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Найактуальніше

Г.М. Калетнік,
академік НААН
Вінницький національний
аграрний університет

Земля не може бути без вологи
 Аристотель

Постановка проблеми. В умовах постійно
зростаючої кількості населення землі, обмеже-
ності обсягів сільськогосподарських угідь та
недостатньої зволоженості ґрунту в багатьох
регіонах України постало питання пошуку
ефективних технологій використання малопри-
датних земель для вирощування сільськогос-
подарських культур. Одним з інноваційних спо-
собів вирощування рослин на малопридатних
землях і в нестабільних кліматичних умовах з
низькою сумарною кількістю опадів є викорис-
тання зрошувальних систем. Прикладом для
дослідження стало вирощування сільськогоспо-
дарських рослин в одному з автономних райо-
нів Китаю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемам ефективного ведення сільського
господарства, підвищення урожайності сіль-
ськогосподарських культур за допомогою вико-
ристання систем штучного зрошення присвяти-
ли свої праці багато зарубіжних та вітчизняних
вчених, серед них Фреді Лем, Ден Роджерс,
Лорд Стоун (Kansas State University), Кевін Лар-
сон (Colorado State University), П.І. Коваленко,
М.І. Ромащенко (Інститут водних проблем і ме-
ліорації НААН) та багато інших.
Результати досліджень. За останнє сто-

Ключові слова: гірська вода, населення планети Земля, виробничо-будівельна корпорація,
крапельний полив, посіви кукурудзи.

ліття спостерігається тенденція до невпинного
зростання населення світу. Таке твердження
можна простежити на основі прогнозу щодо
кількості народонаселення планети, який зро-
били вчені у другій половині ХХ ст. [2]: 1850 р.
— 1,3; 1950 — 2,5; 2000 — 6,5; 2010 —
7,6; 2020 — 8,7; 2030 — 9,7; 2040 — 10,6;
2050 — 11,2; 2060 — 11,7; 2070 — 12,0;
2080 — 12,2; 2090 — 12,3; 2100 — 12,3;
2110 — 12,3; 2120 — 12,3. Зробленому прогно-
зу на віддалену перспективу та його показни-
кам варто вірити, оскільки його передбачення
підтверджуються сучасними показниками: за
даними Продовольчої і сільськогосподарської
організації ООН (FAO), у 2000 р. кількість на-
селення становила 6 млрд; у 2011 р. цей по-
казник сягнув 7 млрд осіб. Хоча прогноз темпів
збільшення чисельності населення після 2020 р.
незрівнянно нижчий, ніж у попередні десяти-
ліття, проте реальний стан і нові дослідження
свідчать: тенденція до зростання кількості на-
селення зберігатиметься й надалі, що викли-
кає занепокоєння людства. На думку світових
і вітчизняних учених, зростання чисельності
населення планети обмежить доступність хар-
чів, води і навіть кисню. Згадане вже далося
взнаки, адже у 2009 р. кількість людей, які го-
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лодують, у світі сягнула рекордно високої по-
значки і становила 1,023 млрд осіб.
Причин значної чисельності людей, що го-

лодують, на нашій планеті є чимало, але ос-
новною з них, як вважають українські учені, є
обмежена можливість природи планети Земля
забезпечити харчами сучасну людську циві-
лізацію. За розрахунками вітчизняних науков-
ців, уже після 2011 р. «межа людського засе-
лення нашої планети визначається вже сучас-
ною можливістю виробництва продукції для
харчування» [3].
Постає складне запитання: у чому полягає

причина? На нашу думку, відповідь є такою. На
планеті Земля, за даними геологічної науки, є
понад 4,0 млрд га сільськогосподарських угідь,
які можуть використовуватися для виробницт-
ва харчів, але вікова практика показала, що з
цих угідь ефективно можна використовувати не
більше 1 млрд га, які тепер фактично перебу-
вають в обробітку [4].
Враховуючи, що визначальним чинником

можливостей виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції є наявність угідь, постає право-
мірне завдання щодо використання решти сіль-
ськогосподарських угідь (4–1,0 млрд га сіль-
ськогосподарських угідь) або хоча б їхньої
частини. Проте, на перший погляд, важко знай-
ти пояснення для відповіді: де є ті 3,0 млрд га
сільськогосподарських угідь на планеті Земля,
які людство може використати для виробницт-
ва харчів? Відповідь, звісно, є, але для цього
потрібно спалювати ліси, що негативно позна-
читься на довкіллі. Необхідно також навчити-
ся використовувати території в пісках та інші
малопродуктивні і непридатні землі, що потре-
бують вкрай багато вологи, якої майже немає,
а опріснення морської води — величезних зу-
силь та кількості енергії.
Проте у скрутну хвилину людина понад усе

прагне до винахідливості. У цьому можемо пе-
ресвідчитися на прикладі Китаю, де з огляду на
зростання виробництва сільськогосподарської
продукції задля забезпечення продовольчої
безпеки уряд КНР провадить державну політи-
ку підвищення ефективності використання сіль-
ськогосподарських земель. Китай — країна пе-
ренаселена, в якої виникає об’єктивна потре-
ба ефективного використання кожного гектара
не тільки якісних сільськогосподарських угідь,
а й малопродуктивних і непридатних земель
завдяки активізації їхніх продуктивних власти-
востей: за допомогою вологи, поліпшення якос-
ті ґрунту, зменшення екологічного наванта-
ження, підвищення врожайності, збільшення
виробництва тваринницької продукції. Звісно,

виконання цього складного завдання неможли-
ве без використання новітніх технологій.
Однією з прогресивних технологій підвищен-

ня ефективності використання малопродуктив-
них земель та збільшення виробництва сіль-
ськогосподарської продукції є використання
системи поливу, яка в умовах нестабільного
водозабезпечення та посушливого клімату на
значній території дає змогу створити сприятливі
умови для стабільного росту рослин та отри-
мання високих врожаїв.
Ознайомлення на практиці з новітніми тех-

нологіями свідчить, що використання систем
поливу в Сіньцзянській будівельно-виробничій
Корпорації КНР є не тільки новацією, а й під-
тверджує високий рівень ефективності сіль-
ськогосподарського виробництва.
Сіньцзянська виробничо-будівельна Корпо-

рація, заснована в 1954 р. у складі Сіньцзян-
Уйгурського автономного району (СУАР), є його
важливою господарсько-адміністративною час-
тиною, у ньому провадить свою унікальну ді-
яльність, яка заслуговує на увагу науки й прак-
тики. Особливість кліматичних умов та геогра-
фічного розташування Сіньцзян-Уйгурського
автономного району визначає й особливі функ-
ціональні обов’язки всіх структурних підроз-
ділів, одним з яких є Сіньцзянська будівельно-
виробнича Корпорація.
Про особливі завдання, здавалося б, не-

сумісні з виробничою діяльністю, які покладено
державою на Корпорацію, свідчить її розташу-
вання, межі якої збігаються з кордонами бага-
тьох держав: Таджикистан, Киргизія, Казахстан,
Росія, Монголія. Тому не дивно, що Корпора-
ція, крім своєї виробничої функції, виконує по-
кладені державою обов’язки щодо освоєн-
ня цілинної землі і захисту кордонів, реалізує
особливий режим, який об’єднує партію, уряд,
армію і підприємства.
У межах своєї території та у сфері вироб-

ничої діяльності Корпорація також здійснює
управління внутрішніми адміністративно-судо-
вими справами відповідно до законів і правил
КНР і СУАР. Для виконання цих функцій Кор-
порації підпорядковуються адміністративні та
юридичні органи, а також велика кількість не-
виробничих організацій у галузі науки і техні-
ки, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту,
фінансів і страхування.
Сінцзянська Корпорація для крапельного

поливу використовує воду, яка надходить зі
Східних Тянь-Шанських гір. Територію, на якій
вона провадить свою діяльність, природа на-
ділила складними суперечливими властивос-
тями, де межують і жорсткі кліматичні умови
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для сільськогосподарського виробництва та й
власне життєдіяльності, і важливі ресурси для
живої природи. З одного боку, ми бачимо тут
великі простори гірських степів і напівпустель,
чимало навіть холодних пустель — так звані
сирти. Це переважно землі, що хоча за геоло-
гічним переліком і належать до територій, на
яких можна проживати, але дотепер вони не
вважалися людством придатними для сільсько-
господарського виробництва. З другого боку,
поряд межує гірська система Середньої і Цен-
тральної Азії — Тянь-Шань, найвища вершина
якої сягає 7439 м [5]. Щоб збагнути потужність
цих гірських масивів, нагадаємо, що вони за
своєю величиною належать до найбільших гірсь-
ких масивів планети Земля: Еверест (8850 м) —
Непал; Гімалаї — Каракорум (8610 м) — Китай;
Кіліманджаро (5895 м) — Танзанія.
Цінність велетенських Тянь-Шанських гір-

ських масивів полягає у тому, що вони здатні
внести корективи у вікову практику людства,
створивши умови для використання напівпус-
тель і навіть пустель для вирощування рослин.
Саме завдяки таким потужним гірським маси-
вам можна безперебійно постачати прісну воду
і для сільського та комунального господарств,
і для промисловості, і для інших потреб лю-
дини. Звісно, такі унікальні умови є не в усіх пу-
стелях і напівпустелях, але виняткове, над-
складне поєднання здатності людини і можли-
востей природи заслуговує на увагу практики
й науки.
Унікальність полягає в тому, що гірська пріс-

на вода є невичерпним джерелом, а тому люд-
ський розум може розраховувати на її викори-
стання на століття вперед, а це сприятлива
умова для застосування новітніх технологій.
Йдеться про те, що прісна вода, яка безперерв-
но утворюється в землі дрібними капілярами,
просочується в одне й те саме місце. Цю при-
родну технологію помітив і описав ще Аристо-
тель: «Горные породы и возвышенные места,
как плотные губки, возвышаются над землей.
Просачиваясь мало-помалу через такую губку,
во многих местах сливаются вместе частицы
воды» [1]. Як результат — що більші гори, то
більше води, а отже, і несуть її з гір для потреб
потужні ріки, у нашому разі Тянь-Шаню: Нарин,
Чу, Ілі та ін. Крім гірської води, ріки поповню-
ються ще й за рахунок льодовиків на цих го-
рах, загальна площа яких сягає 7,3 тис. км2.
У теорії геологічної історії справедливим є

твердження про те, що «Больше всего рек и
самые крупные стекают с самых больших гор».
Щодо цього складного за кліматичними і при-
родними умовами району, то тут зі східних

Тянь-Шанських гір тече тільки річка Ілі, але тут
є чимало й невеликих річок, які при витоках з
гір — повноводні, а коли досягають пустельних
і малопродуктивних територій, то пересихають.
Отже, завдання полягає в тому, щоб вода, яка
стікає з гір у достатній кількості, мала ефектив-
не використання.
Ми пропонуємо ознайомитися з цікавим

практичним явищем у природі й суспільстві.
Йдеться про мистецтво людини виживати в
критичній ситуації та здатність ефективно ви-
користати при цьому дари природи — гірську
воду і практично непридатні території землі для
сільськогосподарського виробництва.
Для підтвердження цієї практичної цінності

людського мистецтва відзначимо, що корпора-
ція розташована на площі 8 млн га, з них тільки
1 млн 330 тис. га орних земель, або 16,6%, на
яких функціонує понад 3000 підприємств у сфе-
рі промисловості, транспорту, будівництва,
торгівлі, та незначна кількість сільськогоспо-
дарських підприємств. Таке співвідношення в
мініатюрі демонструє картину, яка існує зага-
лом на планеті Земля щодо наявності якісних
угідь для сприятливого сільськогосподарсько-
го виробництва. З усього видно, що для веден-
ня сільського господарства тут сформувалися
складні природні умови, а тому не дивно, що
після півстолітнього розвитку на величезній
території тепер у складі 14 дивізій Корпора-
ції налічується лише 175 фермерських госпо-
дарств.
І це відбиває реальний стан природних

умов, адже більшість земель Корпорації міс-
титься в пустельних районах з посушливим
кліматом і з недостатньою сумарною кількістю
опадів. У цьому районі надзвичайно бідна лі-
систість, якщо взяти до уваги, що тільки 8%
території Китаю покрито лісом, тут розкинулась
одна з найбільших пустель країни — пустеля
Такла-Макан, інші пустелі менші за розмірами.
Отже, розвиток водоощадних систем зрошен-
ня у цьому районі — це єдина можливість
ефективного розвитку сільського господарства
та забезпечення стабільно високих врожаїв.
Корпорація взяла на себе відповідальність

перед державою за активізацією природних
властивостей ґрунтів, що дасть змогу викорис-
тати великі території малопродуктивних, навіть
пустельних земель у підконтрольному їй окрузі
та підвищити ефективність використання уже
введених у виробництво сільськогосподарських
угідь. Для виконання взятих зобов’язань спря-
мовано всю діяльність, що провадиться у сфері
ефективного ведення сільського господарства
із застосуванням найсучасніших технологій, а
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також здійснюється активна політика урбані-
зації, індустріалізації з метою поліпшення жит-
тя сільського населення.
Взяті зобов’язання виконуються відповідно

до державної політики «стабілізації обсягів ви-
робництва зерна, поліпшення якості бавовни,
збільшення споживання фруктів та продукції
тваринництва». Перше місце тут відводиться
системі водоощадного поливу. Для підвищен-
ня ефективності використання цієї системи
Корпорація активно здійснює реструктуризацію
сільського господарства, створює сучасну ме-
ханізовану базу, дієво впливає на зміну тради-
ційних технологій та організаційних форм аг-
рарного виробництва, підвищення конкуренто-
спроможності сільськогосподарської продукції
та сприяння індустріалізації аграрної сфери.
Потреба у збільшенні виробництва харчових

продуктів сприяла започаткуванню використан-
ня штучного зрошення ще у 80-х роках ХХ ст.,
однак упродовж десятиліть ефективність вико-
ристання води традиційними технологіями не
перевищувала 30%.
Враховуючи низьку ефективність традицій-

них способів поливу (дощування, полив у бо-
розну), Корпорація почала активно переходи-
ти на застосування крапельного зрошення, та-
кож знане як зрошення цівкою, мікрозрошення
або локалізоване зрошення. Система крапель-
ного зрошення дає змогу заощаджувати воду
та добрива, даючи можливість воді через ме-
режу трубопроводів, клапанів, крапельних ліній
та емітерів (дозаторів-крапельниць) повільно
надходити безпосередньо до коріння рослин чи
на поверхню ґрунту. Технологія крапельного
зрошення забезпечує досягнення ефективності
використання води в межах 96–98%. Уже у 2013
р. Корпорації вдалося створити найбільшу в
країні високотехнологічну систему зрошення на
площі 770 тис. га, що є істотним досягненням,
якщо врахувати наявність площі сільськогоспо-
дарських угідь 1 млн 330 тис. га.
Система крапельного зрошення, що викори-

стовується Сіньцзянською будівельно-виробни-
чою Корпорацією, містить: вузол забору води;
вузол фільтрації (гравійні та піскові, сітчасті,
дискові, вихрові фільтри); вузол фертигації (за-
стосування добрив і гербіцидів разом із систе-
мою внесення вологи); магістральний трубо-
провід; розвідний трубопровід; крапельні лінії;
центральну станцію управління поливом.
Крапельні лінії поділяються на краплинні

трубки і краплинні стрічки. Характеризуючи
краплинні трубки, відзначимо, що йдеться про
суцільні поліетиленові трубки діаметром від 16
до 20 мм, з товщиною стінки від 100 мікрон до

2 мм з прикріпленими до них крапельниця-
ми — зовнішніми, накладними, інтегрованими
(вмонтованими всередину). Характеризуючи
краплинні стрічки, зауважимо, що їх називають
«крапельні лінії», виготовлені вони зі смужки
поліетилену, згорнутої в трубку і склеєної або
звареної термічним способом. Крапельне зро-
шення можна використовувати для вирощуван-
ня таких культур, як кукурудза, виноград, ба-
вовна, декоративні дерева, банани, баклажани,
кокоси, цитрусові, полуниці, цукрова тростина,
помідори, фініки та багато інших рослин в теп-
лицях і на відкритому ґрунті.
Система крапельного зрошення приєднана

до центрального комп’ютера (контролера) не-
залежно від місця встановлення системи кра-
пельного поливу — у теплицях чи на відкрито-
му ґрунті. Це дає змогу контролювати кількість
поданої води, внесених добрив, вимірювати
тиск та своєчасно подавати вологу. Звісно,
вода з гір містить багато механічних домішок,
а тому, перш ніж потрапити у розподільчі тру-
би та в ґрунт, вона пропускається через потуж-
ну фільтрацію за спеціальною водоспряму-
вальною системою. Для ефективної роботи
системи крапельного зрошення фільтри є од-
ними з ключових елементів здійснення поливу,
особливо з огляду на те, що отвори, через які
вноситиметься вода, є досить вузькими, вони
потребують ретельного догляду. Саме задля
цього періодично для очищення магістральних
систем поливу застосовують такі хімічні речо-
вини, як хлор або сірчана кислота. Для їх по-
дачі використовують хімічні інжектори (мемб-
ранні чи поршневі насоси).
Розробку технологій крапельного поливу

для Сіньцзянської Корпорації забезпечує Ака-
демія наук сільського господарства Корпорації,
а також дослідні господарства і підприємства,
що належать до її структури.
Економічні переваги: висока ефективність

використання води завдяки дозованій та лока-
лізованій подачі; відносно низькі витрати енергії
завдяки подачі води під низьким тиском та без
перетікання порівняно з іншими системами зро-
шення, які потребують застосування високого
тиску; скорочення обсягів використання засобів
захисту рослин за рахунок зменшення забур’я-
неності, позаяк земля між рядками залиша-
ється сухою; можливість освоєння земель на
схилах та зі складним рельєфом, а також ма-
лопродуктивних (малопотужних, піщаних, супі-
щаних, рекультивованих) земель; істотне підви-
щення врожайності сільськогосподарських
культур за значного поліпшення товарної та
споживчої якості продукції; високий рівень ме-
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ханізації та автоматизації технологічних про-
цесів (полив, внесення добрив, хімічних меліо-
рантів, засобів захисту рослин) і на цій основі
високий ступінь контрольованості всіх процесів.
Технологічні переваги: рівномірний розподіл

вологи, особливо на краях; зниження уражен-
ня рослин грибними і бактеріальними хвороба-
ми порівняно з традиційними системами зро-
шення, за яких змочується поверхня листя; гли-
боке просочування води безпосередньо у
кореневу систему; забезпечення внесення оп-
тимальної кількості добрив відповідно до фізіо-
логічних потреб рослин на основі створення
сприятливого водного та поживного режимів
ґрунту; зниження ерозії ґрунту порівняно з інши-
ми системами поливу; унеможливлення впли-
ву вітру на процес зрошення; зниження вимог
до систем дренажу; екологічна безпека засто-
сування.
За умови суворого дотримання технології

крапельного зрошення та інших технологічних
прийомів вирощування сільськогосподарських
культур можна уникнути незначних недоліків
такого зрошення, наприклад, ймовірності зас-
мічення (у разі неефективності роботи фільтру-
вальних елементів), деформації поливних стрі-
чок та інших частин системи (сонячні промені,
високі температури), пошкодження окремих
частин гризунами та іншими шкідниками, вилу-
говування ґрунтів (у разі застосування води з
підвищеною солоністю). Одним з відчутних не-
доліків систем крапельного зрошення порівня-
но з підвісними системами є вища вартість його
обладнання. Однак правильно встановлені си-
стеми крапельного поливу, за умови належно-
го управління та дотримання експлуатаційних
вимог, дадуть можливість використовувати ви-
соковартісну систему близько 20 років, а термін
окупності обладнання становить лише 2 роки.
Під час застосування крапельного поливу у

розрахунку кількості внесення води врахову-

ються природно-кліматичні особливості тери-
торії (клімат, опади, сонячні дні та радіація), а
також якісні характеристики ґрунту (родючість,
пропускна здатність, випаровування). Найчас-
тіше полив здійснюється поетапно, що дає змо-
гу визначати оптимальну технологічну потребу
води. Для кукурудзи оптимальними є такі ета-
пи поливу (таблиця).
За добу одна рослина використовує 2–4 л

води, водночас кукурудза не витримує перезво-
ложення. Оптимальна для кукурудзи вологість
ґрунту становить 70–80% НВ (HB — вологість
ґрунту в шарі h за найменшої вологоємності, %
сухої маси). На практиці доведено, що за інтен-
сивного режиму зрошення максимальна про-
дуктивність кукурудзи формується, коли перед-
поливна вологість ґрунту підтримується на рівні
80% НВ.
Задля посіву кукурудзи з використанням ін-

новаційних методів поливу Сіньцзянська ком-
панія «Кешень Лтд» з науково-технічного ос-
воєння сільськогосподарського обладнання
розробила посівні машини з функцією прокла-
дання плівки та трубопроводів для систем кра-
пельного зрошення, що значно зменшує кіль-
кість технологічних операцій, а отже, — знижує
витрати коштів та кількість шкідливих викидів
СО2 в атмосферу (рис. 1).
Ці посівні машини поєднують багато техно-

логічних операцій у посіві таких сільськогоспо-
дарських культур, як бавовна, кукурудза, со-
няшник, диня та ін. Разовою операцією можна
виконувати 8 програм посіву, а саме: оновлен-
ня борозни, відкриття плівкової стрічки, роз-
стелення трубопроводу для крапельного зро-
шення, прокладання плівки, укриття землею
країв плівки, перфорацію точного висіву, по-
криття землею лунки, притиснення посівних
рядів. Використання згаданої сівалки дає змо-
гу зберігати на 1 га велику кількість — 120–
150 тис. шт. — стебел кукурудзи та забезпе-

4-й день після проростання 400

8–10-й дні після проростання 400

25–30-й дні після сходження (кожні 2–4 дні) 300

30-й день після сходження до зав’язі (кожні 2–4 дні) 1100

Період запилення (кожні 2–4 дні) 800

Дозрівання зерна до молочної стадії (мінімум через 15 днів після запилення) 1100

За сезон у середньому 4500

Етап Потреба води
на 1 га, м3

Крапельне зрошення:
стабільність високих врожаїв
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чити чергування технологічної ширини міжрядь —
40 та 70 см. Після прокладання поливних ліній
вони приєднуються до головних водопроводів
(колекторів), а перед збиранням урожаю шлан-

Крапельне зрошення:
стабільність високих врожаїв

ги для крапельного поливу прибирають з поля.
Використання сівалки з наведеними вище

якісними технологіями дає змогу вирощувати
на 1 га посіву 120–150 тис. шт. рослин кукуруд-
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зи (рис. 2) за ширини міжрядь — 40 та 70 см,
що чергуються.
Щоб гарантувати якісне сходження кукуруд-

зи в умовах, не сприятливих для її зростання,
розроблено полімерну плівку, яка здатна само-
розкладатися, що уможливлює здійснення по-
сіву на 2 тижні раніше, ніж з використанням зви-
чайного способу. Крім того, полімерна плівка
захищає сходи від ранньовесняних заморозків,
перешкоджає випаровуванню, підтримує во-
логість ґрунту за одночасного підвищення суми
ефективних температур ґрунту і повітря, при-
скорюючи таким чином процес проростання.
Цінність полімерної плівки полягає ще й в

тому, що вона переробляється мікроорганізма-
ми, і вже за рік перебування у ґрунті її об’єм
зменшується приблизно до 10%. Плівка вироб-
ляється з поліетилену, також до її складу вхо-
дить спеціальний компонент на основі кисню,
що прискорює процес розкладання плівки, при
цьому масова частка поліетилену становить
93%. Як стверджують виробники, полімер плів-
ки екологічний, його використання не завдає
шкоди здоров’ю людей і тварин.
Досвід Сіньцзянської будівельно-виробничої

Корпорації підтверджує, що застосування сис-
теми крапельного поливу та укривання полів
плівкою, використовуючи високоякісне насіння,
дає змогу отримувати урожайність кукурудзи в
обсязі 20 т/га. Якщо порівняти високий показ-
ник з реальною середньою урожайністю куку-
рудзи у світі за 2011–2012 маркетингові роки,
яка становила 5,2 т/га, а також 9,24 т/га — у
США; 9,97 т/га — у Франції; 6,44 т/га — в Ук-
раїні, то стане очевидним величезне досягнен-
ня у застосуванні новітніх технологій крапель-
ного поливу.
Можна навести яскравий приклад, який свід-

чить, що свою обіцянку корпорація успішно ви-
конує. Зокрема, у 2012 р. вперше за останні
15 років кількість людей, що голодують, у світі
зменшилась на 130 млн і становила 893 млн
осіб. Таке зниження спостерігалося одночасно
з деяким зростанням населення планети. Спе-
ціалісти підрахували, що скорочення кількості
людей, які голодують, у світовому масштабі
значною мірою відбиває реальні новітні техно-
логічні заходи в галузі продовольчого забезпе-
чення населення, які були вжиті в Китаї та Індії,
позаяк згідно з матеріалами FAO понад 40%
людей, які потерпають від голоду, проживають
саме в цих країнах.
Досвід науки і практики використання води

в сільськогосподарському виробництві Сінь-
цзянської Корпорації КНР має вагоме значен-
ня для України, де водних ресурсів обмаль.

