winter wheat, created in Myronivka institute of wheat,
testifies to high variability on the basis of productivity
and average one — on quality of grain.

Halak V. Genotype of boars-producers and their influ-
ence on feeding and meat qualities of offspring//News
of agrarian sciences. — 2011. — № 12. — P. 44–46.
With the purpose of introduction of regional system
of growing pigs and searching efficient method of
early prediction of productivity indexes of feeding and
meat qualities of animal of various intrapedigree
combinations of large white breed and classes of
allocation on alive mass are investigated at wean.

Sydorchuk A. Scientific and engineering support of
development of grain production system//News of
agrarian sciences. — 2011. — № 12. — P. 47–51.
Component of the system of production of grain and
the primal problems of scientific-engineering support
of its development are meant. System-factorial bases
are shown of the decision of these problems. It is
proved that the government should be carried out
with renewal of park of combine harvesters on the
basis of simulation of processes of decreasing of their
quantity and going into operation in agricultural en-
terprises of different type.

Makliuk Ye. Scientific fundamentals of effective use
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of microbiologic potential of soil in organic farming//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 12. —
P. 52–54.
Scientific fundamentals of use of microbiologic poten-
tial of soil in modern systems of organic farming are
stated. Significance is shown of microbiologic diag-
nostics of agro ecosystems and optimization of bio-
logical activity of soils.

Perepeliatnikov G. Organization of plant growing on
radioactively polluted terrains//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 12. — P. 55–56.
The basic references on organization of rational sup-
port of plant growing on radioactively polluted terrains
after radioactive incidents are brought. Application of
protective measures for deriving production meeting
hygienic normative can be defined by the seasons
of contamination of terrain.

Naumenko O., Kighel N. Characteristics of lacto
phage, excreted on milk enterprises of Ukraine//News
of agrarian sciences. — 2011. — № 12. — P. 57–60.
Researches are carried out of biological properties
of virulent bacterio phages of lactic acid bacteria
excreted on milk enterprises of Ukraine. On the basis
of results of study of morphology by means of sub-
microscopy, genetic researches and spectrum of lytic
activity it is determine the taxonomic position of pha-
ges of Lactococcus lactis.

Kozachenko O. Compensation of anthropogenic re-
sources by biological ones in modern systems of
agriculture//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 12. — P. 61–64.
It is determined that the low level of resources at
modern practice of agriculture does not give an op-
portunity to realize available agro-resource potential
of village terrains. Improvement of branch structure
will be accompanied by full compensation of the
production power resources and significant raise of
the level of productivity of agrarian production.

Paska І. Trading structures in the chain of movement
of goods of plant production//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 12. — P. 65–67.
A research is carried out of the economic nature of
operation of trading-intermediary structures as an
element of market infrastructure. The special attention
is given to treating mutual relations between small

commodity producer of agricultural production and an
intermediary.

Evich P. On the development of sugar industry in the
early XX century in the context of Myronivska ex-
perimental breeding station//News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 12. — P. 68–70.
The scientific and organizational basis for the deve-
lopment of plant breeding and seed production of
sugar beets for the needs of the domestic sugar
industry are observed in the article.

Kucher L. The concept of managing the projects of
reconstructing and building the dairy farms and
complexes//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 12. — P. 71–73.
The concept model of managing the projects of re-
constructing and building the dairy farms and com-
plexes is worked out.

Tretiak N. On the functional approach to control of
land resources of Ukraine//News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 12. — P. 74–75.
The methodology of functional approach and model
of control of land resources in conditions of new land
relations is offered.

Bondarenko K. Marketing provision of activity of
research and development establishments as sub-
jects of innovative process // News of agrarian scien-
ces. — 2011. — № 12. — P. 76–77.
Basic positions of realization of marketing provision
in activity of research and development establish-
ments are surveyed and justified. The role and a
place of marketing provision during innovative activity
of research and development are noted. Special at-
tention is given to the basic directions of marketing
provision of activity of research and development
establishments in conditions of high technology
agrarian market.

Karman O. Assessment of consumer behavior of
buyers of vegetable production//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 12. — P. 78–79.
On the basis of questionnaire of consumers of ve-
getable production the assessment is made of con-
sumer preferences. The special attention is given to
research of the causes of orientation to places of
acquisition of vegetable production.
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