В Україні площа земель, що містяться в зо-
нах недостатнього та нестабільного зволожен-
ня, становить близько 20 млн га, з яких на 1 січ-
ня 2013 р. лише 2178 тис. га обладнані систе-
мами зрошення (що майже на 20% менше, ніж
було в 1990 р.). Однак, зважаючи на незадо-
вільний технічний стан обладнання, за даними
Департаменту землеробства, фактично полив
земель здійснювався на площі 613 тис. га. За
міжнародною класифікацією, лише Закарпатсь-
ка область належить до середньозабезпечених
місцевим стоком (6,3 тис. м3 на одну людину);
низька забезпеченість — у Чернігівській, Жито-
мирській, Волинській та Івано-Франківській об-
ластях (3,3–2,0 тис. м3); в інших областях —
досить низька і надзвичайно низька забезпе-
ченість (1,98–0,12 тис. м3 на одну людину).
Найбільші площі ґрунтів–чорноземів, що за

умов достатнього зволоження могли б забез-
печити високі врожаї сільськогосподарських
культур, належать АР Крим, Вінницькій, Дніпро-
петровській, Донецькій, Закарпатській, Мико-
лаївській та Одеській областям. Недостатнє
зрошення у цих областях різко знижує уро-
жайність, що призводить до неефективного
використання сільськогосподарських угідь.
Нині в Україні здебільшого використовують

традиційні системи зрошення (дощування).
Системи крапельного зрошення встановлені
лише на 2,1% зрошуваних земель. Застосуван-
ня традиційних систем зрошення є витратним
з погляду використання води. Окрім того, біль-
шість таких систем морально застаріли і потре-
бують постійного ремонту. Зважаючи на неза-
довільний технічний стан обладнання, зрошен-
ня практично провадиться лише на третині
земель, обладнаних поливними системами.
Отже, сучасні системи крапельного зрошен-

ня стали одним з найвизначніших інноваційних
винаходів у сфері сільського господарства ще
з 30-х років ХХ ст., коли вперше було запро-
поновано альтернативу штучному внесенню
води на поверхню ґрунту. Системи крапельного
зрошення стали розвиватися в Україні з 2002 р.,
і нині їх встановлено на площі 71,3 тис. га (3,3%
від загальної площі зрошуваних земель). У по-
сушливих регіонах використання систем кра-
пельного зрошення — єдина можливість виро-
щування сільськогосподарської продукції та
отримання стабільно високих врожаїв, що є
особливо актуальним в умовах зростання кіль-
кості населення землі та кількості людей, які
потерпають від голоду.
Рекордно високий урожай кукурудзи — 20 т/га,

що отримують в Сіньцзянській виробничо-буді-
вельній Корпорації КНР, свідчить про велику

Крапельне зрошення:
стабільність високих врожаїв
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Крапельне зрошення:
стабільність високих врожаїв

Теорія і практика підтверджують, що в су-
часну епоху людство відчуває труднощі у за-
безпеченні власних потреб ресурсами приро-
ди для своєї життєдіяльності. Особливо це
стосується такої складової живої речовини,
як сільськогосподарська продукція та пріс-
на вода. Нестача і погана якість прісної води
в сучасний період відчувається повсюдно на
планеті Земля, а тому ефективне та ощад-
ливе її використання посідає одне з перших
місць у розв’язанні проблем людської цивілі-
зації.
Прикладом раціонального та ефективно-

го використання прісної води може слугувати
досвід Сіньцзянської Корпорації КНР, де, вико-
ристовуючи новітні технології вирощування

Висновки

сільськогосподарських культур, досягнуто
значних результатів: високих врожаїв куку-
рудзи (20 т/га) за мінімальних витрат прісної
води. Досягнення таких високих результатів
стало можливим із застосуванням раціональ-
ного використання води у вирощуванні
сільськогосподарських культур — тобто із
застосуванням новітніх технологій системи
крапельного зрошення.
Україна недостатньо забезпечена ресурса-

ми прісної води як для комунальних потреб,
так і для вирощування сільськогосподарських
культур. Тому досвід Сіньцзянської Корпора-
ції КНР у застосуванні технології системи
крапельного зрошення має вкрай важливе зна-
чення.

ефективність застосування системи крапельно-
го зрошення, яку можна використовувати для
вирощування багатьох сільськогосподарських
культур у різних умовах.
Враховуючи низьку ефективність викорис-

тання води у традиційних системах штучного
зрошення, Україні потрібно якнайшвидше пе-
рейняти досвід Сіньцзянської Корпорації і пе-
рейти на застосування систем крапельного
зрошення. Це сприятиме значному підвищен-

ню використання потенціалу українських чор-
ноземів, що дасть змогу отримувати у 3–4 рази
вищі врожаї, ніж ми їх маємо сьогодні. Пере-
дусім це сприятиме підвищенню ефективності
використання кожного гектара сільськогоспо-
дарських земель, посилить продовольчу без-
пеку держави, збільшить та поліпшить її екс-
портний потенціал, зрештою, забезпечить знач-
ні додаткові надходження до державного та
місцевих бюджетів.

1. Аристотель. Сочинения в четырех томах. —
М., 1981. — Т. 3. — С. 468.

2. Голубець М.А. Грані науки//Курьер ЮНЕСКО,
июнь 1974//Вісн. Нац. акад. наук України. —
2012. — № 10. — С. 13.

3. Панасюк Б.Я. Можливості природи і потреби

Бібліографія

людини//Вісн. аграр. науки. — 2013. — № 9. — С.79.
4. Паньків З.П. Земельні ресурси. Навч.

посіб . — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Фран-
ка. — С. 272.

5. Советский энциклопедический словарь. — М.,
1989. — С. 1385.

Надійшла 18.11.2013.



13Вісник аграрної наукигрудень 2013 р.

С.А. Балюк,
академік НААН

Я.В. Бородіна,
М.Є. Лазебна,
кандидати сільсько-
господарських наук

І.А. Прохорова
ННЦ «Інститут
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імені О.Н. Соколовського»

У проекті концептуальних засад інноваційно-
інвестиційного розвитку Національної академії
аграрних наук України [6] зазначено, що Украї-
на обрала напрям розвитку національної еконо-
міки за інноваційною моделлю. В інноваційній
системі провідну роль має виконувати суб’єкт
підприємництва, який перетворює наукові роз-
робки в інноваційні продукти, здійснює їх капі-
талізацію за рахунок залучених інвестицій та
комерціалізацію на ринку з метою отримання
прибутку. За такого принципового підходу по-
трібно встановити зв’язок між науковою устано-
вою, яка створює наукові знання та підтверджує
їх науково-технічними розробками, і суб’єктом
підприємництва [6]. У науковій установі мають
бути незаперечні докази якості та конкуренто-
спроможності своєї продукції. Напевно, вирі-
шальним критерієм оцінювання якості резуль-
татів роботи наукової установи може бути їх ви-
знання колегами-науковцями в Україні та світі.
При цьому експериментальна наукова база
повинна відповідати сучасним вимогам. Очевид-
но, що перевагу на ринку інновацій матимуть
наукові установи, вимірювальні лабораторії
яких упроваджують систему управління якістю
аналітичних робіт та мають засоби забезпечен-
ня простежуваності результатів вимірювань.
Такими засобами є стандартизовані (або ате-
стовані) методики виконання вимірювань (МВВ)
та стандартні зразки (СЗ) складу ґрунтів.
У сфері ґрунтознавства, агрохімії та охоро-

ни ґрунтів функції з формування та розроблен-
ня нормативно-методичної бази покладено на
технічний комітет стандартизації ТК 142 «Ґрун-
тознавство», створений на базі ННЦ «ІГА імені

Ключові слова: агрохімія, ґрунтознавство, методика виконання вимірювань, простежуваність
результатів, стандартні зразки.

О.Н. Соколовського». Нині нормативно-мето-
дична база налічує понад 300 нормативних
документів різних рівнів і видів, з яких 72% є
стандартами на методи визначення складу та
властивостей ґрунтів. Це створює сприятливі
умови для розвитку необхідного метрологічного
забезпечення експериментальних досліджень
у вимірювальних лабораторіях установ систе-
ми НААН.
Аналіз стану справ з питань створення СЗ

складу ґрунту показав, що в Україні СЗ складу
ґрунту виготовляють і впроваджують 2 устано-
ви: ДУ «Інститут охорони ґрунтів» (колишнє ДП
«Центрдержродючість») та Національний нау-
ковий центр «Інститут ґрунтознавства та аг-
рохімії імені О.Н. Соколовського» як Центр Дер-
жавної служби стандартних зразків ґрунтів
(Центр ДССЗ ґрунтів). Згідно з ГСТУ 46.005 [3]
під визначенням СЗ складу або властивостей
речовини (матеріалу) розуміють засіб вимірю-
вань у вигляді відповідної кількості речовини
або матеріалу, призначений для відтворення і
зберігання розмірів величин, що характеризу-
ють склад або властивості цієї речовини (ма-
теріалу), значення яких встановлено в резуль-
таті метрологічної атестації. Його використову-
ють для передавання розміру одиниці під час
перевірки, калібрування, градуювання засобів
вимірювальної техніки (ЗВТ), атестації МВВ і
затверджено чинним порядком як стандартний
зразок.
Центром ДССЗ ґрунтів здійснено значну ро-

боту з підтвердження визнання в Україні СЗ,
розроблених Російською Федерацією (Держав-
ним науковим закладом Всеросійським науко-
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во-дослідним інститутом агрохімії ім. Д.Н. Пря-
нишникова), зокрема САЧП-04 — СЗ складу
ґрунту чорнозему типового середньосуглинко-
вого і САДПП-07/4 — СЗ складу ґрунту дерно-
во-підзолистого важкосуглинкового. З метою
розвитку метрологічного контролю виконання
вимірювань у сфері державного нагляду за ви-
користанням та охороною земель сільськогос-
подарського призначення та для проведення
агрохімічної паспортизації, моніторингу та серти-
фікації земель (ґрунтів) до «Державної програ-
ми розвитку еталонної бази на 2011–2015 ро-
ки» внесено пропозиції щодо створення галу-
зевих стандартних зразків України (ГСЗУ) дер-
нового середньопідзолистого супіщаного ґрунту
і ГСЗУ чорнозему звичайного малогумусного
легкоглинистого.
Функції з атестації та ведення реєстру за-

тверджених стандартних зразків ґрунту різного
рівня виконують Державний центр стандарти-
зації та сертифікації «Украгростандартсерти-
фікація», створений для здійснення метроло-
гічного контролю та нагляду в галузях агропро-
мислового виробництва, та Центр ДССЗ
ґрунтів, створений з метою здійснення метро-
логічного контролю й нагляду в галузях ґрун-
тознавства, агрохімії та охорони ґрунтів. Тому,
щоб уникнути дублювання в створенні та реє-
страції СЗ ґрунтів, Центр ДССЗ ґрунтів щороку
інформує ДЦ «Украгростандартсертифікація»
про пропозиції стосовно створення стандарт-
них зразків різних рівнів, представлених до про-
ектів державних і багатогалузевих програм, та
ведення реєстру СЗ ґрунтів.
Нині ДУ «Інститут охорони ґрунтів» розробив

і впровадив 3 ГСЗУ: ГСЗУ № 01. Галузевий
стандартний зразок України дерново-підзолис-
того піщаного ґрунту, ГСЗУ № 02. Галузевий
стандартний зразок України чорнозему типово-
го крупнопилувато-легкосуглинкового, ГСЗУ
№ 03. Галузевий стандартний зразок України
чорнозему лучного слабосолонцюватого глею-
ватого легкосуглинкового, дія яких закінчилася
01.01.2013 р. Центром ДССЗ ґрунтів розробле-
но і впроваджується СЗ підприємства СЗП
№ 01-10. Стандартний зразок чорнозему типо-
вого важкосуглинкового, здійснюються роботи
з виготовлення 3-х ГСЗУ (СЗ складу (агрохі-
мічних показників) чорнозему звичайного мало-
гумусного легкоглинистого, чорнозему типово-
го важкосуглинкового та дерново-підзолистого
супіщаного ґрунту) і 1-го державного стандарт-
ного зразка (ДСЗ) складу чорнозему типового
важкосуглинкового (разом із ННЦ «Інститут
метрології»).
Остання розробка — особливо важлива, ос-
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кільки є першим вітчизняним досвідом виготов-
лення СЗ складу ґрунту найвищого в державі
рівня визнання. У колишньому СРСР державні
стандартні зразки речовин і матеріалів мали
статус особливо цінного надбання держави,
існувала найкраща в світі система метрологіч-
ного забезпечення різних галузей промисло-
вості, яка мала власну концепцію та практич-
но необмежене державне фінансування. У ви-
готовленні першого в Україні ДСЗ складу
(агрохімічних показників) ґрунту використано
узагальнений світовий досвід створення СЗ
складу ґрунтів (є серія настанов, розроблених
Міжнародною Організацією зі Стандартизації
(ISO) щодо виготовлення референтних мате-
ріалів, що приблизно відповідає стандартним
зразкам складу ґрунту). Розроблено ряд мето-
дичних документів щодо підготовки вихідного
матеріалу для виготовлення СЗ складу ґрунту
та проведено експеримент з установлення не-
визначеності атестованих метрологічних харак-
теристик, пов’язаної з нестабільністю хімічно-
го складу СЗ у часі.
Доцільність та економічна виправданість

створення й застосування в повсякденній прак-
тиці вимірювальних агрохімічних лабораторій
СЗ складу ґрунтів зазвичай не ставляться під
сумнів, але в Україні нині СЗ ґрунтів викорис-
товують дуже обмежено попри те, що ряд стан-
дартів на методи визначення агрохімічних по-
казників ґрунтів передбачає їх застосування.
Створення стандартних зразків ґрунтів ус-

кладнюється високою гетерогенністю та про-
сторовою мінливістю вихідного матеріалу, мож-
ливістю нестабільності атестованих значень у
часі та зміною хімічного складу СЗ під час збе-
рігання й використання. Слід зауважити, що в
міжнародній базі даних стандартних зразків
COMAR, яка акумулює всю наявну інформацію
про СЗ, та базах даних провідних виробників
стандартних зразків матричних матеріалів (до
яких належать ґрунти) NIST (Національний ін-
ститут еталонів і технологій, США) та BAM (Фе-
деральний інститут дослідження матеріалів і
випробувань, Німеччина) є інформація лише
про стандартні зразки ґрунтів, атестовані на
вміст неорганічних і органічних забруднюваль-
них речовин. Перелік цих СЗ дуже обмежений.
Стандартні зразки ґрунтів, атестовані на аг-
рохімічні показники, виготовляють лише в Росії.
Згідно з чинним в Україні ДСТУ ISO/IEC 17025
[5] у вимірювальних лабораторіях потрібно оці-
нювати простежуваність вимірювань до Міжна-
родної системи одиниць (SI) (Systeme inter-
national d’unites), результати яких слід ура-
ховувати під час визначення компетентності
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лабораторій щодо виконання випробувань та
оцінювання даних, що повністю відповідає між-
народній практиці.
ДСТУ ISO/IEC 17025 [5] містить положення

про те, що, якщо простежуваність вимірюван-
ня до одиниць системи SI неможлива та (або)
необов’язкова, то для випробувальних лабора-
торій (скажімо, до СЗ, узгоджених методів та
(або) еталонів) чинні такі самі вимоги щодо про-
стежуваності, як і для калібрувальних лабора-
торій. При цьому достовірність вимірювань за-
безпечують установленням простежуваності
вимірювання до відповідних еталонів: викорис-
тання стандартних зразків, наданих компетент-
ним постачальником, щоб надійно визначити
фізичні або хімічні характеристики матеріа-
лу; використання встановлених методів та
(або) узгоджених еталонів, чітко описаних та
узгоджених усіма зацікавленими сторонами.
Простежуваність означає, що вимірювання

можна порівняти з національним чи міжнарод-
ним еталоном, і це співвідношення є задоку-
ментованим. Вимірювальне обладнання має
бути відкаліброваним за еталоном, який є про-
стежуваним.
Концепція простежуваності є важливою, ос-

кільки дає можливість порівняти точність вико-
нання вимірювань відповідно до стандартизо-
ваної процедури оцінювання невизначеності
вимірювання. Простежуваність вимірювання й
устаткування для випробувань є вимогою
ДСТУ ISO 9001 [8] і може бути використана для
контролю за вимірювальними інструментами.
У Міжнародному словнику основних та за-

гальних метрологічних термінів простежува-
ність визначається як властивість результату
чи виміру значення, відповідно до якого резуль-
тат можна порівняти з певними еталонами, на-
ціональними чи міжнародними, через безупин-
ний ланцюг порівнянь, усі з яких мають відомі
значення невизначеності.
Простежуваність досягається нерозривним

ланцюгом порівнянь з міжнародними еталона-
ми. СЗ використовують як єдину еталонну лан-
ку в багатьох видах вимірювань. Для кожного
типу СЗ мають бути встановлені метрологічні
характеристики, які є критерієм підтвердження
їхньої приналежності до засобів вимірювання.
У міжнародній практиці оцінювання якості

виконання вимірювань головним критерієм
якості роботи вимірювальних лабораторій є їх
здатність забезпечити простежуваність оди-
ниць вимірювань величин до еталонів певного
рівня визнання. Оскільки в ґрунтознавстві та
агрохімії використовують виключно методза-
лежні вимірювання (з огляду на специфіку

об’єкта досліджень), лабораторії можуть забез-
печити простежуваність лише до стандарти-
зованих методів вимірювань, що цілком прий-
нятно. Для підвищення точності результатів
вимірювань у ґрунтознавстві та агрохімії насам-
перед потрібно обладнати вимірювальні лабо-
раторії сучасними приладами, що потребує
значних фінансових витрат, тому найближчим
часом це малоймовірно.
Українські вимірювальні агрохімічні лабора-

торії з ряду причин не беруть участі в міжна-
родних програмах підтвердження своєї компе-
тентності і не мають ніяких інших засобів, крім
використання СЗ для контролювання якості
результатів своєї роботи, як це передбачає
Концепція розвитку державної метрологічної
системи на період до 2015 року [7].
На жаль, нині не сформовано програму ре-

гулярного проведення міжлабораторних експе-
риментів, у яких брали б участь вимірювальні
агрохімічні лабораторії України. Хоча станом на
2012 р. як мінімум у 5-ти таких акредитованих
лабораторіях виконують вимоги ДСТУ ISO/IEC
17025 [5].
За даними відділу агрохімії ННЦ «ІГА імені

О.Н. Соколовського» [9], фактичні похибки
стандартизованих методик виконання вимірю-
вань умісту в ґрунтах рухомих сполук фосфо-
ру та калію за ДСТУ 4115 [4] становлять не 10–
15%, а можуть досягати 50%, що за жодних
умов не можна вважати прийнятним.
При цьому використання референтних ма-

теріалів, які забезпечують простежуваність пе-
редавання розміру одиниць вимірювання відпо-
відно від стандартного зразка підприємства до
галузевого та державного, є єдиним способом
забезпечення контролю якості вимірювань аг-
рохімічних показників у повсякденній практиці
роботи лабораторії та основою для вдоскона-
лення і переатестації стандартизованих ме-
тодів виконання вимірювань.
Отже, СЗ складу ґрунтів будь-якого рівня

визнання, доступних для застосування в по-
всякденній практиці аналітичного дослідження
ґрунтів, в Україні поки що немає. Ймовірно, в
Україні потрібно буде формувати ринок СЗ
складу ґрунтів як комерційного продукту, коли
такі зразки будуть виготовлені й доступні. Уже
нині Центр ДССЗ ґрунтів інформує керівників
вимірювальних лабораторій і аналітиків про не-
обхідність застосування СЗ ґрунтів для ефек-
тивного контролювання якості виконання вимі-
рювань [1, 2].
Нагальною потребою залишається виготов-

лення СЗ складу ґрунтів, атестованих на вміст
мікроелементів і важких металів. ГСЗУ, що роз-
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роблені і впроваджуються в ДУ «Інститут охо-
рони ґрунтів», атестовані на вміст ряду мікро-
елементів (бору, кадмію, свинцю, міді, кобаль-
ту, цинку, ртуті, марганцю), але похибки атес-
тованих значень для мікроелементів-металів
перебувають у діапазоні 22% (цинк) — 150%
(ртуть) від атестованого значення. Такі значен-
ня похибок не можна вважати прийнятними.
Застосування СЗ складу ґрунтів не розв’яже
проблему вимірювальних лабораторій, пов’яза-
ну з недостатнім фінансуванням і морально й
фізично застарілими приладами та обладнан-
ням, але це єдина нині реальна можливість
контролювати і порівнювати результати вимі-
рювань, виконаних у різних лабораторіях. У
зв’язку з цим у ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовсь-

кого» у 2012 р. було розпочато дослідження з
метою розробки методики виготовлення СЗ
складу ґрунтів з різним умістом біологічно до-
ступних форм мікроелементів.
Із розв’язанням комплексу проблем, пов’я-

заних з підвищенням якості виконання вимірю-
вань показників ґрунтів, можна буде створити
єдиний центр аналітичного забезпечення, об-
ладнаний сучасними приладами для виконан-
ня експериментальних досліджень на світово-
му рівні. Серед завдань такого центру може
бути виготовлення СЗ складу ґрунтів, організа-
ція та здійснення програм з контролювання
якості виконання вимірювань агрохімічними
лабораторіями (на добровільній основі анало-
гічно до європейських програм).

Нині фактично немає СЗ складу (агрохіміч-
них показників) ґрунтів усіх рівнів визнання, за
якими згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025
можна контролювати якість виконання вимі-
рювань під час дослідження ґрунтів. Аналіз
простежуваності результатів вимірювань аг-
рохімічних показників свідчить про мож-
ливість простежити результати лише до
стандартизованих методів виконання вимі-
рювань, які часто мають істотні недоліки.
Тому потрібно регулярно переглядати МВВ
згідно з чинною процедурою для усунення ви-
явлених проблем. Створення засобів для за-
безпечення простежуваності результатів та

Висновки

контролювання якості виконання вимірювань
у повсякденній практиці вимірювальних лабо-
раторій дасть змогу не лише істотно підви-
щити точність та достовірність одержува-
них результатів, а й стане основою для
створення програми підтвердження компе-
тентності таких лабораторій з перспекти-
вою подальшої участі в подібних міжнародних
програмах. Створення єдиного аналітичного
центру, обладнаного сучасними засобами ви-
мірювальної техніки, може бути раціональним
розв’язанням проблеми контролювання якості
виконання вимірювань показників складу
ґрунтів за найменших фінансових затрат.
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Метою оптимізації живлення рослин є підви-
щення їх урожайності. Досягнути цього можна
вивченням залежності продуктивності рослин
від рівня живлення, що визначає мінеральний
статус рослин (уміст у його тканинах елементів
живлення). Від умісту поживних речовин у тка-
нинах рослин залежить інтенсивність метабо-
лізму. Уміст елементів живлення в тканинах
визначають їх кількістю в ґрунті, екзогенними
факторами середовища та ступенем доступ-
ності елементів рослинам [11].
Достатня кількість азоту в ґрунтах є одним

із найважливіших показників їх родючості. Як
правило, в неудобреній ріллі рослинам не ви-
стачає азоту, наявного в ґрунті в мінеральній
формі та мобілізованого з органічної речовини.
Тому для одержання високих урожаїв сільсько-
господарських культур слід уносити азотні доб-
рива. У зв’язку з цим розроблено ряд хімічних
і біохімічних методів характеристики ґрунтів
щодо їх здатності забезпечувати рослини азо-
том та прогнозувати дії азотних добрив.
Однак для азотного живлення неможливо

скласти довгострокові прогнози, оскільки в при-
родних умовах кількість азоту, мобілізованого
з органічної речовини одного й того самого
ґрунту, є дуже мінливою.
Вважають, що ступінь мобілізації залежить

від багатьох факторів: інтенсивності мінералі-
зації органічної речовини, особливо гною, яка
визначається біохімічними процесами, пов’яза-

Ключові слова: ґрунти, загальний азот, мінеральний азот, легкогідролізований азот, методи
визначення, гумус.

ними з властивостями ґрунту, агротехнікою ви-
рощування культури та гідрометеорологічними
умовами [3]. Тому доводиться обмежуватися
щорічними сезонними рекомендаціями щодо
потреби сільськогосподарських культур в азот-
них добривах.
Ефективність застосування азотних добрив

значною мірою зумовлена вмістом у ґрунті різ-
них форм азоту, доступних для живлення рос-
лин. Визначення запасів азоту в ґрунті дає мож-
ливість значно знизити непродуктивні витрати
азотних добрив та зменшити їх негативний вплив
на довкілля і якість продукції рослинництва.
Мета досліджень — здійснити порівняльну

оцінку різних методів визначення азотного ста-
ну ґрунтів та встановити метод, який дає мож-
ливість найоб’єктивніше оцінити цей стан.
Методика досліджень. Потрібні дані одер-

жано на основі польових і вегетаційних до-
слідів, статистичного їх аналізу та узагальнен-
ня матеріалів автоматизованої інформаційної
бази даних.
Польовий стаціонарний дослід на чорнозе-

мі типовому важкосуглинковому закладено в
1969 р. на Слобожанському дослідному полі
ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» Харківсь-
кого р-ну Харківської обл. Упродовж 1969–
1983 рр. за 3-разового внесення високих доз
мінеральних добрив (200, 400 і 600 кг/га д.р.)
було створено 4 рівні (природний, середній,
підвищений, високий) азотних, фосфорних, ка-
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лійних і азотно-фосфорно-калійних агрохіміч-
них фонів. На цих фонах закладено дрібноді-
лянкові досліди у 3-разовому повторенні. Схе-
му і методику проведення досліду викладено
в роботі Б.С. Носка [5].
В інформаційну базу даних занесено мате-

ріали, отримані лабораторією агрохімії ННЦ
«ІГА імені О.Н. Соколовського», і дані літератур-
них джерел, що характеризують родючість ос-
новних типів ґрунтів України. Для оперативно-
го аналізу й обробки масивів даних використа-
но СУБД Access 98 із застосуванням програм
мовою Visual Basic for Applications (VBA). Отри-
ману інформацію обробляли за допомогою ін-
тегрованої з Access 98 програми Microsoft Excel
98 і статистичного пакета програм Statistica 6.0.
Результати досліджень. Для визначення

рівня забезпеченості рослин азотом за рахунок
ґрунтових запасів використовують ряд хімічних
та біохімічних методів. Найпоширеніші з них
такі: визначення в ґрунтах загального азоту,
легкогідролізованого азоту (за методами Корн-
філда і Тюріна й Кононової), нітрифікаційної
здатності ґрунтів (за Кравковим), нітратів або
суми нітратів і обмінного амонію.
Нині чинними нормативними документами,

які установлюють методи визначення сполук
азоту в ґрунтах України, є ДСТУ ISO 11261:2001.
Якість ґрунту. Визначення загального вмісту
азоту. Модифікований метод К’єльдаля; ДСТУ
4726:2007. Якість ґрунту. Визначення загально-
го азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соко-
ловського; ДСТУ 4729:2007. Якість ґрунту. Ви-
значення нітратного і амонійного азоту в моди-
фікації ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського».
Азот є одним із головних біогенних елемен-

тів. Основна частина азоту ґрунтів (70–90%)
входить до складу специфічних гумусних речо-
вин. До складу «неспецифічних органічних ре-

човин» входить 10–30% азоту ґрунтів. У складі
мінеральних солей у ґрунті міститься близько
1% загального вмісту азоту. Загальні запаси
азоту в орному шарі різних ґрунтів становлять
1500–15000 кг/га. У чорноземах загальний уміст
азоту — 0,5%, дерново-підзолистих ґрунтах та
сіроземах — лише 0,05–0,15% [10]. Отже, по-
слідовним є наявність тісного зв’язку між уміс-
том гумусу та азоту в ґрунтах, який можна по-
яснити тим, що переважна частина азоту ґрун-
ту є складовою специфічних гумусних речовин.
Дослідження, здійснені на основі значної

кількості даних, підтверджують наведені вище
дані і свідчать про існування прямої залежності
(коефіцієнт кореляції (r>0,92) між умістом у
ґрунтах загального азоту і гумусу (рис. 1). Анало-
гічні дані отримав у своїх дослідженнях Б.С. Нос-
ко, який визначив наявність тісного зв’язку між
умістом гумусу і валового азоту [4].
За узагальненими оцінками, в складі гумусу

міститься 5–10% азоту. Його загальний уміст
у ґрунтах тим більший, чим більше в них гумусу.
Статистично-математичний обробіток даних

дав змогу побудувати рівняння регресії (фор-
мула 1) залежності вмісту загального азоту в
ґрунтах від гумусу. Згідно з отриманою мате-
матичною моделлю збільшення загального гу-
мусу в ґрунті на 1% зумовлює підвищення вміс-
ту валового азоту на 0,045%.

 У=0,04 + 0,045Х,  (1)

де У — уміст загального азоту в ґрунтах, %;
Х — загальний уміст гумусу, %.
Дослідженнями доведено також наявність

тісної прямої кореляційної залежності між уміс-
том у ґрунтах України загального азоту (а отже,
й між загальним гумусом) і легкогідролізовано-
го азоту, визначеного за методами Тюріна і
Кононової (рис. 2) та за Корнфільдом. Коефіці-
єнти кореляції (r) становили відповідно 0,76 та
0,86. Уміст легкогідролізованого азоту відобра-
жає загальний рівень родючості ґрунту та його
потенційну можливість забезпечувати рослини
азотом. За даними В.І. Котельникова [2], у чор-
ноземних та лучно-чорноземних ґрунтах част-
ка мінеральних форм азоту в складі легкогід-
ролізованого становить лише 22–23%, інша
частина представлена органічними формами.
Може здатися, що достатньо знати вміст у

ґрунті загального гумусу чи азоту, щоб визна-
чити кількість доступного рослинам азоту. До-
цільно нагадати, що ще в ХІХ ст. було встанов-
лено, що зв’язок між загальним умістом пожив-
них речовин у ґрунті та ефективністю добрив
практично відсутній. Практика землеробства
повністю підтверджує це положення.

Оцінка азотного стану ґрунтів і рівня
забезпеченості рослин азотом хімічними методами
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На жаль, головна маса ґрунтового азоту пе-
ребуває у вигляді органічних сполук (білкових
та гумусних речовин), недоступних для живлен-
ня рослин. Швидкість мінералізації органічних
сполук азоту ґрунтовими мікроорганізмами до
аміаку та нітратів залежить від умов аерації,
вологості, температури та реакції ґрунту. Тому
кількість мінеральних сполук азоту в ґрунтах
коливається від слідів до 2% загального вмісту
азоту [8]. На накопичення мінерального азоту
в ґрунті певною мірою впливають режим зво-
ложення, температура, гранулометричний склад,
система обробітку ґрунту, види і норми добрив
та ін. [12, 13].
Для визначення здатності органічних сполук

азоту переходити в більш рухому форму (міне-
ральні сполуки) запропоновано, крім хімічних,
ще й біохімічні методи аналізу ґрунтів. Вважа-
ють, що за точністю установлення забезпече-
ності сільськогосподарських культур азотом
упродовж вегетаційного періоду найдосконалі-
шим є метод визначення нітрифікаційної здат-
ності ґрунтів за Кравковим [1]. Нітрифікаційна
здатність ґрунту — це його здатність накопичу-
вати нітратний азот за рахунок мобілізації азоту
в сприятливих умовах.
За компостування ґрунту в лабораторних

умовах можна швидше, ніж у полі, простежити
за інтенсивністю процесу нітрифікації і відзна-
чити потенційні запаси азоту в ґрунті та вплив
його на формування врожаю. Чим нижча нітри-
фікаційна здатність ґрунту, тим вища потреба
рослин в азотних добривах. Під час досліджень
з’ясувалося, що, на жаль, між нітрифікаційною
здатністю ґрунтів і кількістю загального гумусу
залежність є низькою — r<0,33. Можна припу-
стити, що цей метод дає змогу одержати об’єк-
тивну оцінку азотного стану ґрунтів лише за

Оцінка азотного стану ґрунтів і рівня
забезпеченості рослин азотом хімічними методами

наявності достатньої кількості легкорозчинної
органічної речовини.
Для діагностики забезпеченості рослин азо-

том у світовій практиці широко використовують
метод визначення запасу мінерального азоту
в певному шарі ґрунту. Проте нині його недо-
сить широко застосовують в Україні.
Вважають, що оскільки кількість мінеральних

сполук азоту величина динамічна, то застосо-
вувати цей показник з діагностичною метою не
завжди доцільно. Загалом інформацію про
вміст мінерального азоту використовують в
розрахунку доз азотних добрив для ранньовес-
няного підживлення озимих культур.
Однак за результатами досліджень, здійсне-

них ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського» в різних ґрунтово-
кліматичних зонах під польовими культурами і
плодовими насадженнями, з’ясувалося, що саме
визначення мінерального азоту дає змогу одер-
жати найоб’єктивнішу оцінку азотного режиму
ґрунтів [3, 6, 7]. Між умістом мінерального азо-
ту в ґрунтах і надходженням його в рослини
існує тісна кореляційна залежність (рис. 3).
Під час проведення досліду на чорноземі

типовому важкосуглинковому на базі Слобо-
жанського дослідного поля у 2008 р. коефіцієнт
кореляції (r) між умістом мінерального азоту в
ґрунті і надходженням його в зелену масу ку-
курудзи становив 0,89. При цьому коефіцієнт
кореляції між умістом нітратного та амонійно-
го азоту мав одну й ту саму величину — 0,87.
Подібні дані було отримано й за визначен-

ня кореляційної залежності між умістом міне-
рального азоту в ґрунті та врожайністю зеле-
ної маси кукурудзи (рис. 4). Коефіцієнт коре-
ляції (r) досягав 0,86, що підтверджує
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Оцінка азотного стану ґрунтів і рівня
забезпеченості рослин азотом хімічними методами

визначальний вплив азотного режиму ґрунту
(передусім уміст його мінеральних форм) на
врожайність.
Водночас за визначення закономірностей

зв’язку між умістом мінерального (N–NO3 і
N–NH4) і загального азоту в ґрунтах та інших
показників (загального гумусу, азоту за Корн-
філдом) з’ясувалося, що зв’язку між найдо-
ступнішими рослинам мінеральними сполука-
ми азоту та іншими показниками азотного ста-
ну ґрунтів практично не існує — r<0,33. Винятки
спостерігаються лише під час аналізу ґрунтів
під парами або за внесення високих доз азот-
них добрив. У дослідженнях із застосуванням
азотних добрив взапас у дозі 1800 кг/га на чор-
ноземі типовому важкосуглинковому щільність
зв’язку між умістом загального та мінерально-
го азоту (r) була дещо вищою порівняно з не-
удобреними ґрунтами і становила 0,6.

Узагальнення і статистичний аналіз об-
ширного матеріалу, здійснений на більшості
типів ґрунтів України, свідчать про те, що ін-
формаційна цінність таких показників, як за-
гальний азот, азот за Тюріним і Кононовою,
азот за Корнфілдом для оцінки реальної забез-
печеності ґрунтів доступним рослинам азо-
том є досить низькою. Тому ці методи доціль-
но використовувати лише під час здійснення
вузькоспеціалізованих наукових досліджень.
Найвищий коефіцієнт кореляції між кіль-

Висновки

кістю азоту в ґрунті і його надходженням у
рослини та врожайністю сільськогосподар-
ських культур спостерігався під час його ви-
значення за ДСТУ 4729:2007 (визначення мі-
нерального азоту).
Тому з усіх чинних нормативних докумен-

тів, які установлюють методи визначення
рухомих сполук азоту в ґрунтах України, саме
використання цього стандарту дає змогу
одержати найбільш об’єктивну оцінку азотно-
го стану ґрунтів.
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ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Формування сприятливого для розвитку рос-
лин фосфатного режиму ґрунту — одна з пе-
редумов ефективного використання добрив. На
думку Б.С. Носка [6], досягнення забезпече-
ності ґрунту рухомим фосфором на рівні 14–
16 Р2О5/100 г ґрунту та утримання цієї рівно-
ваги впродовж тривалого періоду є агрохіміч-
ним фундаментом стабільного і високопродук-
тивного вирощування культур.
Ефективним заходом впливу на фосфатний

режим ґрунту є внесення органічних та міне-
ральних добрив [1, 2, 6]. Більшість учених вва-
жають, що оптимальний фосфатний режим
чорноземних ґрунтів формується із застосуван-
ням органо-мінеральної системи удобрення [2–
5, 8]. Про важливість унесення гною для запо-
бігання створенню важкорозчинних форм фос-
фору в ґрунті та забезпечення тривалого
стабілізувального його впливу на фосфатний
режим ґрунту зазначав у своїх дослідженнях
Д.М. Прянишников [7].
В умовах сучасного землеробства спостері-

гається гострий дефіцит гною, тому виникає
потреба в пошуку альтернативних джерел ор-
ганічних добрив, що дасть змогу підвищити
природну та ефективну родючість ґрунту.
Мета досліджень — вивчити вплив тради-

ційних та альтернативних систем удобрення на
формування фонду рухомого фосфору в чор-

Ключові слова: фосфатний режим, чорнозем типовий вилугуваний легкосуглинковий, ланка
сівозміни, система удобрення.

ноземі типовому вилугуваному легкосуглинко-
вому та процеси його трансформації в ґрунті.
Матеріали і методика досліджень. У ста-

ціонарному польовому досліді Уладово-Люли-
нецької ДСС впродовж (2006–2010 рр.) у ланці
зерно-бурякової сівозміни з горохом вивчали
вплив різних систем удобрення на динаміку
рухомого фосфору та його фракційний склад
у чорноземі типовому вилугуваному малогу-
мусному легкосуглинковому (зона достатнього
зволоження Лісостепу України).
Агрохімічна і фізико-хімічна характеристика

орного (0–30 см) шару ґрунту: уміст гумусу (за
Тюріним) — 4,0%, рухомого фосфору та калію
(за Чиріковим) відповідно — 130 та 75 мг/кг
ґрунту; рНKCl — 5,9; гідролітична кислотність (за
Каппеном) — 2,2 мг·екв/100 г ґрунту.
Площа облікової ділянки — 100 м2, повтор-

ність — 4-разова. Дослідження здійснювали в
ланці сівозміни: горох — пшениця озима —
буряки цукрові. Агротехніка вирощування куль-
тур загальноприйнята для зони.
Застосовували мінеральні добрива: аміачну

селітру, суперфосфат простий гранульований,
калій хлористий. Органічні добрива вносили у
формі підстилкового гною (13,3 т на 1 га поля)
та альтернативних джерел органіки — зеленої
маси післяжнивної сидеральної культури гір-
чиці білої (середньою врожайністю — 25 т/га)
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та побічної продукції: гички буряків цукрових,
соломи гороху та пшениці озимої.
Уміст фосфору в рослинних зразках (товар-

на і побічна продукція) та ґрунті визначали в
3-х полях сівозміни. Загальний фосфор у рос-
линах — фотометрично за Деніже в модифі-
кації А. Левицького, рухомий фосфор у ґрунті
та його фракційний склад — за Чиріковим.
Результати досліджень. За результатами

досліджень, щорічний винос фосфору у варі-
анті без добрив становив 29,5 кг/га. Система-
тичне внесення мінеральних та органічних доб-
рив збільшувало винос фосфору рослинами на
13,2–38,0% (табл. 1).
Вирощування культур зерно-бурякової сіво-

зміни без унесення добрив з урахуванням ос-
новних джерел надходження (насіння, опади) і
виносу фосфору з ґрунту щороку створювало
дефіцит фосфору в системі ґрунт — рослина —
–28,8 кг/га за інтенсивності балансу — 2,4%.
Застосування мінеральної системи удобрен-

ня в оптимальній (N50P20K30 на 1 га ланки сіво-
зміни) та підвищеній (N66,7P26,7K40) нормах змен-
шувало щорічний дефіцит фосфору у ґрунті
відповідно до –17,0 та –11,0 кг/га за інтенсив-
ності балансу 54,9 та 71,4%.
Високий щорічний дефіцит фосфору в ґрунті

спостерігався за альтернативної органічної си-
стеми удобрення, коли на добриво заорювали
зелену масу післяжнивної сидеральної культу-
ри гірчиці білої, — –22,9 кг/га за інтенсивності
балансу 31,4%. Заорювання гірчиці в поєднанні
з оптимальною нормою мінеральних добрив
зменшило дефіцит фосфору в ґрунті до –8,1 кг/
га в рік за інтенсивності балансу 79,0%.

Нульовий баланс фосфору в ґрунті забезпечу-
вала традиційна органічна (13,3 т гною на 1 га
ланки сівозміни) та альтернативна органо-міне-
ральна (N50P20K30+сидерат+побічна продукція)
системи удобрення. За їх застосування в ґрунт
щороку надходило відповідно 34,0 та 40,4 кг
Р2О5/га, виносилося 35,9 та 40,3 кг Р2О5/га.
Зростання виносу фосфору із застосуванням
альтернативної органо-мінеральної систе-
ми удобрення порівняно з унесенням 13,3 т/га
гною пов’язано з вищою продуктивністю куль-
тур у цьому варіанті.
Найбільш екологічно ощадливою і високо-

продуктивною була традиційна органо-міне-
ральна система удобрення. Унесення 13,3 т
гною + N50P20K30 на 1 га ланки сівозміни фор-
мувало позитивний баланс фосфору в ґрунті
+13,3 кг/га у рік за інтенсивності балансу 133%.
Уміст рухомого фосфору в чорноземі типо-

вому вилугуваному легкосуглинковому на по-
чаток ланки сівозміни був близьким за варіан-
тами досліду і становив в орному (0–30 см)
шарі 124–132, підорному (30–40 см) — 106–
113 мг/кг ґрунту (табл. 2).
Після завершення ланки сівозміни вміст ру-

хомого фосфору у варіанті без добрив змен-
шився порівняно з початковим в орному шарі
на 14 мг/кг ґрунту, підорному — на 9 і стано-
вив відповідно 112 та 103 мг/кг ґрунту.
Зменшення вмісту рухомого фосфору в ґрун-

ті спостерігалося із застосуванням оптималь-
ної та підвищеної норм мінеральних доб-
рив. Унесення мінеральних добрив у нормах
N50P20K30 зменшило вміст рухомого фосфору
в орному шарі ґрунту на кінець ланки сівозмі-

 1 Без добрив (контроль) 0,7 29,5 –28,8 2,4

 3 N50P20K30 20,7 37,7 –17,0 54,9

 4 N66,7P26,7K40 27,4 38,4 –11,0 71,4

 5 N50P20K30 + 13,3 т/га гною 54,0 40,7 +13,3 132,7

 6 13,3 т/га гною 34,0 35,9 –1,9 94,7

10 Сидерат (гірчиця біла) 10,5 33,4 –22,9 31,4

11 N50P20K30 + сидерат 30,5 38,6 –8,1 79,0

12 N50P20K30 + сидерат +
побічна продукція 40,4 40,3 +0,1 100,3

Горох — пшениця озима — буряки цукрові

інтенсивність
балансу, %

баланс, ±
винесено з
ґрунту

надійшло в
ґрунт

кг/га

Варіант
Унесено добрив

на 1 га ланки сівозміни
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ни порівняно з початковим на 6 мг/кг ґрунту,
підорному — 4, N66,7P26,7K40 — відповідно на
4 та 1 мг/кг ґрунту.
Не забезпечувало стабільності фонду рухо-

мого фосфору ґрунту використання на добри-
во зеленої маси гірчиці білої. Уміст рухомого
фосфору після завершення ланки сівозміни
зменшився порівняно з початковим в орному
шарі ґрунту на 9, підорному — 5 мг/кг ґрунту.
Стабілізація фонду рухомого фосфору в ор-

ному та підорному шарах спостерігалася у ва-
ріантах з унесенням 13,3 т гною на 1 га ланки
сівозміни та із заорюванням на добриво зеле-
ної маси гірчиці білої в поєднанні з оптималь-
ною нормою мінеральних добрив. Уміст рухо-
мого фосфору в зазначених варіантах зали-
шався стабільним упродовж ланки сівозміни.
Позитивний вплив на фосфатний режим

чорнозему типового вилугуваного мало засто-
сування традиційної (N50P20K30 + 13,3 т гною на
1 га ланки сівозміни) та альтернативної
(N50P20K30 + сидерат + побічна продукція) ор-
гано-мінеральних систем удобрення. Так, за
традиційної органо-мінеральної системи удоб-
рення вміст рухомого фосфору в орному шарі
ґрунту зріс порівняно з початковим на 13,4%,
підорному — 3,6%; альтернативної — відповід-
но на 11,1 та 2,8%. На кінець ланки сівозміни
вміст рухомого фосфору за традиційної систе-
ми удобрення в орному шарі становив 144 мг/кг
ґрунту, підорному — 114; альтернативної —
відповідно 140 та 109 мг/кг ґрунту.
За вивчення процесів трансформації фос-

фору в ґрунті з’ясувалося, що у варіанті без
добрив після завершення ланки сівозміни вало-
вий уміст фосфору становив 1160 мг/кг ґрунту,
зокрема органічний — 611 мг/кг ґрунту (52,7%),
мінеральний — 549 мг/кг ґрунту (47,3%).
Із застосуванням мінеральних та органо-

мінеральних (традиційних та альтернативних)
систем удобрення з нормою внесення фосфо-
ру в межах 25–35 кг Р2О5/га у рік уміст вало-
вого фосфору в орному шарі ґрунту 0–30 см
після завершення ланки сівозміни порівняно з
контролем без добрив збільшився неістотно. У
зазначених варіантах уміст валового фосфору
в ґрунті зростав лише в межах 14–28 мг/кг ґрун-
ту. Тенденція до зростання валового фосфо-
ру в ґрунті була більш вираженою за альтер-
нативної органо-мінеральної системи удобрен-
ня, коли поєднували внесення мінеральних
добрив із заорюванням на добриво зеленої
маси гірчиці білої та побічної продукції культур
(N50P20K30 + сидерат + побічна продукція). По-
рівняно з контролем без добрив уміст валово-
го фосфору зріс на 30 мг/кг ґрунту.
Істотне збільшення вмісту валового фосфо-

ру в ґрунті після завершення ланки сівозміни
спостерігалося за традиційної органо-мінераль-
ної системи удобрення (N50P20K30 + 13,3 т гною
на 1 га ланки сівозміни), коли щороку вносили
53 кг фосфорних добрив. Уміст валового фос-
фору в ґрунті після завершення ланки сівозмі-
ни зріс порівняно з контролем без добрив на
42 мг/кг ґрунту.
Застосування добрив мало більш вираже-

1 Без добрив (контроль) 126 112 112 103

3 N50P20K30 132 108 126 104

4 N66,7P26,7K40 124 107 120 106

5 N50P20K30 + 13,3 т/га гною 127 110 144 114

6 13,3 т/га гною 130 109 127 106

10 Сидерат (гірчиця біла) 131 113 122 108

11 N50P20K30 + сидерат 124 108 122 103

12 N50P20K30 + сидерат +
побічна продукція 126 106 140 109

НІР05 4,4 3,9 3,7 3,8

Р% 1,9 1,8 2,1 1,7

Шар ґрунту, см

0–30 30–40 0–30 30–40

завершення ланки,
2008–2010 рр.

початок ланки,
2006–2008 рр.

Варіант
Унесено добрив

на 1 га ланки сівозміни
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ний вплив на сумарний уміст групи мінераль-
них фосфатів у чорноземі типовому вилугува-
ному. За органічної і органо-мінеральних сис-
тем удобрення з унесенням 33–53 кг Р2О5/га
(13,3 т/га гною, N50P20K30 + 13,3 т/га гною,
N50P20K30 + сидерат + побічна продукція) що-
року сумарний уміст групи мінеральних фос-
фатів ґрунту зріс порівняно з контролем на 19–
32 мг/кг ґрунту.
Ефективно впливала на вміст мінерально-

го фосфору ґрунту мінеральна система удоб-
рення з нормою внесення N66,7P26,7K40 на 1 га
ланки сівозміни. Сумарний уміст мінеральних

Заходи біологізації у формуванні
фосфатного режиму чорнозему типового

фосфатів у ґрунті зріс порівняно з контролем
на 29 мг/кг ґрунту, що свідчить про важливість
застосування мінеральних добрив у форму-
ванні фонду мінерального фосфору ґрунту.
Слід зазначити, що застосування добрив

сприяло зростанню всіх груп фосфатів у складі
мінерального фосфору ґрунту, а величина зро-
стання залежала від норми внесення фосфо-
ру в складі добрив.
Уміст органічного фосфору ґрунту менше

піддавався впливу систем удобрення і після
завершення ланки сівозміни в усіх варіантах
змінювався неістотно.

У ланці зерно-бурякової сівозміни з горохом
найсприятливіші умови фосфатного режиму
чорнозему типового вилугуваного формува-
лися із застосуванням традиційної (N50P20K30
+ 13,3 т гною на 1 га поля) та альтернатив-
ної (N50P20K30 + сидерат + побічна продукція
на 1 га поля) органо-мінеральних систем
удобрення, які передбачали щорічне внесення
фосфору в нормі 39–53 кг/га. Уміст рухомо-
го фосфору після завершення ланки сівозміни
в зазначених варіантах зріс порівняно з по-
чатковим в орному шарі ґрунту на 11,1–13,4,
підорному — 2,8–3,6%.
Найбільший уміст валового фосфору в

Висновки

ґрунті після завершення ланки сівозміни спо-
стерігався за традиційної органо-мінеральної
системи удобрення (N50P20K30 + 13,3 т гною
на 1 га поля) — 1202 мг/кг ґрунту, порівняно
з контролем без добрив він зріс на 42 мг/кг
ґрунту.
Застосування добрив упродовж ланки сіво-

зміни збільшувало переважно вміст мінераль-
ного фосфору ґрунту з рівномірним зростан-
ням усіх груп мінеральних фосфатів. Уміст
органічного фосфору ґрунту менше піддавав-
ся впливу систем удобрення і після завершен-
ня ланки сівозміни в усіх варіантах змінював-
ся неістотно.
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У валовому балансі зерна України пшениця
озима займає перше місце [1]. Сприятливі ґрун-
тово-кліматичні умови України, важливі інно-
ваційні розробки в галузях селекції, насінницт-
ва та новітні технології вирощування цієї куль-
тури, високий попит на зернову продукцію на
внутрішньому та світовому ринках дають мож-
ливість нарощувати її потенціал.
Особливо сприятливими є умови для куль-

тивування цієї культури в лісостеповій зоні Ук-
раїни. Донині питання стабілізації виробництва
високоякісного зерна в різні за метеорологічни-
ми умовами роки залишається важливою нау-
ковою і технологічною проблемою. Не завжди
ефективно використовують багатий сортовий
склад цієї культури. Закладений селекційно-ге-
нетичний потенціал нових сортів, за даними
багатьох учених, використовується лише на
37–50%, оскільки рівень їх адаптивності ще не
достатній для формування стабільно високих
урожаїв [1, 3, 5, 6]. Тому дослідження з добору
сортів із високим генетичним і адаптивним по-
тенціалом та розміщення їх у вузьких підзонах,
мікрозонах і географічних точках залишають-
ся досить актуальними.
Мета досліджень — вивчення врожайного

потенціалу, морфоагробіологічних та адаптив-
них властивостей новозареєстрованих сортів
пшениці м’якої озимої в зоні Лісостепу України

Ключові слова: сорт, урожайний потенціал, адаптивні властивості, зимостійкість,
посухостійкість, висота рослин, агроекологічні умови, ґрунтово-кліматичні зони.

загалом, певних підзонах і мікрозонах зокрема.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали в закладах державної експертизи сор-
тів рослин упродовж 2010–2012 рр. за методи-
ками проведення експертизи та державного
випробування сортів рослин зернових, круп’я-
них та зернобобових культур, морфологічних
ознак сільськогосподарських культур для виз-
начення відмінності, однорідності та стабіль-
ності сортів рослин [2].
Результати досліджень. За останніх кілька

десятиліть зарубіжною і вітчизняною селекція-
ми створено значну кількість нових сортів пше-
ниці м’якої озимої з високим генетично-селек-
ційним потенціалом урожайності, які більшою
мірою, ніж старі, відповідають потребам хлібо-
робів. У закладах державної системи експер-
тизи сортів рослин з високою культурою зем-
леробства впроваджують новітні агротехно-
логії, створюють оптимальні умови для росту і
розвитку рослин, реалізація селекційно-гене-
тичного потенціалу відбувається в повнішій
мірі.
Найвищу врожайність у лісостеповій зоні

формували сорти Сотниця, Орійка, Ліра одесь-
ка, Тацітус, Фіделіус — 6,35–7,25 т/га, макси-
мальну — 9,62–10,17 т/га. Останнім часом у
селекційних і науково-дослідних закладах се-
лекція пшениці на врожайний потенціал дещо
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послабилася, унаслідок чого зростання рів-
ня потенційної врожайності, який був 10 років
тому і досяг позначки в закладах експертизи
12,41 т/га, призупинилося. Варто зазначити, що
за попередні 10 років (2001–2010) більше 50-ти
сортів мали врожайність понад 10 т/га, а сор-
ти Фаворитка, Золотоколоса, Попелюшка, Бла-
годарка одеська і Смуглянка на Маньківській і
Білоцерківській сортостанціях, у Вінницькому та
Хмельницькому центрах експертизи — 12,41–
10,95 т/га. У сортів, зареєстрованих у 2012 р.,
цей показник знизився до 10,31 т/га.
У лісостеповій зоні залежно від агроекологіч-

них умов в окремих підзонах і мікрозонах про-
дуктивність формувалася по-різному. Найви-
щу врожайність мав іноземний сорт Тацітус —
7,25 т/га. У мікрозоні Маньківської сортостанції
його врожайність за 3 роки становила в серед-
ньому 9,86, максимальна у 2012 р. — 10,17 т/га,
у підзоні Вінницького держекспертцентру —
8,81 т/га. У мікрозоні Вовчанської сортостанції
вона була дещо нижчою — 5,79, Чернівецько-
го центру — 5,06, у підзоні Хмельницького держ-
експертцентру — дуже низькою — 2,58 т/га.
Друге місце за продуктивністю в лісостеповій
зоні займає також іноземний сорт Фіделіус з
урожайністю в зоні 6,79 т/га. У всіх підзонах і
мікрозонах, крім Хмельницького і Сумського
центрів, за врожайністю він лідирує. Слід від-
значити, що ці 2 сорти мають досить високий
потенціал продуктивності. Серед новозареєст-
рованих сортів вони займають перші місця, але
їх зимостійкість в умовах лісостепової зони не-
достатня. У несприятливі роки вони можуть уш-
коджуватися морозами, зріджуватися, а то й
зовсім загинути. За якістю зерна вони також
поступаються вітчизняним сортам, належать
лише до філерів.
У цій зоні високу врожайність формують та-

кож сорти Сотниця, Орійка і Ліра одеська відпо-
відно 6,35; 6,47 і 6,36 т/га. Перші два за цим
показником вирізнялися в підзонах Вінницько-
го держекспертцентру, Вовчанської, Маньківсь-
кої і Білоцерківської сортостанцій (урожайність
5,79–8,54 т/га), а сорт Ліра одеська — у підзо-
нах і мікрозонах Вінницького центру, Білоцер-
ківської, Маньківської і Миргородської сорто-
станцій та Сумського центру (урожайність —
5,96–8,68 т/га). Серед них особливу увагу при-
вертає сорт Орійка. Його створено в Інституті
фізіології рослин і генетики НАН України, різно-
вид лютесценс, напівкарликового типу, висота
рослин — 76 см, зимостійкість добра, якісні
показники високі. У нього врожайний потенці-
ал дещо нижчий, ніж у перших 2-х сортів, про-
те має кращі адаптивні властивості.

Урожайний потенціал та адаптивні властивості нових
сортів пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу

У Лісостепу як і загалом у зоні, так і в усіх
підзонах і мікрозонах найнижчі показники вро-
жайності мають сорти Хист, Доброчин, Ювіва-
та 60 і Матрікс — 5,60–5,78 т/га.

 Дослідженнями встановлено, що серед но-
возареєстрованих є сорти не лише з різним
потенціалом урожайності, а й неоднаковими
морфоагробіологічними ознаками, властивос-
тями та потребами до умов вирощування (таб-
лиця).
Важливу роль у підвищенні врожайності сор-

тів пшениці відіграє висота рослин, яка виконує
важливі генетично-біологічні та господарсько-
агрономічні функції в онтогенезі рослин. Вона
має тісний зв’язок з іншими ознаками і влас-
тивостями, передусім зі стійкістю до виляган-
ня та засвоюваністю поживних елементів. До-
слідження підтверджують, що висота рослин є
ознакою, що характеризує адаптивний потен-
ціал сорту [1]. Раніше у виробництві були по-
ширені переважно середньо- і високорослі сор-
ти, їх висота сягала 100–120 см і більше, ос-
новним недоліком була низька стійкість до
вилягання, особливо в сприятливих агроеколо-
гічних умовах, що стримувало реалізацію їх
генетичного потенціалу насамперед на високих
агрофонах, впровадження інтенсивних техно-
логій. Нині в багатьох селекційних закладах,
зокрема Селекційно-генетичному інституті —
Національному центрі насіннєзнавства і сор-
товивчення, Миронівському інституті пшениці
ім. В.М. Ремесла НААН, Інституті фізіології рос-
лин і генетики НАНУ та інших розроблено на-
прями селекційної роботи з отримання сортів
з висотою рослин 80–90 см, добре адаптова-
них за іншими ознаками і властивостями.
Новозареєстровані сорти переважно належать

до короткостеблових і напівкарликів, які мають
міцне стебло, оптимальну висоту рослин, що
забезпечує високу стійкість до вилягання та не-
сприятливих умов середовища. За 3 роки висо-
та рослин загалом по зоні варіювала від 71 см
у сортів Есперія і Матрікс до 88–90 см у сортів
Ювівата 60, Легенда миронівська і Царичанка.
Залежно від агроекологічних умов місць випро-
бувань вона змінювалася з 60 у Сумському до
106 см у Тернопільському центрах експертизи.
Отримання високої продуктивності пшениці по-
в’язано з рядом факторів, одним з яких є ство-
рення сортів, стійких до вилягання. Значною
мірою це залежить не лише від агротехнологіч-
них і метеорологічних чинників, а й генетичних
особливостей сорту і його висоти. У наших до-
слідженнях високою стійкістю до вилягання ха-
рактеризуються сорти Тацітус, Марія, Полянка,
Каланча, Орійка, Арктіс, Матрікс, Етела, Лано-
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вий. Стійкість до вилягання в середньоросло-
го сорту Царичанка в Тернопільському центрі
і на Маньківській сортостанції оцінювали в 6,0–
6,3 бала. Недостатньою вона була в коротко-
стеблових сортів Генесі, Есперія, Задумка
одеська, Доброчин, Гурт і напівкарлика Оржи-
ця (6,3–6,7 бала) Маньківської сортостанції.
Продуктивність посівів значною мірою зале-

жить від адаптивних властивостей, стійкості
сортів до стресових явищ, які характеризують
здатність рослинних організмів повноцінно
здійснювати свої основні життєві функції в не-
сприятливих умовах навколишнього середови-
ща. Кожному сорту властивий певний рівень
стійкості до стресів.
Однією з дуже важливих адаптивних влас-

тивостей пшениці озимої є її морозо- і зимо-
стійкість, комплексна стійкість до несприятли-
вих і стресових чинників перезимівлі. В основ-

них зонах вирощування пшениці озимої в Ук-
раїні краще культивувати сорти з підвищеною,
вищесередньою та середньою-вищесередньою
морозо- і зимостійкістю з оцінкою не менше 6-ти
балів або ті, що за нормального загартування
витримують критичну температуру на глибині
вузла кущіння не нижче –17,5–18°С. Останні-
ми роками список зареєстрованих сортів по-
повнився значною кількістю сортів з підвище-
ною і доброю зимостійкістю. Новозареєстровані
сорти Марія, Ліра одеська, Вихованка одеська,
Лановий, Тонація, Статна, Ластівка одеська,
Злука та Калита мають вищесередню-підвище-
ну зимостійкість, сорти Гурт, Царичанка, Орій-
ка, Ювівата 60, Лебедь, Княгиня Ольга, Журав-
ка одеська, Лебідка одеська, Голубка одеська,
Зорепад, Пилипівка, Ватажок, Небокрай, Спа-
сівка, Лазурна, Лимарівна, Чигиринка, Чародій-
ка білоцерківська і Щедра нива — від серед-

Тацітус 276 84 8,9 8,5 8,0 Середня 12,8
Фіделіус 277 86 8,8 8,5 8,1 Середня 12,7
Тонація 273 80 8,7 8,3 7,7 В.с.-п. 13,5
Марія 274 77 8,7 8,4 7,6 В.с.-п. 13,9
Сейлор 276 86 8,8 8,4 7,7 Середня 14,1
Задумка одеська 272 78 8,2 8,2 7,6 В.с. 13,9
Ліра одеська 273 81 8,5 8,3 8,0 В.с.-п. 14,3
Вихованка одеська 273 77 8,8 8,3 7,6 В.с.-п. 14,1
Лановий 273 79 8,8 8,2 7,7 В.с.-п. 13,9
Доброчин 272 76 8,2 8,2 7,4 С.-в.с. 13,9
Гурт 272 76 8,4 8,0 7,8 В.с. 13,9
Хист 273 73 8,5 8,3 7,4 С.-в.с. 14,0
Царичанка 272 90 7,9 8,0 7,6 В.с. 14,7
Сотниця 271 82 8,6 8,2 8,0 С.-в.с. 14,0
Полянка 273 79 8,9 8,1 7,8 С.-в.с. 14,0
Каланча 272 81 8,9 8,1 7,7 Середня 14,0
Орійка 274 76 8,7 8,5 8,0 В.с. 14,0
Дарунок Поділля 274 85 8,9 8,4 7,5 Середня 14,2
Легенда миронівська 274 90 8,7 8,4 7,6 Середня 14,0
Ювівата 60 276 88 8,5 8,3 7,6 В.с. 14,4
Арктіс 277 84 8,9 8,5 7,7 Середня 14,2
Матрікс 277 71 8,9 8,4 7,5 Середня 13,6
Етела 275 86 8,8 8,4 7,9 С.-н.с. 13,9
Генесі 274 72 8,4 8,5 7,4 С.-н.с. 13,5
Есперія 271 71 8,2 8,2 7,5 С.-в.с. 14,2
Оржиця 272 73 8,2 8,0 7,8 В.с. 13,9
Губернатор Дону 272 81 8,4 8,0 7,7 С.-в.с. 13,9

Прим і т к а : В.с.-п. — вищесередня-підвищена, В.с. — вищесередня, С.-в.с. — середня-вищесередня,
С.-н.с. — середня-нижчесередня.

 Стійкість до, бал

вилягання осипання посухи

Уміст
білка, %

Сорт
Вегетаційний
період, дні

Висота
рослин,
см

Зимостійкість,
бал
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ньої-вищесередньої до вищесередньої. Варто
зазначити, що новозареєстровані сорти Таці-
тус, Фіделіус, Сейлор, Легенда миронівська,
Каланча, Акорд, Колега і Комерційна за промо-
рожування в морозильних камерах Інститу-
ту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН мали
середню зимостійкість, а сорти Бардотка, Ба-
летка, Мулан, Етела, Генесі, Суасен, Евклід —
нижчесередню і дуже низьку. Ці та деякі ін-
ші сорти в Сумському центрі, на Миргородсь-
кій, Вовчанській сортостанціях мали зниже-
ну зимостійкість, а в окремі роки деякі з них за-
гинули.
В умовах зміни клімату, глобального потеп-

ління і дії аномально стресових явищ не менш
важливо мати сорти з високим адаптивним по-
тенціалом стійкості до посухи, які в посушливі
періоди чи роки здатні забезпечити нормаль-
ну життєздатність рослинного організму і мен-
шою мірою знижувати врожайність. Кожен сорт
має певні особливості цієї властивості. Вищою
посухостійкістю характеризуються сорти Ліра
одеська, Сотниця, Орійка, Колега, Лебедь, Кня-
гиня Ольга, Ластівка одеська, Зорепад, Пили-
півка, Небокрай, Спасівка, Лазурна, Лимарівна

та ін. Дещо меншою — сорти Марія, Лановий,
Гурт, Полянка, Оржиця, Лебідка одеська, Щед-
ра нива.
Важливим напрямом селекційної роботи є

створення сортів із широкою екологічною пла-
стичністю. Результати досліджень нових сор-
тів у пунктах з різними ґрунтово-кліматични-
ми умовами лісостепової зони свідчать про те,
що найширшу екологічну пластичність у різних
підзонах, мікрозонах і географічних точках має
новозареєстрований сорт Тацітус, який спро-
можний формувати стабільно високу вро-
жайність у різних агроекологічних умовах. За
2010–2012 рр. у Вінницькому, Сумському, Тер-
нопільському центрах експертизи, на Білоцер-
ківській, Миргородській, Вовчанській сортостан-
ціях сорт сформував середню врожайність 7,0–
9,86 т/га, його максимальна врожайність
сягнула 10,17 т/га. Доброю екологічною плас-
тичністю вирізняється також сорт Орійка, який
у 4-х мікрозонах і підзонах (Вінницький і Хмель-
ницький центри, Вовчанська і Маньківська сор-
тостанції) забезпечив високу врожайність, сор-
ти Ліра одеська і Сотниця вирізнялися в 3-х
точках.

Новозареєстровані сорти пшениці м’якої
озимої мають урожайний потенціал 8,60–
10,31, а сорти Сотниця, Каланча, Ліра одесь-
ка, Тацітус, Матрікс, Етела — понад 10 т/га
і виявляють специфічні реакції на агроеко-
логічні умови в місцях їх вирощування. Най-
ширша екологічна пластичність у різних
підзонах, мікрозонах і географічних точках —
у сорту Тацітус, добра — у сортів Орійка,
Ліра одеська і Сотниця. Більшість з них на-
лежать до короткостеблових і напівкарликів,
які мають міцне стебло, оптимальну висоту
рослин, високу стійкість до вилягання. Сор-
ти Царичанка, Генесі, Есперія і Оржиця схиль-

Висновки

ні до вилягання. Доброю морозо- і зимостійкіс-
тю відзначаються сорти Марія, Ліра одесь-
ка, Лановий, Тонація, Статна, Ластівка одесь-
ка, Злука, Калита, Гурт, Царичанка, Орійка,
Ювівата 60, Лебедь, Княгиня Ольга, Журав-
ка одеська, Лебідка одеська, Голубка одеська,
Зорепад, Пилипівка, Ватажок, Небокрай, Спа-
сівка, Лазурна, Лимарівна, Чигиринка, Чаро-
дійка білоцерківська, Щедра нива. Сорти Та-
цітус, Фіделіус, Сейлор, Легенда миронівська,
Каланча, Акорд, Колега і Комерційна мають
середню зимостійкість, а сорти Бардотка,
Балетка, Мулан, Етела, Генесі, Суасен, Ев-
клід — нижчесередню і дуже низьку.
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До найважливіших біологічних процесів жит-
тєздатності рослин належить фотосинтез, у
результаті якого з простих речовин утворюють-
ся багаті енергією складні та різноманітні за
хімічним складом органічні сполуки. Це фактич-
но найбільш поширений процес асиміляції,
який має глобальне значення. Під час фотосин-
тезу рослинами виробляється 90–95% сухих
речовин [7]. Саме від процесу фотосинтезу
передусім залежить ріст та розвиток рослин, а
в кінці вегетації і рівень урожайності. Продук-
тивність фотосинтезу рослин визначають за
двома основними показниками — сумарною
площею листкової поверхні та інтенсивніс-
тю фотосинтетичних процесів. Важливими чин-
никами величини асимілювальної поверхні є
фактори технологічного спрямування та ве-
гетації [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних уче-
них установлено, що фотосинтетична продук-
тивність рослин виявляється в приростах сухої
речовини, за використання ними сонячної енер-
гії внаслідок функціональної трансформації її в

Ключові слова: ячмінь озимий, норма внесення мінеральних добрив, площа листкової поверхні,
маса сухої речовини.

енергію хімічних зв’язків органічних речовин.
Чим більшу площу листкової поверхні форму-
ють рослини, тим вони, як правило, продук-
тивніші. Фотосинтез — важливий процес аси-
міляції, який у загальному продуційному про-
цесі рослин є важливим аргументом у фор-
муванні врожаю сільськогосподарських культур.
Часто дослідники зазначають, що за спри-

ятливих умов у посівах єдиним фактором, який
обмежує ріст і накопичення біомаси рослин, є
сонячна радіація. Саме в процесі вегетації рос-
лин відбувається конкуренція за світло. Фото-
синтетична діяльність рослин посилюється до
настання конкуренції за світло, унаслідок чого
деякі нижні листки починають відмирати. Ос-
новною умовою досягнення високої врожай-
ності є сприятлива структура посіву, за якої
відбувається інтенсивне формування фотосин-
тетичного апарату, що ефективно поглинає
енергію квантів сонячних променів. Одним із
важливих чинників підвищення продуктивності
посіву є швидке наростання асимілювальної
поверхні на початку вегетації. До певного пері-
оду його поверхня і структура досягає оптиму-
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му. Цей період є коротким і триває до тих пір,
поки не розпочинається масове відмирання
старих листків [1]. Важливим технологічним
чинником впливу на формування листкової по-
верхні та накопичення сухої речовини росли-
нами є внесені мінеральні добрива.
Мета досліджень — визначити залежність

площі листкової поверхні і маси сухої речови-
ни рослин ячменю озимого від впливу застосо-
вуваних мінеральних добрив.
Методика досліджень. Норми застосуван-

ня мінеральних добрив: N0P0K0 (контроль),
N30P30K30; N60P60K60; N90P90K90; N120P120K120.
Норма висіву насіння — 350 шт./м2. Площу
листкової поверхні визначали методом висічок,
сиру біомасу рослин — зважуванням на вазі
ВЛКТ-500, масу сухої речовини — термограві-
метричним методом [3, 6]. Аналізи проводили
4 рази в динаміці через кожних 10 днів на рівні
параметрів індивідуальної рослини (1-й раз —
на початку виходу в трубку, 2-й — через 10
днів, 3-й — через 20, 4-й — через 30 днів). Ґрун-
ти дослідних ділянок — чорноземи опідзолені.
Об’єкт досліджень — сорт 2-рядного ячменю
озимого Вінтмальт.
Результати досліджень. У сільськогоспо-

дарському виробництві завдання управління
ростом і розвитком має вирішуватися на основі
розуміння закономірностей функціонування біо-
логічних систем, як на рівні посівів, так і на рівні
індивідуального розвитку рослин. У проведених
нами дослідженнях площа листкової поверхні
ячменю озимого функціонально залежала від
норм унесення мінеральних добрив. За резуль-
татами аналізів установлено, що в середньо-
му за 3 роки за 1-го визначення — фаза почат-
ку виходу в трубку — площа листкової поверхні
в контрольному варіанті була найменшою —
78,3 см2/рослину (табл. 1).
Із застосуванням мінеральних добрив за
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норм унесення N30P30K30; N60P60K60; N90P90K90;
N120P120K120 площа листкової поверхні ячме-
ню озимого збільшувалася, середні значення
становили 115,2 см2/рослину; 149,0; 172,5;
190,2 см2/рослину відповідно. Така закономір-
ність спостерігалася щороку. Скажімо, у 2010 р.
цей показник на контролі порівняно з показни-
ком у варіанті N30P30K30 був меншим на 37,8 см2/
рослину за НІР0,05 — 2,8; 2011 р. різниця між
даними цих варіантів становила 36,6 см2/рос-
лину, НІР0,05 — 2,1; 2012 р. — 36,5 см2/росли-
ну, НІР0,05 — 2,6. Кожне внесення мінеральних
добрив за умови зростаючих норм сприяло
істотному збільшенню асиміляційної поверхні
рослин. Так, за порівняння варіантів N30P30K30
і N60P60K60 у 2010 р. показник площі листко-
вої поверхні ячменю озимого збільшився на
32,2 см2/рослину за НІР0,05 — 3,0; 2011 р. —
34,1 см2/рослину, НІР0,05 — 2,8; 2012 р. —
35,0 см2/рослину, НІР0,05 — 2,2. Застосування
норми мінеральних добрив N90P90K90 порівня-
но з нормою N60P60K60 сприяло збільшенню
площі листкової поверхні рослин у 2010 р. —
на 24,4 см2/рослину, НІР0,05 — 2,5; 2011 р. —
22,5 см2/рослину, НІР0,05 — 2,9; 2012 р. — на
23,8 см2/рослину, НІР0,05 — 2,1. За порівняння
варіантів N90P90K90 і N120P120K120 різниця між
показниками становила у 2010 р. 18,7 см2/рос-
лину за НІР0,05 — 2,6; 2011 р. — 17,9 см2/рос-
лину, НІР0,05 — 2,5; 2012 р. — 16,5 см2/росли-
ну, НІР0,05 — 2,6.
Подібний результат залежності площі листко-

вої поверхні від мінеральних добрив установ-
лено для кожного строку визначення, що підтвер-
джується коефіцієнтами кореляції і рівнянням
регресії. Статистичний аналіз показав законо-
мірну сильну достовірну кореляційну залеж-
ність площі листкової поверхні від застосова-
них мінеральних добрив (r=0,98) для кожного
строку досліджень.

N0P0K0 78,27 114,74 149,74 180,30

N30P30K30 115,24 150,53 183,21 212,04

N60P60K60 149,00 180,91 209,32 232,28

N90P90K90 172,53 202,26 228,56 250,08

N120P120K120 190,20 217,40 242,52 262,68

1-й 2-й 3-й 4-й

Норма
добрив, кг/га д.р.

Строк визначення
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Чеські дослідники вважають, що інтенсифі-
кація фотосинтезу є значним резервом у рос-
линництві за умови створення оптимальних
умов живлення рослин. Швидкість фотосинте-
зу — вирішальний фактор у формуванні вро-
жаїв лише тоді, коли усунено лімітувальну дію
більшості інших чинників, таких, як вологоза-
безпечення, родючість ґрунту, строки сівби.
Установлено, що від інтенсивності фотосинте-
зу залежить накопичення сухої речовини по-
сівом [5]. В озимих культур за низьких темпе-
ратур початкові темпи приросту сухої речови-
ни повільні, у ярих — швидкі. Проте повільний
ріст восени і рано навесні озимим дає певну
перевагу над ярими зерновими, оскільки в них
краще розвивається коренева система, що по-
в’язано з кущінням і тривалішим періодом фор-
мування колоса. Особливістю ячменю озимо-
го є те, що в нього накопичення сухої речовини
навесні відбувається швидше, ніж у пшениці [8].
За результатами досліджень установлено

залежність маси сухої речовини рослин від
норм унесених мінеральних добрив відповідно
в усі строки проведення аналізу (табл. 2). За
норми мінеральних добрив N30P30K30 відбува-
лося збільшення маси сухої речовини рослин
порівняно з контролем залежно від строку ви-
значення на 0,49–1,08 г. За додаткового вне-
сення по 30 кг/га д.р. NPK (варіант N60P60K60)
підвищувалася маса сухої речовини до 1,39–
4,28 г, що на 0,40–0,78 г більше порівняно з
варіантом N30P30K30. Подальше підвищення
норм унесених мінеральних добрив N90P90K90
і N120P120K120 сприяло збільшенню маси сухої
речовини рослин до 1,70–4,87 г та 1,96–5,32 г
відповідно до проведеного аналізу в динаміці.
Такі результати свідчать про інтенсифікацію
процесів асиміляції, або пластичного обміну під
впливом застосованих мінеральних добрив.
Слід звернути увагу на теоретичну основу та-

ких результатів: азот є структурним елементом
ДНК, РНК, ферментів, які відіграють важливу
роль в обміні речовин. Азот також входить до
складу молекул хлорофілу. Роль фосфору в
інтенсифікації процесів обміну речовин полягає
в накопиченні ним енергії в макроергозв’язках,
яка використовується далі для забезпечення
синтезу складних молекулярних органічних ре-
човин. Калій сприяє життєздатності клітин і
поліпшує фізико-хімічні властивості протоплаз-
ми. Установлено позитивну дію калію на син-
тез моносахаридів та полісахаридів [2].
Динаміку наростання площі листкової по-

верхні та маси сухої речовини показано за пе-
ріод, що фактично відповідає тривалості IV, V,
VI та VII етапів органогенезу. Це період, коли
розпочинають формуватися і функціонувати
біологічно генеративні органи. Відбувається
процес мікро- і макроспорогенезу, гаметогенезу
та зиготогенезу. З початком диференціації за-
родка VII етап завершується. Слід зазначити,
що в період IV–VII етапів органогенезу можуть
відбуватися також і процеси редукції, що одна-
ково стосується колосків у колосі і квіток у ко-
лоску колоса ячменю. Ці органи закінчують свій
розвиток без реалізації біологічного потенціа-
лу, тобто фактично атрофують. Дослідження
цього біологічного періоду стосовно фітомаси
рослин, маси окремих органів рослин, площі
листкової поверхні рослин, кількості листків,
товщини стебла, висоти, маси сухої речовини
рослин дають певне пояснення щодо забезпе-
чення функціональної здатності рослин та їх
продуційного процесу загалом. Отримані зако-
номірності за результатами проведених дослі-
джень фактично додають в обґрунтування про-
дуційного процесу рослин ячменю озимого нові
знання щодо впливу мінеральних добрив на
цей процес. Потрібно звернути увагу на те, що
період IV–VII етапів органогенезу, — це пері-

N0P0K0 0,50 0,87 1,47 2,42

N30P30K30 0,99 1,56 2,30 3,50

N60P60K60 1,39 2,11 2,95 4,28

N90P90K90 1,70 2,51 3,47 4,87

N120P120K120 1,96 2,83 3,90 5,32

1-й 2-й 3-й 4-й

Норма
добрив, кг/га д.р.

Строк визначення
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од росту і розвитку, який потребує інтенсивно-
го формування асимілювальної поверхні та її
активної функціональної діяльності [9].
Здійснений кореляційний аналіз свідчить

про те, що між параметрами сухої речовини в
наростаючій динаміці та площею листкової по-
верхні в паралельному динамічному значенні
даних існує статистично достовірний зв’язок
r=0,94. Це свідчить про залежність площі лист-
кової поверхні рослини і її сухої речовини від
технологічного фактора — мінеральних доб-
рив. Такими даними також можна характеризу-
вати рослину ячменю в контексті реалізації
біологічного потенціалу. Установлено істотну
різницю між показниками площі листкової по-
верхні за всіх строків визначення параметрів,
що аналогічно показникам сухої речовини од-
нієї рослини. Отримані наукові результати по-
яснюють механізм управління функцією рос-

лин, процесом метаболізму і вносять певну
частку в теоретичне обґрунтування щодо мож-
ливості ефективного управління в рослинницт-
ві. Це підтверджує наочна залежність асиміля-
ційного процесу рослин за показником спів-
відношення маси сухої речовини рослини до
площі листкової поверхні, яке інтерпретується
як індекс співвідношення. Це фактично пара-
метр, який показує кількість сухої речовини, що
припадає на 1 см2 площі листкової поверхні, і
свідчить про інтенсифікацію процесів асимі-
ляції. За експериментальними даними, кожна
норма внесення мінеральних добрив є впливо-
вою. Скажімо, за 1-го строку визначення показ-
ник становив на контролі 6,4, за норм унесен-
ня N30P30K30 — 8,6 г/см2; N60P60K60 — 9,3;
N90P90K90 — 9,9; N120P120K120 — 10,3 г/см2.
Закономірність спостерігається для 2-го, 3- і
4-го строків визначення.

Установлено залежність інтенсифікації
процесів формування площі листкової по-
верхні, накопичення маси сухої речовини рос-
линами від норм унесених мінеральних добрив.
Показано взаємозв’язок між масою сухої ре-

Висновки

човини рослин ячменю та площею листкової
поверхні (r=0,94) за аналізом у динаміці, про-
веденим у період від початку виходу в труб-
ку до настання активного росту зернівки, що
відповідає IV–VII етапам органогенезу.
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Стійкість хлібних злаків до несприятливих
факторів зовнішнього середовища в умовах
Півдня України останнім часом ускладнюється
таким стресовим чинником, як посуха, що спо-
стерігається кожного року. Прогнозують, що у
зв’язку з глобальним потеплінням ця тенденція
лише посилюватиметься. Тому необхідно впро-
ваджувати методи, що забезпечують ефектив-
ність сільськогосподарського виробництва в по-
сушливі роки. Особливо важливим для реа-
лізації потенціалу зернової продуктивності
злакових культур є період початкового росту.
Інтенсивний розвиток рослин на ранніх етапах
онтогенезу дає можливість істотно знизити
вплив посухи на їх зернову продуктивність. На
ринку України широко представлено регулято-
ри росту та розвитку рослин, які пропонується
застосовувати в технологіях вирощування сіль-
ськогосподарських культур, зокрема для допо-
сівної обробки насіння зернових культур, у т.ч.
пшениці озимої. Оскільки сорти рослин мають
досить обмежений потенціал стійкості до шкід-
ливих організмів, захист рослин — обов’язко-
вий елемент агротехнології будь-якої сільсько-
господарської культури.
Перспективним є застосування плівкоутво-

рювальних регуляторів росту в суміші з про-
труйниками [5, 7]. Це запобігає втратам захис-
но-стимулювальних речовин з поверхні насін-
ня, дає змогу зберегти його від механічних
ушкоджень та проникнення ґрунтових патогенів,
а також стимулює ріст і розвиток пшениці ози-
мої на перших етапах органогенезу [6]. За да-
ними випробувань, в окремих господарствах
України із застосуванням регуляторів росту в

Ключові слова: регулятор росту рослин, допосівна обробка
насіння, пшениця озима, економічна ефективність.

сумішах із протруйником приріст урожаю збіль-
шився на 10–30%. Проте в рекомендаціях фірм-
виробників регуляторів росту рослин зазвичай
відсутня детальна інформація про застосуван-
ня цих препаратів у суміші з протруйниками
насіння в різних ґрунтово-кліматичних зонах та
їх поєднаний вплив на рослини сільськогоспо-
дарських культур.
Мета досліджень — визначити ефектив-

ність застосування регулятора росту рослин
(РРР) «Вимпел», протруйника Дивіденд Стар
(д.р. дифеноконазол + ципроконазол) та їх су-
міші на пшениці озимій в умовах Криму.
Методика досліджень. Упродовж 2007–

2010 рр. здійснювали польові дослідження на
полях Інституту сільського господарства Криму
НААН. Ґрунт дослідних ділянок — чорнозем
південний малогумусний на лесовидних легких
глинах. У його орному шарі міститься гумусу
2,7%, азоту — 0,12, фосфору — 0,20, калію —
1,96%, рН водної витяжки — 7,8.
За кліматичними умовами район досліджень

належить до південного Степу України і харак-
теризується помірно континентальним посуш-
ливим кліматом з великими річними і добови-
ми коливаннями температури, незначною се-
редньорічною кількістю опадів [4]. У 2007–2010 рр.
склалися несприятливі метеорологічні умови
для росту й розвитку рослин пшениці озимої:
сівбу здійснювали за недостатнього рівня про-
дуктивної вологи, навесні спостерігалися посу-
хи тривалістю 2–3 міс., лише навесні 2008 р.
кількість опадів перевищувала середньобага-
торічні показники у 1,7 раза.
Схема досліду: контроль (без обробки); до-
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посівна обробка насіння РРР «Вимпел» (0,2 л/т);
допосівна обробка насіння протруйником Диві-
денд Стар (д.р. дифеноконазол + ципрокона-
зол) у нормі 1 л/т; допосівна обробка насіння
сумішшю РРР «Вимпел» (0,2 л/т) і протруйни-
ка (0,6 л/т).
Регулятор росту рослин «Вимпел» містить

кріополіетиленоксиду 400–230 г/л, поліетилен-
оксиду — 1500–540 г/л, відмитих солей гуміно-
вих кислот — 30 г/л.
Облікова площа ділянок — 25 м2. Повтор-

ність досліду — 4-разова. Об’єкт вивчення —
рослини пшениці озимої сорту Одеська-267.
Агротехніка проведення експерименту загаль-
ноприйнята для господарств зони Степу, за
винятком досліджуваних факторів. Спостере-
ження та обліки здійснювали за методикою
дослідів з регуляторами росту рослин і про-
труйниками насіння [3]. Результати обчислюва-
ли методом дисперсійного аналізу [2].
Результати досліджень. Розвиток твердої

сажки на пшениці озимій упродовж 2007–2010 рр.
на контролі в середньому становив 0,97% (ри-
сунок), за протруєння насіння (д.р. дифеноко-
назол + ципроконазол) розвитку хвороби не
спостерігалося, а за обробки насіння РРР

Застосування регулятора росту рослин
«Вимпел» на пшениці озимій в умовах Cтепу

«Вимпел» без протруйника він не перевищував
1,47% і в середньому за роки досліджень ста-
новив 0,58%. У варіанті з протруєнням насіння
пшениці озимої сумішшю РРР «Вимпел» з про-
труйником розвиток сажкових хвороб був знач-
но нижчим, ніж на контролі, із застосуванням
лише регулятора росту він перебував на рівні
0,16%, що призводить до накопичення інфекції
і в подальшому загрожує майбутньому врожаю.
Отже, за наявності інфекції твердої сажки на
насінні пшениці озимої в суміші з РРР «Вим-
пел» фунгіцидні протруйники слід застосовува-
ти в максимальній нормі.
Установлено позитивний вплив допосівної

обробки препаратами насіння пшениці озимої
на зернову продуктивність культури (табл. 1).
Так, у середньому за роки досліджень уро-
жайність зерна пшениці озимої була на рівні
2,69 т/га на контролі, найбільший приріст уро-
жаю спостерігався у варіанті з обробкою суміш-
шю РРР «Вимпел» + протруйник — 0,29 т, або
10,78%. За обробки насіння РРР «Вимпел»
зернова продуктивність зросла на 0,18 т, про-
труйником — 0,24 т. Найбільшою врожайність
пшениці озимої була у 2008 р. і в середньому
в досліді становила 4,19 т/га, найнижчою — у
несприятливому 2009 р. — 1,65 т/га.
Під час аналізу даних економічної ефектив-

ності агрометоду з’ясувалося, що витрати за
допосівної обробки насіння пшениці озимої
зросли на 33,1–80,9 грн/га, у структурі додат-
кових витрат найбільшу частину займають ви-
трати на препарати. Проте додаткові витрати,
пов’язані із застосуванням регулятора росту та
протруйника, — обробка насіння, збирання,
доробка додаткового врожаю, виявилися не-
значними порівняно з його приростом, що свід-
чить про їх окупність.
Під час розрахунку чистого прибутку у варіан-

тах досліду максимальним цей показник вия-
вився за обробки насіння пшениці озимої суміш-
шю РРР «Вимпел» і протруйника — 243,5 грн/га,
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%

Контроль РРР
«Вимпел»

Протруйник РРР
«Вимпел» +
протруйник

Контроль (без обробки) 2,69 – – – – –

РРР «Вимпел» 2,87 0,18 6,69 33,1 164,9 5,0

Протруйник 2,93 0,24 8,92 80,9 183,1 2,3

РРР «Вимпел» +
протруйник 2,98 0,29 10,78 75,5 243,5 3,2

  НІР 0,5 0,12–0,15

Варіант обробки Урожайність,
т/га

грн/гат/га %

Приріст урожаю
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Застосування регулятора росту рослин
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окупність витрат при цьому становила 3,2 грн
на кожну додатково вкладену гривню. Наймен-
ший чистий прибуток отримано із застосуван-
ням окремо регулятора росту рослин — 164,9 грн
з одиниці площі, проте в цьому варіанті окуп-
ність витрат була найбільшою.
За результатами лабораторних досліджень

зерна пшениці озимої (табл. 2), уміст білка ста-
новив 10,9–11,5%, клейковини — 28,0–28,8%,
але достовірного збільшення цих показників від
застосування препаратів не виявлено. Проте
за практично однакового рівня вмісту клейко-
вини різниться її якість, про що свідчать дані
визначення індексу деформації клейковини
(ВДК). Протруювання насіння препаратом Ди-
віденд Стар, допосівна обробка РРР «Вимпел»
і їх сумішшю позитивно впливали на крупність
зерна пшениці озимої. Так, маса 1000 зерен

Контроль (без обробки) 10,9 28,3 84 34,4 722,5

РРР «Вимпел» 11,5 28,5 75 36,4 771,8

Протруйник 11,4 28,0 79 37,5 751,2

РРР «Вимпел» + протруйник 11,8 28,8 73 37,4 771,9

НІР05 0,7–0,8 0,9–1,0 4,0–4,4 0,3–0,4 4,2–4,9

збільшилася з 34,4 г на контролі до 36,4 г у ва-
ріанті із застосуванням РРР «Вимпел» та до
37,5 г за обробки протруйником і була на тако-
му самому рівні за поєднаного внесення пре-
паратів (див. табл. 2).
Показник натури зерна із застосуванням РРР

«Вимпел» окремо і в суміші збільшився на 6,8%
порівняно з показником контрольного варіанта,
у варіанті з обробкою насіння протруйником
натура зерна збільшилася на 28,7 г/л (3,9%).
Важливим узагальненням якісних показників

пшениці озимої є оцінка класності одержаного
зерна згідно з ДСТУ 3768:2009. Слід зауважи-
ти, що зерно на контролі належить до групи Б
5-го класу, а зерно, одержане у варіантах з
протруюванням насіння препаратом Дивіденд
Стар, допосівною обробкою РРР «Вимпел» і їх
сумішшю — до групи А 3-го класу.

За результатами польових дослідів уста-
новлено, що допосівна обробка насіння пше-
ниці озимої сумішшю РРР «Вимпел» і протруй-
ника сприяла збільшенню приросту врожаю на
10,7% та підвищенню його якості. Маса 1000
зерен зросла на 3,0 г, натура зерна — на

Висновки

6,8%, чистий прибуток становив 243,5 грн за
окупності витрат 3,22 грн/грн. Приріст уро-
жаю та прибуток від застосування РРР «Вим-
пел» окремо і в суміші з протруйником свід-
чать про більше зростання цих показників, ніж
за використання хімічних протруйників.
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Інфекційні захворювання завжди були най-
небезпечнішими серед інших патологій коней.
Останніми роками в країнах світу, зокрема в
розвинутих, інфекції досить поширені. Практич-
но третина коней щороку хворіє. Проте це ли-
ше деяка частина захворілих тварин, оскільки
багато інфекцій не розпізнають, або не обліко-
вують як інфекційні захворювання.
Інфекційні захворювання коней завдають

значних економічних збитків. До того ж є небез-
пека їх поширення в інші прикордонні держави.
Цьому сприяють: глобалізація торгівлі, стрімкий
розвиток кінного спорту, про що свідчить збіль-
шення кількості кінних клубів (нині їх в Україні
понад 30), малих конеферм (3–5 гол. коней),
кінноспортивних змагань (у 2008 р. їх було про-
ведено понад 40 різного рівня, зокрема між-
народних). Це призводить до загрози поши-
рення заразних інфекцій не тільки на території
України, а й за її межами. Офіційно в державі
зареєстровано 15 кінних заводів і 85 племінних
репродукторів, які розводять 16 порід коней.
Вітчизняні породи — це українська верхова,
гуцульська та новоолександрівська ваговозна.
Створений та успішно функціонує великий кін-
ний завод, який вирощує і розводить коней ве-
сторальської породи і є членом Весторальсь-
кого Союзу Німеччини.
Для поліпшення епізоотичної ситуації по-

трібно проводити валідовані діагностичні до-
слідження і на міжнародному рівні співпрацю-

Ключові слова: протиепізоотичні заходи, інфекції, паразитарні хвороби, коні, профілактика,
діагностика.

вати в галузі ветеринарної медицини, що дасть
змогу вирішити багато питань, які постають пе-
ред службою ветеринарної медицини України.
Мета роботи — поліпшення епізоотичної

ситуації в конярстві.
Матеріали і методи досліджень. Вибірко-

во проведено нами та іншими авторами віру-
сологічні та серологічні дослідження конепого-
лів’я в Україні [1–6]. Установлено, що найнебез-
печнішими та проблемними хворобами коней
є інфекційна анемія, ринопневмонія (герпесві-
рус I типу), грип, вірусний артеріїт, інфекційний
енцефаломієліт і паразитарні хвороби, які галь-
мують успішний розвиток галузі.
Інфекційна анемія коней — найнебезпечні-

ша хвороба. Трапляється у поліських і лісо-
степових областях України, переважно має
прихований перебіг. Аналіз проведених нами
серологічних досліджень у реакції дифузної
преципітації (РДП-тесті) сироваток крові коней
свідчить, що це захворювання поширене не-
рівномірно. У зоні Полісся захворюваність ста-
новила 4,10–7,08%; Лісостепу — 0,64–1,5; Сте-
пу — 0,11–0,41%.
За даними Міжнародного епізоотичного бю-

ро (МЕБ), герпесвірус коней І типу набув знач-
ного поширення у США та Європі, зокрема у
країнах СНД. В Україні встановлено поширен-
ня герпесвірусу коней (ГВК) І і ІІ типів, а також
одночасне ураження тварин обома його ти-
пами. Ураженість ГВК I типу в окремих пле-
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Епізоотична ситуація щодо інфекційних і паразитарних
хвороб коней, засоби їх діагностики та профілактики

мінних господарствах сягає 55%, а II типу —
37,5% [3].
Результати досліджень. Проведені нами

обстеження кінних господарств свідчать, що
регулярно, щороку в незначної частини коне-
маток трапляються аборти і народження нежит-
тєздатних лошат. Сироватки крові від коней
різних порід досліджено нами в реакції нейтра-
лізації (РН). Результати досліджень свідчать,
що ринопневмонія поширена серед конепого-
лів’я України, серопозитивність становить 10–
70%. У хворих на ринопневмонію конематок
спостерігали пізні аборти — на 8–11-му міся-
цях жеребності. Після таких абортів статеві
органи конематок швидко, без ускладнень на-
бували норми. Частина конематок народжува-
ла нежиттєздатний приплід, який гинув упро-
довж 2–3-х діб.
Особливо гостро постала проблема нерво-

во-паралітичної форми захворювання, яку
вперше зареєстровано в Норвегії, а пізніше —
в Росії. З того часу нервову форму ГВК I типу
описано майже в усіх країнах світу. Смертність
від нервової форми захворювання може сяга-
ти 40–50%. Тварини, що перехворіли, втрача-
ють свою племінну та спортивну цінність [3].
Захворювання коней на грип в основному

періодично виявляється у формі епізоотій у
північно-західних, південних і центральних об-
ластях України.
Зважаючи на те, що у більшості конегоспо-

дарств в окремих коней постійно виникають
синдроми, схожі з клінічними ознаками захво-
рювання на вірусний артеріїт, було вибірко-
во проведено вірусологічні та серологічні дослі-
дження конепоголів’я 10 областей. Серологіч-
но досліджено 380 проб сироваток крові коней
та виявлено 9 серологопозитивних тварин за
допомогою РН, що свідчить про потребу по-
дальшого дослідження цієї хвороби коней в
Україні [4].
Ретроспективний аналіз, а також результа-

ти проведених нами досліджень свідчать, що
спалахи інфекційного енцефаломієліту коней
виявляються у формі ензоотій, трапляються у
південно-східному регіоні й мають чітко вира-
жену сезонність. Клінічний прояв хвороби спо-
стерігається в літні місяці, в період інтенсивно-
го розмноження кровосисних комах.
Серед гельмінтозів у коней реєструють пе-

реважно асоціації збудників нематодозів киш-
кового тракту. Значного поширення у лошат
набули: стронгілоїдоз (85–97%), параскаридоз
(71–96), стронгілідоз (27–42) та оксиуроз (18–
26%). У коней старшого віку виявлено інва-
зування оксиуридами (5–8%), параскаридами

(3–5%), у підсисних кобил інколи стронгілоїдо-
зом. Переважає ураженість коней 2–3-ма, іноді
4-ма родинами зоопаразитів [1, 2, 6].
З огляду на поширення цих захворювань

коней в Україні проведено аналіз забезпечен-
ня їх засобами захисту та діагностики. Проана-
лізовано такі захворювання: інфекційну анемію,
ринопневмонію, вірусний артеріїт, грип, інфек-
ційний енцефаломієліт, лептоспіроз, паруваль-
ну хворобу, правець, сибірку, сказ, бруцельоз,
лістеріоз, бабезіїдоз та гельмінтоз.
Так, відповідно до вимог МЕБ, у розвинутих

країнах проводять діагностику на: інфекційну
анемію — за допомогою реакції дифузної пре-
ципітації (РДП) або імуноферментного аналізу
(ІФА); сап — у реакції зв’язування комплемен-
ту (РЗК) та алергічну пробу з малеїном; пару-
вальну хворобу — РЗК; ринопневмонію та ві-
русний артеріїт — РН; бабезіїдоз — ІФА або
РЗК; грип — у реакції гальмування гемаглюти-
нації (РГГА); лептоспіроз — за допомогою ре-
акції мікроаглютинації (РМА).
У лабораторіях ветеринарної медицини Ук-

раїни проводять діагностику інфекційної анемії
(ІНАН) коней у РДП з використанням діагнос-
тичного набору Щолківського біокомбінату (Ро-
сія). Співробітниками лабораторії хвороб коней
Інституту сільського господарства Західного
Полісся НААН виготовлено преципітувальний
антиген та отримано в процесі адаптації віру-
су ІНАН до гетерологічних культур антиген,
придатний для використання в РН. Під час оцін-
ки діагностичних тестів установлено, що РН
чутливіша за РДП. Нині провадять виробничі
випробування діагностикуму.
Ринопневмонію, зумовлену герпесвірусом

I типу, досліджують у РН, РДП та РЗК. Вироб-
ником вакцини є Щолківський біокомбінат. На-
ми розроблено методичні підходи до постанов-
ки реакції непрямої гемаглютинації (РНГА) ри-
нопневмонії коней та проводяться дослідження
в РН.
Серологічні дослідження у разі підозри на

грип проводять в РГГА, РН і РЗК. Результати
РГГА мають діагностичне значення, якщо в
парних сироватках виявлено підвищення ан-
титіл у 4 і більше раз. Виділено ізоляти вірусу
грипу та ідентифіковано зі штамоспецифічними
сироватками в РН. Діагностичні та профілак-
тичні засоби не виробляють в Україні. Вакци-
ну, інактивовану проти грипу коней (флюеквін),
для кінних господарств України закуповують у
Чеській Республіці. Виробником засобів захис-
ту є також Щолківський біокомбінат. Вірусний
артеріїт та інфекційний енцефаломієліт дослі-
джують у РН. Діагностикум на вірусний артеріїт
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Епізоотична ситуація щодо інфекційних і паразитарних
хвороб коней, засоби їх діагностики та профілактики

виробляють у Росії (Всеросійський інститут екс-
периментальної ветеринарії — ВІЕВ, Москва),
а енцефаломієліт — у США та Японії. Лепто-
спіроз досліджують у РМА державні лабора-
торії ветеринарної медицини, засоби захисту
виробляють в Україні. В нашій країні не розроб-
лено методи діагностики та профілактики гер-
песвірусної інфекції 2-, 3-, 4-го типів, бабезіїдо-
зу. Діагностичні дослідження щодо паразитар-
них захворювань проводять у лабораторіях
ветеринарної медицини. Лікують хворих тварин
препаратами, які є продуктами виробництва
вітчизняного підприємства Бровафарма, ВАТ
НВП (альбендазол, фенбендазол, пірантел).
Отже, для ефективної організації оздоров-

лювальних заходів потрібно розробити спе-
цифічні методи діагностики та профілактики.
Так, слід регулярно (щороку) проводити вакци-
націю конепоголів’я від сибірки — в господар-
ствах і населених пунктах згідно з планом про-
тиепізоотичних заходів; грипу та правцю —
спортивних коней; від ринопневмонії — пого-
лів’я кінних заводів. Після картографування не-
благополучних пунктів вакцинацію щодо сибір-
ки можна проводити у господарствах і спортив-
них клубах, які утримують коней на територіях,
вільних від збудника сибірки. Стосовно опти-
мальних схем вакцинацій проти ринопневмонії
із застосуванням живих чи інактивованих вак-
цин, то потрібно додатково розробити положен-
ня, яке регламентуватиме доцільність застосу-
вання вакцини у різновікових групах тварин

залежно від епізоотичної ситуації та статусу
господарства.
Потребу вакцинацій проти лептоспірозу та

інших інфекційних хвороб визначає Державна
служба ветеринарної медицини залежно від
епізоотичної ситуації в господарстві.
З метою забезпечення ветеринарного бла-

гополуччя галузі конярства України слід упро-
вадити комплекс діагностичних досліджень і
вакцинацій:

· під час купівлі-продажу коней в Україні,
експорту в інші країни, проведення виставок чи
змагань сироватку крові обов’язково потрібно
досліджувати на: ІНАН — у РДП та РН; сап —
у РЗК; парувальну хворобу — в РЗК; лептоспі-
роз — у РМА; бабезіїдоз — у РЗК або ІФА;

· під час імпортування коней в Україну, крім
вимог, наведених вище, їх потрібно додатково
досліджувати на вірусний артеріїт у РН і кон-
тагіозний метрит — бактеріологічно;

· упродовж року досліджувати на ІНАН у
РДП: жеребців-плідників у всіх категоріях гос-
подарств; маточне поголів’я племінних госпо-
дарств; коней за їх використання для отриман-
ня кумису та лікувально-профілактичних пре-
паратів (сироваток, шлункового соку) та під час
оздоровчих заходів відповідно до інструкції;

· досліджувати коней, підозрілих на захво-
рювання: на грип — в РГГА та РН; на рино-
пневмонію — в РН або ІФА; на лептоспіроз —
у РМА (10% кобил і всіх жеребців-плідників у
племінних господарствах).

Висновки

У господарствах трапляються такі захво-
рювання коней: інфекційна анемія, ринопнев-
монія, грип, вірусний артеріїт, інфекційний ен-
цефаломієліт і паразитарні хвороби. В науко-
во-дослідних установах України проводять
дослідження з розробки та впровадження діаг-

ностичних та профілактичних засобів щодо
інфекційних захворювань коней. Виконання
комплексу запропонованих заходів діагностич-
них досліджень та щеплень є передумовою
профілактики заразних хвороб, що сприяти-
ме поліпшенню економічного стану в галузі.
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Останнім часом виробниц-
тво пісної свинини значно
зросло, що позначилося й на
породному складі тварин. Так,
за останні десятиліття поголі-
в’я свиней порід спеціалізова-
ного м’ясного типу продуктив-
ності стало поширенішим.
Проте не менш важливим пи-
танням залишається якість
самої продукції.
На якість м’ясної продукції

впливає ряд чинників, насам-
перед це генетичний. Багать-
ма науковцями доведено, що
якість залежить від породи
тварин, міжпородних поєд-
нань і навіть породнолінійного
схрещування [4, 5, 11]. Не
менш важливим генетичним
чинником є стать тварин [10].
Слід також зазначити, що
інтенсивна селекція свиней на
збільшення у них м’ясності
призвела до зниження якос-
ті — поширення у м’ясі по-
років PSE і DFD [2].
Також якість одержуваного

м’яса і сала багато в чому за-
лежить від кормів, які можна
поділити на такі 3 групи: І —
корми, які сприяють нарощу-
ванню м’яса і сала високої

Ключові слова: свині, об’ємисті корми, хімічний склад, фізико-технологічні властивості, сучасні
генотипи.

якості (ячмінь, жито, горох,
пшениця, просо, цукровий і
напівцукровий буряки, морква,
баштанні культури, люцерна,
конюшина, кропива, молочні
відвійки, сколотини, сироват-
ка); ІІ — корми, які дещо зни-
жують якість свинини (кукуруд-
за, гречка, пшениця, ячмін-
ні та житні висівки, бурякова
меляса); ІІІ — корми, які знач-
но знижують якість свинини
(овес, барда, макуха, шрот).
Від них сало втрачає пруж-
ність і швидко жовтіє під час
зберігання, а м’ясо стає рих-
лим і непридатним для збері-
гання. На якість м’яса і сала
також істотно впливає склад
кормів, які згодовують свиням
в останні 1–1,5 міс. перед за-
боєм [7].
Якість м’ясної продукції від

тварин різної вагової кондиції
також різна [8]. Деякі науковці
стверджують, що для свиней
кожної породи існує свій опти-
мальний рівень фізіологічного
розвитку організму, коли м’я-
со має максимально якісний
склад і біологічну повноцін-
ність. Водночас високий рі-
вень виходу м’яса в туші не

збігається з максимальним
якісним складом м’язової тка-
нини. Здебільшого м’ясних
свиней забивають раніше, ніж
свинина досягає повного біо-
логічного дозрівання [1].
Не менш важливим чинни-

ком є технологічний, тобто ці-
лорічне утримання тварин у
приміщеннях чи ні, дотриман-
ня зоогігієнічних умов та ін-
ші фактори, які можуть впли-
вати як негативні стрес-чин-
ники та позначатися на якості
м’яса [6, 9].
Голодна витримка та транс-

портування тварин до пунк-
тів забою, забій та неналежні
умови зберігання м’яса мо-
жуть значно погіршити якість
м’ясної продукції [3].
Наразі в Україні є актуаль-

ним питання органічного ви-
робництва свинини. Виходячи
із зазначеного вище виникла
потреба у вивченні м’ясних
якостей свиней сучасних гено-
типів із використанням у раціо-
нах об’ємистих кормів (зеле-
ної маси та силосу) в умовах
літньо-табірного утримання.
Мета досліджень — ви-

вчення м’ясо-сальних якостей
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Якість м’ясної продукції свиней сучасних
генотипів за годівлі з використанням об’ємистих кормів

свиней сучасних генотипів із
використанням у раціонах
об’ємистих кормів.
Матеріали та методи до-

сліджень. Відібрано 90 гол.
молодняку свиней після закін-
чення періоду дорощування та
сформовано 3 дослідні групи
по 30 гол. у кожній. Тварини
були розміщені в групових
станках типового приміщення,
обладнаних площадками для
вигулів. І (контрольній) групі
згодовували повноцінний, пов-
нораціонний комбікорм; ІІ —
раціон, в якому 20% зернових
концентратів замінено куку-
рудзяним силосом за пожив-
ністю, за винятком підкислю-
вача; ІІІ — раціон, в якому 20%
зернових концентратів заміне-
но зеленою масою. За досяг-
нення тваринами живої маси
100 кг з кожної групи відібра-
но по 3 гол. для проведення
контрольного забою. Для ви-
значення якості м’яса та сала
відібрано зразки найдовшого
м’яза спини (НМС) та серед-
ньої проби хребтового сала з
туш тварин кожної групи. Ана-
ліз якості м’ясної продукції ви-
значали у лабораторії якості
кормів і продуктів тваринного
походження Інституту тварин-
ництва НААН за загально-
прийнятими методиками.
Результати досліджень.

За весь період відгодівлі зго-
довування об’ємистих кормів
не позначилося на хімічному
складі та енергетичній цінності
найдовшого м’яза спини
(НМС) дослідних свиней
(табл. 1). За результатами да-
них, достовірної різниці за
цими показниками не спосте-
рігали, водночас зразки м’яса
тварин І групи характеризува-
лися більшими значеннями ка-
лорійної цінності білка та 1 кг
м’яса.
Під час аналізу зразків
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Якість м’ясної продукції свиней сучасних
генотипів за годівлі з використанням об’ємистих кормів

Заміна основного раціону на 20% за пожив-
ністю силосом кукурудзяним і зеленою масою
істотно не впливає на фізико-технологічні
властивості, хімічний склад та енергетичну
цінність НМС та вміст клітинних оболонок і

Висновки

жиру в хребтовому салі свиней, що дає змогу
використовувати об’ємисті корми для дода-
вання до раціонів свиней без погіршення ос-
новних показників якості м’ясо-сальної про-
дукції.
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фізико-технологічними влас-
тивостями істотних розбіж-
ностей між групами не вияв-
лено (табл. 2). Вологоутриму-
вальна здатність зразків м’яса
тварин ІІ групи порівняно з
іншими тваринами була мен-

шою незначно. За показника-
ми активної кислотності зраз-
ки НМС усіх тварин відповіда-
ли вимогам до м’яса NOR і ко-
ливалась у межах різних груп
на 0,02 од.
Під час аналізу хімічного

складу сала дослідних тварин
між групами виявлено розбіж-
ності: за вмістом вологи, сухої
речовини, клітинними оболон-
ками та вмістом жиру (табл. 3).
Однак вірогідність розбіжнос-
тей не спостерігалась.
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Повноцінна годівля за науково обґрунтова-
ними нормами є вкрай важливим складником
під час вирощування молодняку коропа. Мо-
лодші вікові групи риб значно чутливіші до
невідповідних умов вирощування, зокрема не-
збалансованості годівлі, ніж старші. Крім того,
важливим, особливо на першому році вирощу-
вання коропа, є забезпечення достатнього
рівня розвитку природної кормової бази в ста-
вах, оскільки природний корм добре засвоюєть-
ся і дає змогу зменшити кількість споживання
штучних кормів, частково заміняючи їх в екві-
валенті до поживності [1].
Ефективним високотехнологічним продук-

том для забезпечення збалансованості вітамін-
но-мінеральної частини раціону є премікс. Зав-
дяки наявності широкого спектра активних ре-
човин премікси дають змогу збалансувати
раціон і підвищити показники засвоєння ком-
бікорму. Результатом застосування преміксів у
годівлі риби є підвищення інтенсивності її рос-
ту, зменшення витрат корму на одиницю при-
росту, поліпшення фізіолого-біохімічних показ-
ників. Відомо, що чим повніше норма годів-
лі відповідає фізіологічним і продуктивним по-
требам організму на фоні забезпечення оп-
тимальної технології годівлі, адаптованої до
відповідних умов, тим реальніше отриман-
ня максимальної, генетично зумовленої про-

Ключові слова: премікс, годівля, короп, підрощена личинка, витрати корму, приріст, природна
кормова база, гематологічні показники.

дуктивності певної породної групи риб у визна-
чений термін [11].
Мета досліджень — вивчення впливу дода-

вання до основного раціону підрощених пле-
мінних цьоголіток любінського коропа розроб-
леного нового вітамінно-мінерального-аміно-
кислотного преміксу (ВМА премікс) на приріст
маси і фізіологічний стан організму [8]. Біоло-
гічно активні речовини у ВМА преміксі включа-
ють мікроелементи, амінокислоти, мінеральні
речовини, антиоксиданти, вітаміни в оптималь-
них кількостях і співвідношеннях, які забезпе-
чують фізіологічні потреби цьоголіток коропа.
Об’єктом досліджень були племінні цьоголітки
любінського коропа, яких вирощували за щіль-
ності посадки 30 тис. екз./га. Контрольний став
зарибнено 5-денною личинкою від природно-
го нересту, а дослідний став — підрощеною
14-денною личинкою середньою масою 0,4 г.
Годівлю проводили кормосумішшю злакових з
умістом протеїну 18%. До складу основного ра-
ціону дослідної групи додавали 1% експери-
ментального ВМА преміксу впродовж усього
вегетаційного періоду. Тривалість вегетаційно-
го періоду — 90 днів.
Методика досліджень. Закладали і прово-

дили досліди за загальноприйнятими в риб-
ництві методами [3]. Годували коропів за схе-
мами нормованої годівлі [10].
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Кількість еритроцитів у крові коропів підра-
ховували в камері Горяєва [4]. Уміст гемогло-
біну в крові коропів визначали гемоглобінціа-
нідним методом [2], гематокритну величину —
мікрометодом Й. Тодорова [5].
Уміст загального білка у сироватці крові ви-

значали на рефрактометрі, фракційний склад
білків — методом електрофорезу в поліакри-
ламідному 7,5%-му гелі в буферній системі
Мауера [7], денситометрію — на автоматично-
му аналізаторі фореграм АФ-1 [6].
Одержані цифрові результати опрацьовано

статистично [9] та за допомогою стандартного
пакета статистичних програм Microsoft EXCEL.
Результати досліджень. Гідрохімічний стан

ставів упродовж сезону вирощування відпові-
дав рибницьким нормам і був сприятливим для
розвитку природної кормової бази і росту риби.
Перед зарибненням у стави внесено пере-

гній великої рогатої худоби з розрахунку 2 т/га
для забезпечення розвитку природної кормової
бази.
Під час аналізу вмісту кишківників коропа

встановлено, що на початку сезону вирощуван-
ня, коли мальків штучними кормами не годува-
ли, кишківники були наповнені, тобто риба була

Вирощування племінних цьоголіток любінського коропа
способом підрощення личинок і застосування преміксу

достатньою мірою забезпечена природним кор-
мом.
У липні харчування коропів у досліді та на

контролі було приблизно однаковим: 14,8–
15,9% природної їжі, з якої близько 90% стано-
вили організми м’якого зообентосу (переважно
личинки хірономід), 84,1–85,2% — комбікорм.
У серпні наявність у кишківниках детриту свід-
чить про те, що пошукова активність риби
збільшилася. Така поведінка мала підґрунтя,
оскільки в цей період біомаса зообентосних
організмів була у 11,8 раза вищою, а відсотко-
ва частка природного корму у харчовій грудці
коропів — у 2,5 раза вищою, ніж на контролі
(табл. 1).
Під час облову експериментальних ставів

відсоток виходу в дослідному і контрольному
ставах був практично на однаковому рівні. Вод-
ночас середня маса коропів дослідної групи
була майже вдвічі більшою: в дослідному ста-
ву — 72,8 г, на контролі — 40 г. Відповідно ри-
бопродуктивність дослідного ставу була на
665 кг/га більшою — 1433 кг/га. Це істотна різ-
ниця, проте вона має обґрунтування. Отриман-
ню додаткових приростів сприяло зарибнення
дослідного ставу підрощеною личинкою, кра-

Дослід Липень 40 14,83±5,402 85,18±5,402

Серпень 72 18,10±0,994 81,90±0,994

Контроль Липень 19 15,87±7,058 84,13±7,058

Серпень 40 7,10±2,141 92,90±2,141

Кількість корму, %

штучногоприродного
Група Маса риби, гЧас відбору проб

Дослід 2,49 30 74,7 49,0 65,6 72,8 1433 3,7

Контроль 3,67 30 110,1 70,5 64,0 40,0 768 3,9

Витрати
корму, кг/кг
приросту

Рибо-
продуктивність,

кг/гатис. екз./га
кількість
екз., тис.

%
виходу

середня
маса, г

кількість
екз., тис.

Посаджено на
вирощування

Виловлено

Група
Площа
ставу, га

Дослід 13,30±0,183*** 1,18±0,056 29,17±1,579

Контроль 11,05±0,253 1,10±0,021 32,00±1,285

*** P<0,001.

Група Гематокритне число,%
Кількість еритроцитів,

млн/мкл
Гемоглобін, г%
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Результати досліджень свідчать про сти-
мулювальний вплив ВМА преміксу на ріст
цьоголіток коропа за додавання його до зго-
довуваного рибам комбікорму під час виготов-
лення в комплексі з зарибненням підрощеною
личинкою і додатковим розвитком природ-

Висновки

ної кормової бази.
Завдяки додаванню ВМА преміксу до комбі-

корму у крові зростає вміст гемоглобіну, за-
гального білка сироватки крові та альбумінів,
що узгоджується з показниками темпів рос-
ту риб дослідних груп.
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щий розвиток природної кормової бази і дода-
вання до основного раціону випробовуваного
МВА преміксу. Це дало змогу збалансувати
надходження в організм цьоголіток коропа по-
трібних поживних речовин і забезпечити опти-
мальні умови для вирощування (табл. 2).
Згодовування додатково до основного ра-

ціону преміксу з урахуванням розвитку природ-
ної кормової бази вплинуло на деякі фізіо-
лого-біохімічні показники. У дослідній групі риб
достовірно зростає вміст гемоглобіну і є тен-

денція до збільшення кількості еритроцитів
(табл. 3).
Відомо, що одним з важливих біохімічних

показників є рівень білка сироватки крові та
його фракцій. У дослідній групі він достовірно
зростає. Виходячи із функції цих білків можна
вважати, що дослідні групи риб загалом були
забезпечені поживними речовинами в достат-
ній кількості. Також є тенденція до збільшення
вмісту альбумінів у дослідній групі риб щодо
контролю (табл. 4).

Дослід   4,82±0,137** 56,32±0,988 19,50±0,673 13,40±0,397 10,22±0,494 1,29±0,053

Контроль 4,14±0,123 53,97±0,759 20,58±0,565 14,03±0,662 11,58±0,625 1,17±0,034

** P<0,01.

Фракційний склад білків сироватки крові, %
А/Г,

коефіцієнтГлобуліни
Альбуміни

α β γ

Група БСК
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Аналіз даних літератури свідчить, що пи-
тання одержання високоякісної і безпечної про-
дукції бджільництва потрібно вирішувати у кон-
тексті з проблемами екології довкілля, вете-
ринарної медицини та охорони здоров’я
загалом, комплексність дотримання яких закла-
дено в принципах органічного виробництва.
Принцип органічного сільськогосподарського
виробництва полягає у повній відмові від зас-
тосування препаратів на основі хімічно синте-
зованих компонентів, ГМО, антибіотиків, отру-
тохімікатів і мінеральних добрив. Це підвищить
природну біологічну активність ґрунту, його ро-
дючість, відновить баланс поживних речовин.
За таких умов нормалізується робота живих
організмів, відбувається приріст гумусу, і як
результат — збільшується урожайність сіль-
ськогосподарських культур, а отже, нектару і
пилку [7].
Ведення бджільництва в умовах органічно-

го сільськогосподарського виробництва дає
змогу одержувати екологічно безпечну продук-
цію, що вільна від ГМО та невластивих продук-
там харчування хімічних елементів. Однак по-
рівняльні дослідження впливу умов традицій-
ного та органічного сільськогосподарського ви-

Ключові слова: органічне виробництво, медоносні бджоли, мед, бджолине обніжжя, вощина,
стільники, мінеральні елементи.

робництва на життєздатність бджіл і фізіолого-
біохімічні процеси в їх організмі відсутні. Не з’я-
совано особливості впливу агроекологічних
умов живлення бджіл на співвідношення окре-
мих енергетичних і структурних компонентів у
тканинах різних анатомічних відділів їх організ-
му та продукції. Отже, у вирішенні завдань от-
римання екологічно безпечної продукції бджіль-
ництва одне з головних місць поряд з поліп-
шенням стану довкілля має належати органіч-
ному виробництву.
Мета досліджень — порівняльне вивчення

впливу агроекологічних умов традиційного та
органічного сільськогосподарського виробниц-
тва на вміст окремих мінеральних елементів у
тканинах організму медоносних бджіл та їх про-
дукції.
Методика досліджень. Дослідження прове-

дено на виробничих базах суміжних пасічних
господарств, розміщених у традиційних еколо-
гічних умовах Чернігівської області Корюківсь-
кого району, та в умовах сертифікованих пасік
щодо органічного виробництва Чернігівської
області Семенівського району. У цьому регіоні
сформовано 2 групи бджолосімей (І група —
традиційні умови — смт Холми; ІІ група — сер-
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тифікована щодо органічного виробництва па-
сіка у с. Радомка).
Для дослідження у червні місяці відбира-

ли робочих бджіл і продукцію — мед, бджо-
лине обніжжя, стільники з пасік у наведених
вище зонах. Зразки тканин відбирали від 90–
100 бджіл з 3-х визначених вуликів (по 30–
35 бджіл з кожного), які використовували для
приготування гомогенатів з цілого організму та
окремих анатомічних відділів — голова, груди,
черевце. У зразках біологічного матеріалу ви-
значали вміст окремих мінеральних елементів
на атомно-абсорбційному спектрофотомет-
рі СК-115П. Одержані дані опрацьовано ста-
тистично з визначенням середніх величин, їх
відхилень і ступеня вірогідності за коефіцієнтом
Стьюдента.
Результати досліджень. Інтенсивність на-

громадження важких металів в організмі медо-
носних бджіл залежить від їх віку, фізіологічно-
го стану, екологічної характеристики регіону та
використаних білково-вуглеводних кормів.
Уміст важких металів в організмі медоносних
бджіл може бути вищим, нижчим або таким
самим, як у медоносних рослин і залежить від
агроекологічних умов їх утримання. Характер-
но, що вміст окремих мінеральних елементів у
тканинах медоносних бджіл значно коливаєть-
ся. Це може визначатися їхнім рівнем у пилку
рослин і воді та фізіологічним значенням окре-
мих мінеральних елементів для організму. Ві-
домо, що медоносні бджоли здатні нагрома-
джувати Zn i Fe y тканинах організму у висо-
ких концентраціях, тоді як Cu, Ni, Cd і Pb — у
значно менших кількостях, незалежно від вміс-
ту цих елементів y компонентах корму та еко-
логічних умов утримання бджіл [1, 2, 5, 8].
За результатами дослідження вмісту окре-

мих елементів yстановлено нижчі концентрації
Cu, Co та Ni у тканинах голови медоносних
бджіл ІІ групи, яких утримували в умовах орга-
нічного виробництва, порівняно до І (контроль-
ної) групи. Виявлено також сліди окремих дос-
ліджуваних елементів у тканинах голови медо-
носних бджіл, зокрема Pb, Cd та Cr (таблиця).
Враховуючи, що міграція елементів живлення
в окремих ланцюгах екосистеми — це біологіч-
ний процес, який проходить завдяки виведен-
ню або поглинанню окремих речовин за тро-
фічним ланцюгом бджіл, можливо, за цих умов
відбувається розподіл і кумуляція окремих мі-
неральних, зокрема токсичних елементів, а
самі бджолині сім’ї є організмами — індикато-
рами стану.Го
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Аналізуючи вміст окремих досліджуваних
елементів у тканинах грудного відділу та голо-
ви бджіл, установлено дещо нижчі різниці у
досліджуваних зразках за умов органічного ви-
робництва. Різниці вмісту досліджених еле-
ментів у тканинах грудного відділу бджіл між
контрольною і дослідною групами не були ві-
рогідні і не перевищували величин середньо-
статистичних відхилень. Однак установлено ві-
рогідно нижчу концентрацію Cu у тканинах груд-
ного відділу медоносних бджіл ІІ групи порів-
няно з контрольною групою відповідно у 1,3
раза (Р<0,05). Очевидно, різний уміст дослі-
джуваних мінеральних елементів у зразках тка-
нин окремих анатомічних відділів зумовлений
неоднаковим фоновим рівнем їх у воді, ґрунтах
і рослинах цих агроландшафтних зон, а також
кумуляцією окремих елементів у тканинах груд-
ного відділу бджіл.
Аналогічні міжгрупові різниці вмісту міне-

ральних елементів виявлено в тканинах черев-
ця медоносних бджіл. Зокрема, дослідженнями
встановлено нижчий вміст Сu (P<0,05), Co
(P<0,05) та Ni у тканинах черевця медоносних
бджіл ІІ групи порівняно до їхнього рівня у тка-
нинах бджіл І групи. За результатами дослі-
дження вмісту Cd та Pb у тканинах окремих
відділів і гомогенаті тканин цілого організ-
му виявлено лише залишкові (слідові) кількос-
ті цих токсикантів у медоносних бджіл ІІ гру-
пи, яких утримували в умовах органічного ви-
робництва. Тоді як у тканинах черевця і ціло-
го організму бджіл за умов традиційного бджіль-
ництва вміст Pb був високий — 0,62 і 0,56 мг/кг.
Як відомо, природа дала бджолам надійний

захист — адаптивну систему із властивими їй
механізмами, зокрема індивідуальний захист,
який здійснюють секреторні клітини кишечни-
ку бджіл і залози внутрішньої секреції, що про-
дукують потрібні речовини для ізоляції чужорід-
них тіл, розчинення і виведення їх з організму
[4, 9, 10]. Проте в умовах техногенного забруд-
нення природного середовища резистентність
і адаптивна здатність бджіл значно знижують-
ся, що призводить до акумулювання деяких
важких металів в організмі. Тому різниці вмісту
окремих елементів у тканинах деяких анатоміч-
них відділів, можливо, пов’язані з неоднаковою
інтенсивністю їх нагромадження у певних час-
тинах організму медоносних бджіл.
Дослідженнями продукції бджільництва вста-

новлено, що вміст мінеральних елементів був
нижчим (Р<0,05–0,001) у зразках бджолиного
обніжжя за умов органічного виробництва. Рі-

вень Ni у бджолиному обніжжі медоносних
бджіл ІІ групи був вірогідно нижчим у 1,8 раза
порівняно до контролю (див. таблицю). Вірогідні
різниці виявлено і під час дослідження рівня Cu
у бджолиному обніжжі (Р<0,05). Ці різниці, оче-
видно, пов’язані з вираженим впливом агроеко-
логічних чинників на рівень металів у репродук-
тивних частинах рослин медоносів і трансфор-
мацію їх у продукцію бджільництва, зокрема
бджолине обніжжя. Однак рівень нагромаджен-
ня цих елементів у пилку медоносних рослин
є різним, що вплинуло на показники їх вмісту у
бджолиному обніжжі.
Результати дослідження вмісту окремих

елементів у меді медоносних бджіл свідчать
про вірогідно нижчий рівень Ni у меді бджіл ІІ
групи (Р<0,05), одержаному за умов органічно-
го виробництва. Слід зазначити, що в проце-
сі переробки нектару в мед, враховуючи про-
никність стінок медового зобика, важкі метали
транспортуються разом з водою в гемолімфу
[3, 6]. Очевидно, така трансформація мінераль-
них елементів в організмі бджіл зумовлює під-
вищення вмісту окремих важких металів у тка-
нинах їх організму.
Вірогідно нижчий був уміст Ni у вощині («язи-

ках») з досліджуваної ІІ групи бджолосімей.
Концентрація Сr коливалася у зразках стіль-
ників медоносних бджіл і була близькою до
рівня в обніжжі. Під час дослідження вмісту Cu,
Cо, Cd та Pb у стільниках бджіл спостерігали
тільки їхні слідові кількості у зразках продукції
обох груп. Це пов’язано, очевидно, меншою
мірою з системами ведення бджільництва, зок-
рема органічним чи традиційним, а з особли-
вою здатністю організму бджіл, зокрема воско-
вих залоз, виділяти абсолютно чистий віск, що
майже не містить важких металів. Однак май-
же однаковий рівень Сr, різний вміст Co і Ni у
вощині бджіл І і ІІ груп свідчить про особливу
здатність цих мінеральних елементів транс-
формуватися з корму у секреторну продукцію
воскових залоз бджіл.
Аналіз одержаних результатів дає підставу

стверджувати, що агроекологічні умови розмі-
щення пасік, зокрема органічне виробництво,
мають визначальний вплив на мінеральне жив-
лення медоносних бджіл, уміст у їхніх тканинах
окремих елементів та якість одержаної про-
дукції. Дотримання умов сертифікованого за
міжнародними вимогами органічного виробниц-
тва продукції бджільництва забезпечує рівень
живлення бджіл, що сприяє оптимізації показ-
ників мінерального обміну в їхньому організмі.
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ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Уміст мінеральних елементів
в організмі медоносних бджіл й їхній продукції
в умовах традиційного й органічного виробництва

Дослідженнями тканин різних анатомічних
відділів бджіл залежно від агроекологічного
фону утримання вуликів і розміщення пасік в
умовах традиційного та органічного вироб-
ництва встановлено коливання вмісту окре-
мих мінеральних елементів в організмі ме-
доносних бджіл, що впливає на їх рівень у про-
дукції. Це дає підставу стверджувати про
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Ці умови забезпечують нижчий уміст окремих
важких металів у тканинах і продукції бджіл

порівняно до їх показників у зразках з пасік за
умов традиційного виробництва.
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Механізація,
електрифікація
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Національний
науковий центр «Інститут
механізації та електрифікації
сільського господарства»

За нинішнього дефіциту органічного удоб-
рення ґрунтів мінеральні добрива є основним
джерелом їх збагачення поживними речовина-
ми і відповідного, причому надійного, підвищен-
ня урожайності. На жаль, і виробництво міне-
ральних добрив істотно знизилося. Так, якщо
в 1990 р. на гектар ріллі вносилося 190 кг доб-
рив, то в 2012 р. — лише 70 кг.
Враховуючи цю мізерну, порівняно з країна-

ми Заходу, кількість використовуваних добрив,
важливим завданням наших хліборобів є їх
ефективне застосування, яке передусім зале-
жить від своєчасності внесення в ґрунт і рівно-
мірності їх розподілення по полю, а для цього
потрібні відповідні машини.
Наша держава має матеріали, вільні вироб-

ничі потужності та інженерні кадри, щоб забез-
печити не тільки своїх селян високоякісними
машинами для розсівання мінеральних добрив
за прийнятними цінами, а й експортувати такі
машини в країни близького зарубіжжя. Однак
все відбувається навпаки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

За даними наукових досліджень УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого, наша країна стала привабли-

Ключові слова: мінеральні добрива, машина навісна, машина напівпричіпна, кузов, бункер,
дозатор, розсівальний апарат,  дводисковий, однодисковий.

вим місцем для збуту зарубіжних машин для
розсівання мінеральних добрив [7]. Так, за
квартал в Україні реалізовується близько 250
таких машин на загальну суму понад 2,5 млн
дол. США за середньою ціною однієї машини
понад 10 тис. дол. І це при тому, що в нашій
країні понад десяток підприємств виготовляють
аналогічні машини і не можуть їх збути в не-
обхідній для функціонування підприємства
кількості за ціною у 3–6 разів нижчою, ніж за-
рубіжних. Причому продають нам такі машини
країни, які раніше їх ніколи не розробляли —
Білорусь, Польща, Туреччина, а у нас в За-
поріжжі за СРСР був цілий інститут такого про-
філю.
У чому ж перевага зарубіжних машин? У

тому, що ці машини краще пофарбовані і більш
естетичні — найчастіше зауважують «спеціа-
лісти», які не хочуть бачити істинних причин на-
шого відставання, хоча частка істини є і в їхній
думці.
Насправді перевага зарубіжних машин поля-

гає: у більшій робочій ширині захвату — 36 м
проти 24 м, а це зумовлює підвищення продук-
тивності, зменшення потреби в машинах та
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відповідне зниження питомої витрати пально-
го, ущільнення ґрунту і пошкодження рослин під
час їх підживлення; у нижчій нерівномірності
розсівання добрив — 12,2 проти 18,7% [1], а
це — підвищення урожайності і якості врожаю;
у меншому пошкодженні гранул добрив з утво-
ренням пилоподібної фракції, яка дуже погано
розсівається відцентровим апаратом, неефек-
тивно використовується рослинами, на значні
відстані відноситься вітром, осідає на деталях
машини і трактора, прискорюючи їх корозію; у
більшому робочому ресурсі машини завдяки
тому, що всі деталі, які підлягають фарбуван-
ню, зарубіжні фірми знежирюють і подетально
проводять тришарове фарбування хімічно стій-
кими ґрунтовками та фарбами [3].
Причина цього відставання в тому, що наші

науковці-механізатори основну увагу у своїх
дослідженнях приділяють розробленням теорій
взаємодії робочих органів сільськогосподарсь-
кої техніки з об’єктами їх роботи, але одержані
результати не забезпечують вдосконалення
машин.
Мета досліджень — обґрунтування опти-

мальних технологічно-конструкційних схем ма-
шин для розсівання мінеральних добрив.
Результати досліджень. У господарствах

країни для розсівання мінеральних добрив ви-
користовуються навісні і напівпричіпні машини
відцентрового типу, основними частинами яких
є місткість для добрив, дозувальний пристрій
та розсівальний апарат.
У навісних машинах місткістю для добрив є

бункер, причому його об’єм обмежує поздовж-
ня стійкість трактора, яка залежить не лише від
місткості бункера, а й від його форми, що зу-
мовлює відстань від центра маси завантаженої

добривами машини до осі задніх коліс тракто-
ра. Тому параметри бункера навісної машини
слід вибирати під конкретний трактор з макси-
мальним об’ємом, який допускає його поздовж-
ня стійкість. Для трактора класу 1,4 він дорів-
нює 1,2 м3.
У сучасних навісних машинах використову-

ються, як правило, гравітаційні дозатори, які
працюють за принципом піскового годинника.
Для цього у днищі бункера робиться отвір, че-
рез який під дією сил земного тяжіння висипа-
ються частинки добрив.
У розробленні гравітаційного дозатора ос-

новною проблемою є вибір оптимальної фор-
ми випускного отвору.
Найбільш повно умовам дозування міндоб-

рив відповідає дозувальний отвір, наведений
на рисунку. У днищі 4 бункера отвір 3 скла-
дається з півкруга, з його кінцями з’єднані два
відрізки прямих, кут між якими — 90о, а другі
їхні кінці сполучені дугою кола. В регулювальній
заслінці 5 отвір 1 такої самої форми, але по-
вернутий на 180о.
За розсівання мінімальних доз, які в госпо-

дарствах України є середніми, центри півкругів
днища 4 і заслінки 5 суміщаються, і живий пе-
реріз випускного отвору набуває форми круга
(рисунок — б), тобто стає оптимальним, а за
розсівання решти доз — форми квадрата (ри-
сунок — а), дві протилежні вершини якого ок-
руглені півкругами, тобто в ньому вузькі щіли-
ни відсутні.
За використання таких нових форм випуск-

них отворів значно знижується роль ворушил-
ки, оскільки під час розсівання навіть мінімаль-
них доз частинки добрив не застряватимуть в
них, а великі грудочки і сторонні предмети від-
бираються захисною решіткою бункера. Тому
роль ворушилки зводиться до унеможливлен-
ня утворення над випускними отворами у доб-
ривах склепінь (пустот).
Цим вимогам повністю відповідає ворушил-

ка, що виконана у вигляді гребінки, спрямова-
ної пальцями до випускного отвору, яка по-
вністю виключає перерізування гранул.
Робоча ширина захвату машини залежить

від кута розсівання добрив диском, дальності
польоту частинок та щільності їх розподілення
по ширині смуги розсівання.
Дальність польоту добрив залежить від ча-

стоти обертання диска, кута спрямування век-
торів швидкостей частинок добрив до горизон-
ту в момент їх злітання з лопаток та чистоти
робочої поверхні лопаток.

а б
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90
°
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За збільшення частоти обертання диска зро-
стає і дальність польоту частинок добрив, але
граничним її значенням є 1000 хв–1 (оскільки за
її перевищення гранули розбиваються лопат-
ками диска), а оптимальним — приблизно до
900 хв–1.
За збільшення кута польоту частинок доб-

рив до горизонту вгору в момент їх відриву від
лопаток до 25о також зростає і дальність польо-
ту добрив, причому цей кут є оптимальним,
оскільки за його подальшого збільшення даль-
ність польоту не зростає, а висока траєкторія
польоту частинок збільшує негативний вплив
вітру. Для спрямування добрив під кутом уго-
ру під таким самим кутом встановлюють лопат-
ки.
Оскільки під час роботи лопаток частина

добрив відбивається їхніми верхніми крайками
і, не одержавши необхідної швидкості, вони
випадають в середній частині смуги розсіван-
ня, то чим більше лопаток на диску, тим мен-
ша ширина захвату машини. Через це на су-
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часних відцентрових апаратах використовуєть-
ся по дві лопатки.
Щодо конструкції лопаток, то оптимальною

формою їхнього поперечного перерізу є П-по-
дібний короб, спрямований боковими крайками
в напрямку колової швидкості диска.
Відцентрові апарати використовують дво-

дискові та однодискові. Однодискова машина
за конструкцією значно простіша, ніж дводис-
кова (в ній немає: одного диска, одного днища
з дозатором, двох конічних редукторів з деталя-
ми їх закріплення, двох зв’язувальних валів з
муфтами), і тому її маса в середньому на 100 кг
менша, за рахунок чого можна відповідно збіль-
шити її вантажомісткість. Вона надійніша в ро-
боті і в середньому на третину дешевша. Як по-
казали приймальні випробування в УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого однодискової машини МРД-4,
розробленої в ННЦ «ІМЕСГ», її робоча шири-
на захвату — 33 м за нерівномірності 14,3% [7],
а аналогічні показники вітчизняних дводискових
машин відповідно — 18 м і 18,7% [1].

Дослідженнями встановлено, що з огляду
на середню дозу внесення добрив основною
машиною для розсівання таких добрив по-
трібно використовувати однодискову відцен-
трову машину з об’ємом бункера 1,2 м3, мак-
симальною робочою шириною захвату не мен-
ше 36 м і нерівномірністю розсівання добрив

Висновки

не вищою ±15%.  За наявності в господарстві
слабосипких добрив та хіммеліорантів, які
неможливо розсіяти навісною машиною, а та-
кож автосамоскида-перевантажувача САЗ-
3502 економічно доцільно використовувати
напівпричіпну машину кузовного типу з об’є-
мом кузова 5 м3.
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Захист ґрунтового покриву від деградації,
передусім від ерозійних процесів, є однією з
найважливіших екологічних проблем реформу-
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вання сільськогосподарського виробництва та
реформи земельних відносин. Для захисту
ґрунтів від ерозії в північному Степу України
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ерозійної сталості еродованих ґрунтів у системі
обробіток ґрунту — рослина — органічні доб-
рива (біогумус).
В Україні питанню вияву ерозії ґрунтів за

різних агротехнічних заходів присвячено робо-
ти М.К Шикули [9]; О.Г. Тараріка [6]; С.Ю. Бу-
лигіна [3]; В.О. Белоліпського [1, 2, 4]; С.Г. Чор-
ного [7]; М.В. Шевченка [8]. Нині із застосуван-
ням органічних добрив першочергову увагу
приділяють вивченню їх ефективності [5], а до-
сліджень способів підвищення потенційної ста-
лості чорноземних ґрунтів не здійснюють.
Мета досліджень — вивчення ерозійної

сталості чорнозему звичайного в умовах вико-
ристання біогумусу на фоні різного обробітку
ґрунту. Для цього слід дослідити водно-фізичні
властивості ґрунтів та ерозійні показники (втра-
ти ґрунту від розбризкування) під час злив.
Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження здійснювали в науково-навчальному
господарстві Луганського національного аграр-
ного університету «Колос». У стаціонарному
досліді вивчали внесення різних норм біогуму-
су (1, 3, 5 т/га) на фоні оранки на глибину 20–
22 см та поверхневого безполицевого обробіт-
ку на глибину 10–12 см у 5-пільній сівозміні
(зайнятий пар — горохо-овес на зелений корм,
пшениця озима, горох, ячмінь ярий, соняшник)
після закінчення І ротації. Ґрунт — чорнозем
звичайний слабозмитий важкосуглинковий.
Змив ґрунту під час зливових опадів вивча-

ли методом штучного дощування на зразках
ґрунту з непорушеною структурою з шарів 0–10
та 10–20 см. Відбір зразків здійснювали перед
збиранням культури з глибин 0–10 та 10–20 см
за допомогою кілець об’ємного бура Качинсь-
кого. Кільця формують колонки заввишки 0–
20 см. Штучне дощування здійснюють лабора-
торною установкою імітації дощу, у якій краплі
подаються дощувачем з висоти 2 м із заданою
інтенсивністю 1–2 мм/хв. Ерозійний матеріал,
розбризкуваний краплями і відчужуваний з
ґрунтовим фільтратом, розподіляється на по-
верхневий змивальний стік униз через колон-
ки. За моделювання зливових опадів 10%-ї за-
безпеченості було взято схему: шар опадів —
50 мм, тривалість дощу — 30 хв. Інтенсивність
опадів в експерименті становила 1,27–1,83 мм/хв,
шар дощу відповідно — 24,3–48,5 мм.
Дослідження ерозійно-гідрологічних показ-

ників здійснювали за 7-ма факторами: Х1 —
вологість шару ґрунту 0–20 см, %; Х2 — еро-
зійний індекс дощу; Х3 — щільність складання
в шарі ґрунту 0–20 см, г/см3; Х4 — коефіцієнт
структурності шару ґрунту 0–10 см; Х5 — кое-
фіцієнт водоміцності агрегатів шару ґрунту 0–

Вплив біогумусу на протиерозійну
стійкість чорнозему звичайного

А

Вологість, %

у=327,33х^–1,2611

Б

Водовбирання, мм/хв

у=0,5512х^–0,8

В

Ерозійний індекс

у=0,0248х^–0,5703

Г

Коефіцієнт водоміцності

у=0,0426х^–0,7194

Д

Структурність

у=0,0119х^–0,1945

використовують ґрунтозахисні системи земле-
робства, які базуються на комплексному вико-
ристанні системи обробітку ґрунту та добрив
(органічних і мінеральних).
Через економічні проблеми в сільськогоспо-

дарському виробництві спрощують схеми сі-
возмін, скорочують унесення мінеральних і не
вносять органічних добрив. Тому необхідно
вдосконалити протиерозійні заходи в агроланд-
шафті на основі розробки параметрів проти-
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10 см; Х6 — інтенсивність водовбирання в шарі
ґрунту 0–20 см, мм/хв; Х7 — маса коренів в
шарі ґрунту 0–20 см, г/500 см3.
Для виявлення впливу всіх факторів та їх

кількісної оцінки було застосовано залишковий
метод, який дає змогу, на відміну від класич-
ного регресійного аналізу, розглядати природні
та антропогенні фактори в тісній взаємодії і
виявляти ефект впливу кожного з них методом
побудови парних залежностей та послідовно-
го виключення впливу на ерозію ґрунтів кожно-
го з n-визначених факторів [1].
Критерієм оцінки протиерозійної сталості

ґрунту в дискретних точках був показник руй-
нування ґрунту (розбризкування), г/500 см2.
Результати досліджень. У процесі дослі-

джень результатів експерименту було взято 2
рівні аналізу впливу норм біогумусу та способів
обробітку ґрунту.
Перший рівень позначається на аналізі

впливу біогумусу на фізичні показники ґрунту,
які є основою його протиерозійної сталості.
Було проаналізовано 77 точок взаємозв’яз-

ку норм біогумусу та агрофізичних параметрів
ґрунту (структуру, водоміцність, щільність скла-
дання, водовбирання). На рис. 1 показано тренд

взаємозв’язку від середніх показників досліджу-
ваних факторів.
Незалежно від способів обробки зв’язок про-

стежується на рис. 1, А, Б для коефіцієнта струк-
турності та водоміцності ґрунту. Зі збільшенням
норми внесення біогумусу коефіцієнт структур-
ності в шарі ґрунту 0–10 см збільшується до
3,6–3,7 проти 3–3,1 на контролі (рис. 1, Б).
Параметр водоміцності ґрунтових агрега-

тів шару 0–10 см на оранці і безполицевому об-
робітку зменшується до 1,05–1,15 проти 1,23–
1,51 (див. рис. 1, А). Очевидно, це пов’язано з
посиленням процесів фізико-хімічного впли-
ву біогумусу на руйнування макроагрегатів та
формування дрібніших фракцій, які зумовлю-
ють запливання шпарин ґрунту та зменшен-
ня фільтраційної здатності. Це твердження по-
требує додаткових досліджень у системному
взаємозв’язку норм унесення біогумусу, спо-
собів обробітку ґрунту та впливу рослинного по-
криву в просторі та часі, тобто в ротації сіво-
зміни.
Для інших показників впливу біогумусу на

фізичні показники ґрунту не виявлено.
Другий рівень впливу норм унесення біо-

гумусу чітко простежується на формуванні стій-

Y1= Х1·Х5·Х4·Х2·Х6

Х1 (вологість ґрунту) = 327,33·X1
^–1,2611

Х6 (інтенсивність водовбирання) = 0,5215·Х6^–0,8

Х5 (водоміцність) = 0,0426·Х5^–0,7194

Х2 (ерозійний індекс) = 0,0248·Х2^0,5703

Х4 (коефіцієнт структурності) = 0,0119·Х4^–0,1945

Y=87,9642·Х1–1,2611·Х6–0,8·Х20,5703·Х5–0,7194·Х4–0,1945

Характеристика
моделі

RE, %

Вологість ґрунту — 35,57% 16 0,92

Інтенсивність водовбирання —
22,57%

Водоміцність — 20,29%

Ерозійний індекс — 19,9%

Коефіцієнт структурності —
5,49%

Модель залежності
руйнування ґрунту від факторів

Провідний фактор
руйнування ґрунту

5-пільна сівозміна: 1 10 1,00–1,50 31–40 1,3–1,6 <4,0
зайнятий пар, 2 18,0–26,0 1,25–1,50 31–40 1,0–1,3 4,1–6,0
пшениця озима, 3 18,0–26,0 1,00–1,25 23–31 0,7–1,0 6,1–8,0
горох, ячмінь, 4 26,0 <1 15–31 0,4–0,7 8,1–12,0
соняшник 5 26,0 <1 15–23 <0,4 12,1–28,0

6 26,0 <1 <15 <0,4 28,1–36,0

Показник втрат
ґрунту від

розбризкування,
т/га
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%

Водоміцність ВологістьЕрозійний
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кості ґрунту від руйнування дощовими крапля-
ми (розбризкування) опосередковано через
зазначені вище водно-фізичні параметри (Х3,
Х4, Х5, Х6) на фоні різних енергетичних харак-
теристик дощу.
Послідовну побудову парних залежностей

ерозії ґрунту (Y) та досліджуваних факторів
визначали за порядком зменшення регресійно-
го зв’язку за допомогою графоаналітичної об-
робки експериментальних даних та виявлення
кривих апроксимації (рис. 2).
На рис. 2, А відображено перший, найтіс-

ніший зв’язок між втратами ґрунту та вологіс-
тю ґрунту — Х1, апроксимоване: Y1=327,33·
Xl^–1,2611 за випадкових значень факторів Х2–
X6, тобто за «інших різних передумов».
Наступні регресійні зв’язки показано після

виключення таких факторів: Y2 — після виклю-
чення Х1, Y3 — Х6. При цьому залишковий ре-
зультат значення ерозії ґрунту, скажімо Y2, за-
лежить від фактора Х6 за випадкового сполу-
чення ще недосліджених факторів Х2, Х4, Х5.
Подібні графічні регресії встановлено й для
інших факторів (рис. 2, В–Д).
Комплексна емпірична модель втрат ґрунту

виражається рівнянням регресії:

Y = А·Х1
–1,2611·Х6

–0,8·Х2
0,5703·Х5

–0,7194·Х4
–0,1945,

де А — постійний коефіцієнт, який дорівнює
87,96 за розмірності ерозії ґрунту в г/50см2 і
175,93 — для т/га.
Провідними факторами втрат ґрунту визна-

чено вологість ґрунту (35,57%), інтенсивність
водовбирання (22,57) та водоміцність агрегатів
(20,3%). Точність моделі становить 16%, кое-
фіцієнт множинної кореляції — 0,92 (табл. 1).
Множинне кореляційне відношення дорівнює

0,92, що підтверджує високий ступінь щільності
зв’язку між розрахунковим Yр та відібраними
факторами. Квадрат множинного кореляційно-
го відношення (коефіцієнт детермінації), який
дорівнює 0,846, свідчить про те, що питома
маса впливу відібраних факторів на Yр серед
інших факторів становить 84,6%.
Установлені кількісні залежності руйнування

ґрунту від досліджуваних чинників дали змогу
побудувати оптимізаційну поверхню, представ-
лену ізолініями, які визначають зони та умови
сполучення досліджуваних факторів з різними
рівнями руйнування ґрунту.
Для прикладу: зона максимального руйну-

вання (> 36 т/га) характерна для ерозійно-
го індексу опадів (Х2) — 18–26, коефіцієнта во-
доміцності (Х5) — 1,0–1,25, вологості ґрунту
(Х1) — 15–23% та інтенсивності водовбирання
(Х6) — 0,4–0,7 мм/хв.З
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Вплив біогумусу на протиерозійну
стійкість чорнозему звичайного

Зі збільшенням ступеня руйнування ґрунту
від розбризкування агрофони розміщуються в
такий ряд: пшениця озима — зайнятий пар
(горохо-овес) — ячмінь — горох — соняшник.
Системний вплив агрофізичних парамет-

рів шару ґрунту 0–20 см (вологості, водо-
міцності, щільності складання, інтенсивності
водопоглинання, структурності) на ерозійні

Висновки

За об’єднання чинників величину втрати ґрун-
ту можна поділити на 6 груп (табл. 2).
За даними параметрів протиерозійної ста-

лості ґрунту з’ясувалося, що навіть у 1-й еко-
логічній групі мінімальний рівень втрат ґрунту
переважає припустимий за ДСТУ (2 т/га), а в
6-й групі досягає 28 т/га і більше, що потребує
адаптивних ґрунтоохоронних заходів, спрямо-
ваних на стабілізацію агрофізичних властиво-
стей ґрунту, таких, як водоміцність, інтенсив-
ність водовбирання та водного режиму.
За моделлю нами спрогнозовано показники

протиерозійної сталості (за даними розбризку-
вання) до рівних умов фактора Х2 — ерозійний
індекс (дорівнює 19 за 10%-го рівня забезпече-
ності) і мінливих факторів Х1, Х3, Х4, Х6, Х7 з їх
різними властивостями за варіантами досліду
(табл. 3).

Зі збільшенням ступеня втрат ґрунту від роз-
бризкування агрофони розміщуються на конт-
ролі в такий ряд: пшениця озима — 5,9–7,8 т/га,
зайнятий пар (горохо-овес) — 7,0–10,7 т/га,
ячмінь — 9,9–11,4 т/га, соняшник — 20,1–
20,6 т/га, горох — 20,5–27,9 т/га.
Під час розрахунків з’ясувалося, що систем-

ний вплив агрофізичних параметрів шару ґрун-
ту 0–20 см (вологість, водоміцність, щільність
складання, інтенсивність водовбирання, струк-
турність) за внесення різних норм біогумусу
позитивно позначається на посівах сільсько-
господарських культур за безполицевого обро-
бітку ґрунту на 10–12 см. Так, з унесенням
3 т/га біогумусу на всіх культурах втрати ґрун-
ту зменшилися і становили 5,59±1,28 — 15,8±
3,72 т/га проти 8,15±0,99 — 26,61±2,01 т/га на
контролі.

показники за внесення різних норм біогумусу
позитивно позначається на безполицевому
обробітку ґрунту. Оптимальною дозою вне-
сення біогумусу за безполицевого обробітку
ґрунту є 3 т/га, на фоні якої руйнування ґрун-
ту від розбризкування зменшилися і станови-
ли 5,59±1,28 — 15,8±3,72 т/га проти 8,15±
0,99 — 26,61±2,01 т/га на контролі.
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Ґрунт як складова біогеоценозу перебуває
під впливом різного за часом, інтенсивністю
масштабу антропогенного навантаження, яке
порушує нормальний перебіг ґрунтових про-
цесів, що призводить до значних змін у функ-
ціонуванні мікробного угруповання [15, 16].
Кількісний та якісний склад ґрунтової мікробіо-
ти адекватно відображає ступінь антропогенно-
го навантаження, тому використовується як
діагностичний показник в оцінці екологічного
стану ґрунту трансформованих біогеоценозів
[2, 5, 8]. В Україні близько 60% земельного
фонду становлять землі сільськогосподарсько-
го призначення. Активне використання інтен-
сивних агротехнологій з метою одержання ви-
соких урожаїв часто призводить до надмірно-
го забруднення ґрунту агроекосистем ксенобіо-
тиками [13, 16, 21]. Відповідно до Концепції
сталого розвитку агроекосистем в Україні на
період до 2025 року, яка спрямована на забез-
печення ідей і принципів, декларованих конфе-
ренцією ООН з навколишнього середовища і
розвитку (Ріо-де-Жанейро 1992 р.) та Всесвіт-
нім саммітом із збалансованого розвитку (Йо-
ханнеcбург 2002 р.), передбачено організацію
науково-методичного забезпечення комплекс-
ного агроекологічного моніторингу агроекосис-
тем України, до біотичної складової якого на-
лежить мікробіологічний моніторинг [15, 16].
Мікробіологічний моніторинг — це регулярна
система спостережень і діагностики за станом
ґрунту екосистем із використанням показників,
що характеризують функціональний стан ґрун-
тової мікробіоти [10, 14–16].
Моніторинг функціональної структури мік-

робних ценозів ґрунту різних агроекосистем
здійснюють з метою опису і діагностики їх ни-

Ключові слова: оцінка стану ґрунтів, біоіндикатори, біологічна різноманітність ґрунту,
ґрунтова біота, біологічна активність ґрунту.

нішнього стану; прогнозування стратегічної
спрямованості мікробіологічних процесів у ри-
зосфері рослин, які зумовлюють деградацію,
відновлення або ступінь стійкості ґрунтового
комплексу під час застосування різних агроза-
ходів; визначення мікробіологічних показників
для конструювання моделей збалансованих аг-
роекосистем та формування їх сталого розвит-
ку [1, 6, 8, 9, 16, 22].
Мікробіологічна і біохімічна характеристики

ґрунтів — найскладніші розділи ґрунтової біо-
діагностики. Мікроорганізми — дуже сенсабіль-
ні індикатори, які різко реагують на різні зміни
в середовищі. Звідси надзвичайна динамічність
мікробіологічних показників. Уже в перших ро-
ботах діагностичного напряму в ґрунтовій мік-
робіології, проведених С.П. Костичевим в 20-х
роках минулого століття, було поставлено зав-
дання — дослідити біодинаміку ґрунтів, тобто
облік показників не лише в просторі, а й у часі.
Складність досліджень мікробіологічних показ-
ників ґрунту полягає в строкатості значень чи-
сельності мікроорганізмів у зв’язку з їх нерівно-
мірністю розподілу в ґрунтовій товщі, слабкій
розробленості мікробної систематики та іден-
тифікації видів, без чого екологічні досліджен-
ня багато втрачають [5, 8, 15].
Мета досліджень — дослідити біорізнома-

нітність ґрунту за різних видів використання
земель в умовах ґрунтово-кліматичних зон Пол-
тавської області.
Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження біорізноманітності ґрунту здійснювали
в стаціонарах, розміщених у східній лісосте-
повій ґрунтово-кліматичній зоні Полтавської
області в басейнах річок Хорол, Псьол, Говтва,
Ворскла, рельєф якої досить розчленований.
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Середня кількість опадів за рік становить 480–
500 мм. Залежно від виду використання земель
досліджувані ділянки були розташовані на при-
родних кормових угіддях (с. Куйбишеве Ши-
шацького р-ну. Ґрунт — лучно-чорноземний); сіль-
ськогосподарських угіддях (с. Великий перевіз
Шишацького району. Ґрунт — чорнозем глибо-
кий малогумусний слабоструктурний); сільсь-
когосподарських угіддях в умовах ведення еко-
логічного землеробства (с. Арсенівка Шишаць-
кого району. Ґрунт — чорнозем типовий гли-
бокий малогумусний середньосуглинковий на
лесі).
Для визначення стану біорізноманітності

ґрунту було використано такі індикатори: чи-
сельність дощових черв’яків (Lumbricina), ного-
хвісток (Collembola), ґрунтової мікрофлори, біо-
логічну активність ґрунту (активність целюлозо-
руйнівних мікроорганізмів).
Біологічне різноманіття ґрунту досліджували

у верхньому шарі ґрунту 10–20 см. Чисельність
дощових черв’яків визначали загальноприйня-
тим методом відбирання вручну за Гіляровим
[7]. Згідно з аналізом літературних джерел
[7, 19] було вибрано оптимальний розмір ділян-
ки для відбирання проби 50×50 см. У визна-
ченні чисельності ногохвісток (Collembola) ке-
рувалися методом гептанової флотації, описа-
ним у ДСТУ ISO 23611–2:2007. Якість ґрунту.
Відбирання проб ґрунтових безхребетних. Час-
тина 2. Відбирання проб та вилучення мікро-
членистоногих (Collembola та Acarina) [20].
Ґрунтову пробу відбирали ґрунтовим буром діа-
метром 5 см на глибину 10 см. Мікробіологічні
аналізи ґрунту здійснювали за загальноприйня-
тими методиками [4, 11]. Біологічну активність
ґрунту визначали методом В. Штатного [18],
спрямованість мікробіологічних процесів у ґрун-
ті — за К. Андреюк [2] та методиками, описа-
ними В. Волкогоном зі співавторами [4], во-
логість ґрунту — ваговим методом [5].
Результати досліджень. У результаті до-

сліджень східної лісостепової ґрунтово-кліма-
тичної зони Полтавської області визначено ін-
дикатори біологічної різноманітності ґрунту та
супутні показники — вологість та температуру
ґрунту (таблиця). Значення показників біологіч-
ного різноманіття ґрунту виражене в частинах
одиниці.
Чисельність дощових черв’яків (Lumbricina),

що представляють макрофауну ґрунту, на всіх
досліджуваних ділянках становила 6–92 шт./м2.
Найменша кількість дощових черв’яків спосте-
рігалася на сільськогосподарських угіддях із

Біоіндикація стану різноманітності
ґрунтової біоти в умовах Полтавської області

традиційним веденням землеробства — 6 шт./м2.
Найбільшу їх кількість (92 шт./м2) відзначено на
ділянці під природними кормовими угіддями.
На моніторинговій ділянці під сільськогоспо-
дарськими угіддями з веденням органічного
землеробства кількість представників ґрунтової
макрофауни була дещо меншою, ніж на при-
родних кормових угіддях, і становила 86 шт./м2.
Отже, чисельність дощових черв’яків як індика-
тора ґрунтової біорізноманітності є вищою на
природних територіях порівняно із сільськогос-
подарськими угіддями органічного та традицій-
ного способів землеробства. На нашу думку,
такий стан розподілу чисельності представ-
ників макрофауни є логічним, адже природні
території мають менший антропогенний вплив
та більшу вологість ґрунту. Остання на дослі-
джуваних ділянках дещо різнилася: на сільсько-
господарських угіддях вона становила 14,5 та
14,2% з органічним та традиційним веденням
землеробства відповідно, на природних кормо-
вих угіддях була дещо вищою — 20,5%. У цьо-
му випадку простежується залежність чисель-
ності дощових черв’яків від вологості ґрунту,
виду використання земель та способу веден-
ня землеробства.
У результаті визначення чисельності ного-

хвісток (Collembola) на моніторингових ділянках
східної лісостепової ґрунтово-кліматичної зони
простежується аналогічна ситуація порівняно з
аналізом чисельності дощових черв’яків. Так,
найбільш заселеними ногохвістками були при-
родні угіддя — 188,05 шт./м2. Найменша їх за-
селеність спостерігалася на сільськогосподар-
ських угіддях із традиційним способом земле-
робства — 45,75 шт./м2. Чисельність ногохвісток
на сільськогосподарських угіддях із веденням
органічного землеробства була майже вдвічі
меншою порівняно з їх чисельністю на природ-
них кормових угіддях. Коливання в значеннях
індикатора є значними — 45,75–188,05 шт./м2.
Отже, чисельність ногохвісток переважала на
природних кормових угіддях, адже основними
з визначальних факторів, що впливають на їх
чисельність, є вологість, температура ґрунту та
запаси їжі, які були дещо більшими на природ-
них, ніж на аграрних ценозах.
Показники чисельності бактеріальної мікро-

флори виявилися більшими на природних кор-
мових угіддях — 17,8·106 КУО/1 г ґрунту. Май-
же однаковими вони були на сільськогоспо-
дарських угіддях — 7,33 та 7,8 КУО/1 г ґрунту
(з органічним та традиційним веденням земле-
робства відповідно). За порівняння показників
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чисельності бактеріальної мікрофлори та мікро-
міцетів залежно від виду використання земель
нами спостерігалася обернена залежність чи-
сельності зазначених вище показників. Отже, най-
менша кількість мікроміцетів була на природ-
них територіях — 8,78·103 КУО/1 г ґрунту, найбіль-
ша — на сільськогосподарських угіддях тради-
ційного способу ведення землеробства (30,34·103

КУО/1 г ґрунту). На сільськогосподарських угід-
дях з органічним способом ведення землероб-
ства показник чисельності мікроміцетів був
майже вдвічі більшим, ніж на природних кор-
мових угіддях, — 15,6·103 КУО/1 г ґрунту.
Максимальне значення мікроміцетів на сіль-

ськогосподарських угіддях за традиційного спо-
собу ведення землеробства можна пояснити
високою біологічною активністю та більш еко-
номічним обміном речовин, ніж у бактерій, що
робить їх конкурентоспроможнішими в слабо-
забезпечених поживними речовинами ґрунтах.
Поширення та значна чисельність грибів зумов-
лені також високою стійкістю до факторів нав-
колишнього середовища, зокрема гідротерміч-
ного режиму ґрунту. Вони не віддають перева-
гу вологому середовищу, а аерація сприяє
їхньому росту [6].
За результатами дослідження біологічної

активності ґрунту, значення показника інтенсив-
ності розкладання лляної тканини мало різни-
лося на моніторингових ділянках і варіювало в
межах 8,65–12,64%. Варто зазначити, що такий
відсоток розкладання лляної тканини свідчить
про досить низьку біологічну активність целю-
лозоруйнівних мікроорганізмів, що може бути
пов’язано з кліматичними умовами років до-
слідження, зокрема — високою температурою
повітря та зниженою вологістю ґрунту.
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За результатами досліджень біологічної
різноманітності ґрунту, в умовах східної лісо-
степової зони Полтавської області природні
кормові угіддя порівняно із сільськогосподарсь-
кими переважали за чисельністю дощових
черв’яків (Lumbricina), ногохвісток (Collembola)
та бактеріальної мікрофлори. Лише значен-
ня індикаторів чисельності мікроміцетів та
біологічної активності ґрунту були більшими
на сільськогосподарських землях за ведення
традиційного землеробства, водночас на при-
родних територіях вони були мінімальними.
Отже, природні та сільськогосподарські угід-
дя з традиційним веденням землеробства бу-
ли абсолютно протилежними за станом різ-
номанітності ґрунтової біоти.
Сільськогосподарські землі органічного

землеробства мали дещо вищі показники в

Висновки

значеннях індикаторів чисельності дощових
черв’яків (Lumbricina), ногохвісток (Collembola)
та бактеріальної мікрофлори і відповідно ниж-
чі за чисельністю мікроміцетів та біологічною
активністю ґрунту порівняно із сільськогос-
подарськими землями за традиційного земле-
робства. Стан біологічного різноманіття
ґрунту за органічного землеробства займав
проміжне місце між природними кормовими
угіддями та сільськогосподарськими за тра-
диційного ведення землеробства. За резуль-
татами досліджень стану представників
ґрунтової біоти простежується залежність
індикаторів біологічної різноманітності ґрун-
ту від виду використання земель та способу
ведення землеробства (рисунок). У деяких ви-
падках ця залежність є прямою, інших — обер-
неною.
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Ефективний і сталий розвиток в сучасних
умовах може бути забезпечений на основі ши-
рокого застосування поліпшених техноло-
гій, поглиблення і вдосконалення економічних
відносин між агровиробниками та переробни-
ками, здійснення аграрної політики на засадах
інноваційного розвитку основних, суміжних і
допоміжних галузей: молочного скотарства,
племінної справи, кормовиробництва, меха-
нізації та автоматизації виробничих процесів у
тваринництві тощо.
Впровадження продуктових інновацій у сек-

тор молочного скотарства та переробки моло-
ка за нинішнього рівня державної підтримки ви-
робників сирого молока, а також концентрації
фінансових ресурсів на більшості підприємств цієї
галузі є надто проблематичним [4]. Позитивне
вирішення цього завдання пов’язане з підви-
щенням рівня концентрації інвестиційних ре-
сурсів у всіх ланках молокопродуктової верти-
калі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Окремим аспектам інноваційно-інвестиційного
забезпечення розвитку молокопродуктового під-
комплексу присвячено значну кількість праць

Ключові слова: господарства населення, молокопродуктовий підкомплекс, продукція сільського
господарства, інвестиційне забезпечення, державно-приватне партнерство.

таких учених, як М. Ашинова, А. Бєлокопитов,
О. Гіндес, В. Гринчук, О. Бородіна, О. Євтушев-
ська, Д. Крисанов, С. Нікітченко, Б. Пасхавер,
О. Шубравська [1, 2, 5–12].
Результати досліджень. Усунення біль-

шості проблем розвитку молокопродуктового
підкомплексу АПК України стане можливим
через інвестиційно-інноваційне оновлення ма-
теріально-технічної бази, поліпшення породної
структури, значне збільшення поголів’я молоч-
ного скотарства та інфраструктурне облашту-
вання виробництва, переробки і збуту молоч-
ної продукції. На жаль, в окремих регіонах
України, які традиційно спеціалізувалися на аг-
ровиробництві, інституціональна структура гос-
подарств молочного скотарства та підприємств
з переробки молока не передбачає прийнятних
обсягів інноваційно-інвестиційного забезпечен-
ня розширеного відтворення потенціалу регіо-
нального молокопродуктового підкомплексу.
Особливо показовою в цьому плані є Волинсь-
ка область.
За період з 1990 по 2011 р. відбулися значні

зрушення у структурі виробництва сільськогос-
подарської продукції в розрізі основних кате-
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горій господарств. Якщо в 1990 р. частка госпо-
дарств населення у виробництві продукції сіль-
ського господарства становила 40,8%, у 1995 —
59,1%, то у 2000 р. вона зросла до 79,7%
(рис. 1). За період з 2005 по 2011 р. мала місце
тенденція поступового зменшення частки гос-
подарств населення у виробництві продукції
сільського господарства, зокрема у 2011 р.
вона становила 71,3%, що менше за відповід-
ний показник 2007 р. на 5,4%. Зменшення част-
ки господарств населення у загальному обсязі
продукції сільського господарства свідчить про
поступове відновлення великотоварного агро-
виробництва.

 Незважаючи на зменшення частки госпо-
дарств населення у виробництві продукції сіль-
ського господарства і поступове відновлення
потенціалу агропідприємств за період з 2000 по
2011 р., істотного збільшення виробництва мо-
лока не відбулося. Так, у 2011 р. обсяг вироб-
ництва молока в постійних цінах 2010 р. ста-
новив 1123,6 млн грн, що на 149,6 млн грн мен-
ше, ніж показник 2005 р. Це свідчить про
звуження ресурсної бази виробництва молоко-
продуктів, що створює передумови для екс-
пансії на вітчизняний ринок іноземних вироб-
ників цього виду продукції.
Стратегічними напрямами інвестиційно-інно-

ваційного оновлення молокопродуктового під-
комплексу Волинської області, яке дасть змо-
гу модернізувати техніко-технологічну базу та
інфраструктурне забезпечення виробництва
молочної продукції, є: інтеграція капіталів мо-

Інноваційно-інвестиційне забезпечення
розвитку молокопродуктового підкомплексу

локопереробних підприємств та виробників мо-
лока на холдинговій основі, що дасть можливість
забезпечити вищу концентрацію інвестиційних
ресурсів і тим самим підвищити імовірність ре-
алізації масштабних проектів модернізації під-
приємств молочної галузі; формування інсти-
туціональних передумов підтримки окремими
молокопереробними заводами виробників мо-
лока через створення нестатутних об’єднань на
добровільних засадах та спрощення розра-
хунків за закуплену сировину, що посилить мо-
тивацію молоковиробників стосовно розширен-
ня обсягів його виробництва, поліпшення якості
та умов зберігання і транспортування; розроб-
ка регіональних програм стимулювання агро-
підприємств та особистих селянських госпо-
дарств до нарощення кормової бази відтворен-
ня тваринницької галузі — розширення площ
пасовищ, відновлення комбікормових вироб-
ництв, заготівлі вітамінної муки — через надан-
ня податкових та кредитних преференцій; фор-
мування потужних корпоративних структур з
будівництва великих молочнотоварних ферм з
подальшим їх наданням у тимчасове користу-
вання агропідприємствам, які стануть основни-
ми постачальниками гарантованих надходжень
якісної сировини на основі застосування сучас-
них методів зберігання, охолодження і транс-
портування молока; введення жорстких обме-
жень щодо штучного заниження закупівельних
цін молокопереробними підприємствами на
молоко агропідприємств та особистих селянсь-
ких господарств, що унеможливить дискриміна-

123
123

м
л
н 
гр
н

%



63Вісник аграрної наукигрудень 2013 р.

ЕКОНОМІКА
Інноваційно-інвестиційне забезпечення
розвитку молокопродуктового підкомплексу

юридичних осіб в ту чи іншу форму об’єднан-
ня підприємств обмежує, а в деяких випадках
і повністю ліквідовує самостійність у виборі
контрагентів та джерел інвестиційного забез-
печення.
Цей чинник потребує надзвичайно зважено-

го підходу до розробки базових положень та
організаційних заходів щодо входження під-
приємств в інтеграційне формування. Магіст-
ральною складовою об’єднавчого процесу має
стати розмежування майнових відносин між
учасниками інтегрованого формування, визна-
чення центрів відповідальності за перерозподіл
коштів та фінансове забезпечення поточної
діяльності, розробка внутрішньокорпоративної
системи мотивації та матеріального стимулю-
вання, ідентифікація повноважень функціо-
нальних підрозділів, встановлення соціальних
гарантій працівникам та жителям сільської міс-
цевості, де здійснює свою діяльність це об’єд-
нання.
Форсування процесу створення інтегровано-

го молокопродуктового формування має від-
штовхуватися від необхідності усунення не-
ефективних організаційно-економічних відно-
син в технологічному ланцюгу «виробництво
сільськогосподарської продукції — переробка
сільськогосподарської продукції» (рис. 2). Го-
ловною метою початкового етапу створення
інтегрованого молокопродуктового формуван-
ня має бути обґрунтування його організаційно-
правової форми, яка забезпечить максималь-
но рівноправні та взаємовигідні відносини між
суб’єктами молокопродуктового ланцюга.
Враховуючи роль молокопродуктового біз-

несу в насиченні ринку високоякісними та дос-
тупними за ціновими параметрами молочними
продуктами, великого значення набуває вибір
критеріїв, на основі яких обиратиметься з пев-
ної кількості альтернатив найоптимальніша
форма об’єднання підприємств молокопродук-
тового підкомплексу.
Серед можливих альтернатив найбільшою

ризикованістю відзначаються ті форми інтегро-
ваних формувань, які повністю позбавляють
підприємства управлінської та фінансової са-
мостійності. З огляду на це дуже прискіпливо
слід підходити до створення на базі молокопро-
дуктових підприємств промислово-фінансових
груп, а також до повного злиття суб’єктів гос-
подарювання, холдингів тощо [3]. Менш ризи-
кованим є входження підприємств у договірні
відносини між собою та асоціації, при яких за
підприємствами залишається широкий спектр

Проблема: неефективні взаємовідносини
партнерів по технологічному ланцюгу

«виробництво аграрної продукції — переробка
аграрної продукції»

Мета: обґрунтування організаційно-правової форми
агропромислового об’єднання, в рамках якої

можливий розвиток рівноправних, взаємовигідних
відносин між суб’єктами сфер виробництва та

переробки аграрної продукції

Критерії для вибору альтернатив: наявність
великих ринків збуту; наявність у відповідній зоні
підприємств, що становлять ланки єдиного
технологічного ланцюга «виробництво —
переробка — збут»; величина виробництва
сільськогосподарських товаровиробників;
фінансовий стан потенційних учасників
інтеграції; організаційно-правовий статус

потенційних учасників

Альтернативи: договірні відносини, асоціація,
промислово-фінансова група, споживчий

кооператив, корпорація, холдинг, повне злиття
суб’єктів господарювання в рамках агропромислових

підприємств, агрокомбінатів, агрофірм

Оцінка та вибір альтернативи: для оцінки,
порівняння та вибору альтернативи можуть бути
використані методи: платіжна матриця, дерево

рішень, методи прогнозування

Зворотний зв’язок та коригування: аналіз
ефективності створеного об’єднання та можливі дії —
реорганізація, перетворення на іншу організаційну
форму, подальше розширення та розвиток

Виконання рішення: створення об’єднання з
виробництва та переробки аграрної продукції у

відповідній формі

цію агровиробників більш потужними підприєм-
ницькими структурами, які належать до корпо-
ративних утворень, що домінують на цільових
ринках.
Левова частка проблем інноваційно-інвести-

ційного забезпечення розвитку молокопродук-
тового підкомплексу пов’язана з недостатньою
концентрацією фінансових ресурсів у цьому
сегменті національного господарства. Необхід-
на концентрація фінансових ресурсів забез-
печується в умовах формування інтегрова-
них об’єднань. Об’єднання підприємств різних
сфер молокопродуктового ланцюга в інтегро-
вані формування відзначаються особливою
складністю, оскільки входження самостійних
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прав щодо вибору контрагентів у бізнесовій
діяльності.
Процес ухвалення рішення стосовно вибо-

Однією з основних причин гальмування роз-
ширеного відтворення молокопродуктового
підкомплексу є перманентний дефіцит інвес-
тиційних ресурсів, пов’язаний з відсутністю
широкого спектра джерел фінансування про-
ектів модернізації індустрії молочного ско-
тарства та молокопереробки. З огляду на це
органи регіональної виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування мають максимально

Висновки

сприяти припливу інвестиційних ресурсів у
молокопродуктовий ланцюг. Одним з основних
чинників нарощення інвестиційного потен-
ціалу молокопродуктового підкомплексу Во-
линської області є створення інтегрованих
підприємницьких структур на базі молоко-
переробних підприємств та виробників сиро-
го молока, які відзначатимуться високим рів-
нем концентрації інвестиційних ресурсів.
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ру форми інтеграційного формування має син-
хронізуватися з ідентифікацією основних етапів
створення інтеграційних формувань.
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Вітчизняний ринок продукції скотарства функ-
ціонує стихійно через слабку інфраструктуру,
наявність великої кількості посередницьких
структур, недосконалість механізму ринкових
відносин між товаровиробниками м’ясної про-
дукції, її переробниками, торгівлею. Водночас
скотарство залишається однією з провідних,
історично традиційних для України галузей тва-
ринництва, яка спроможна в умовах обмеже-
ності матеріальних і фінансових ресурсів не
лише збільшити виробництво сировини для
м’ясопереробної промисловості, а й забезпе-
чити економію витрат завдяки унікальним вла-
стивостям м’яса великої рогатої худоби.
Актуальність розв’язання проблеми розвит-

ку вітчизняного м’ясного ринку зростає з огля-
ду на вступ України до СОТ, а також у зв’язку
з реалізацією пріоритетної цільової програми
«М’ясне скотарство» і Державної програми роз-
витку українського села на період до 2015 р.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичні, методологічні та прикладні питан-
ня економічного регулювання ринку продукції
м’ясного скотарства висвітлено у працях вітчиз-
няних учених П.С. Березівського, Р.С. Грабов-
ського, С.Л. Дусановського, О.В. Мазуренка,
В.Я. Месель-Веселяка, В.М. Микитюка, П.Т. Саб-
лука, І.В. Свиноуса, І.Н. Топіхи, О.М. Шпичака,
М.Д. Янківа та багатьох інших.
Мета досліджень — оцінка особливостей

ринку продукції скотарства та розроблення спо-
собів удосконалення методичних прийомів його
вивчення.
Методи досліджень. У дослідженнях було

Ключові слова: ринок, попит, пропозиція, споживання, сільськогосподарський товаровиробник,
м’ясне скотарство.

використано такі методи і прийоми: моногра-
фічний, статистичних групувань, кореляційно-
регресійного аналізу, графічний — для комп-
лексного вивчення сучасного стану виробниц-
тва продукції м’ясного скотарства та визначення
чинників, що впливають на його ефективність;
вибірковий — для детального обстеження ок-
ремих господарств з вирощування великої ро-
гатої худоби у різних регіонах.
Результати досліджень. Вітчизняному рин-

ку яловичини властиві загальні для м’ясного
ринку особливості: відносна незалежність спо-
живання м’яса від споживання інших продуктів
харчування; залежність від міжгосподарських і
міжгалузевих зв’язків; тісний зв’язок зі світовим
ринком, внаслідок чого становище на внутріш-
ньому ринку визначається умовами імпортних
поставок, залежністю від світової кон’юнктури
та світових цін; складність інституціональної
структури, оскільки м’ясна сировина вироб-
ляється у сільськогосподарських підприємст-
вах, особистих господарствах населення і фер-
мерських господарствах; спад виробництва
продукції, зумовлений скороченням поголів’я й
низькою продуктивністю тварин. Вітчизняний
ринок яловичини характеризується такими оз-
наками: формування сировинних ресурсів рин-
ку: створення товарних ресурсів яловичини як
основного продукту спеціалізованої монопро-
дуктової галузі м’ясного скотарства та як супут-
нього продукту молочного скотарства; чітко ви-
ражена сезонність виробництва яловичини
навіть за відносно стабільного попиту потребує
створення запасів свіжозамороженої яловичи-
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ни й продуктів її переробки; висока порівняно
з іншими м’ясними галузями тривалість вироб-
ничого циклу за сприятливих умов може ста-
новити 3–4 роки; формування витрат і ціни:
нижчі витрати (порівняно з іншими м’ясними
підгалузями) концентрованих та використання
дешевших грубих, соковитих і пасовищних
кормів і на цій основі — традиційний зв’язок
розміщення м’ясного скотарства поблизу при-
родних кормових угідь; відносно низька фон-
домісткість продукції, оскільки відгодівля мож-
лива не лише на великих тваринницьких ком-
плексах, а й на дрібних за розміром фермах з
різними технологіями; відносно висока ціна —
що стосується конверсії кормів і поживності
(ціна калорії у яловичині вдвічі вища, ніж у сви-
нині, і в півтора раза вища, ніж у курятині); низь-
ка частка сільськогосподарських товаровироб-
ників яловичини у формуванні кінцевої ціни: на
20% менша, ніж у свинарстві, і на 35% нижча,
ніж у птахівництві; придатність м’ясної сирови-
ни до переробки: низький рівень придатності
яловичини до глибокої переробки для випуску
широкого асортименту готових до вживання й
швидкого приготування продуктів; проблема
зниження жирності за збереження якісних ха-
рактеристик, соковитості й ніжності з огляду на
зміну споживчих переваг населення.
За своєю природою вітчизняний ринок м’яс-

ної продукції скотарства специфічний в плані
її споживання і виробництва. Споживання м’я-
са і м’ясопродуктів відносно не залежне від
споживання інших видів продовольства. Обсяг
і структура споживання м’яса значною мірою
залежать від звичок і національно-культурних
традицій населення окремих регіонів країни [1].
Специфіка функціонування ринку м’ясної

продукції скотарства має враховуватися в процесі
державного регулювання ринкових відносин і
формування продовольчої, науково-технічної і
зовнішньоторговельної політики. Ефективна
продовольча політика спрямована на підвищення
купівельної спроможності населення за рахунок
зростання його доходів та адресних соціальних
виплат. Метою науково-технічної політики є
відновлення обсягів виробництва м’ясної про-
дукції скотарства на якісно новій основі, підви-
щення конкурентоспроможності продукції зав-
дяки зниженню витрат виробництва та поліп-
шенню якісних характеристик яловичини й
телятини. Зовнішньоторговельна політика має
забезпечувати захист внутрішнього ринку від
експансії з боку закордонних товаровиробників,
що використовують, як правило, методи недо-
бросовісної конкуренції (демпінгові ціни).
Структурно ринок продукції м’ясного скотар-

ства може бути представлений трьома спеціа-
лізованими ринками: живої племінної великої
рогатої худоби, не призначеної для забою; мо-
лодих тварин, призначених для відгодівлі та
наступного забою; великої рогатої худоби, що
підлягає забою і продуктів її забою. У цьому
дослідженні основну увагу приділено останньо-
му ринку.
Досліджуваний ринок, у свою чергу, може

бути диференційованим. На первинному рин-
ку здійснюється купівля-продаж великої рога-
тої худоби, що підлягає забою. Продавцями тут
виступають сільськогосподарські товаровироб-
ники, а покупцями — закупівельні й промислові
структури, які мають необхідні потужності з пер-
винної переробки тварин. Важливість цього
ринку визначається тим, що саме на ньому
формуються закупівельні ціни, які сприяють
або, навпаки, стримують розвиток галузі.
На вторинному ринку реалізуються продук-

ти забою великої рогатої худоби, продавцями
на ньому виступають як сільськогосподарські
товаровиробники, що мають можливість здійс-
нювати первинну переробку тварин, так і тор-
гово-промислові та комерційні структури; покуп-
цями — торговельні організації, а також під-
приємства м’ясної промисловості, які не здійс-
нюють первинної переробки м’яса і спеціалізу-
ються на виготовленні ковбас та іншої продукції
з м’яса і м’ясної сировини [2].
На первинному і особливо на вторинному

ринку м’ясної продукції скотарства значне місце
посідає імпортна продукція. Така тенденція збе-
рігається впродовж усього післяреформеного
періоду. Скорочення поголів’я великої рогатої
худоби в сільськогосподарських підприємствах
залишається домінувальним чинником знижен-
ня виробництва, що зумовлено кількома при-
чинами, серед яких — стан кормової бази,
низька економічна привабливість галузі, висо-
ка капітало- та трудомісткість тощо. У 2012 р.,
незважаючи на деяке збільшення середньодо-
бових приростів ваги худоби на відгодівлі й
нагулі, їх рівні є значно нижчими і не забезпе-
чують істотного збільшення обсягу виробницт-
ва м’яса.
Ураховуючи дані розрахункових кількісних

параметрів ринку м’ясної продукції скотарства
та загального ринку м’яса, можна зробити вис-
новок, що в структурі загального приросту то-
варних ресурсів м’яса та м’ясопродуктів част-
ка яловичини у 2012 р. становила 6,6%, тоді як
її частка у загальному виробництві м’яса в Ук-
раїні становила 8,0%, у 2005 р. — 32%. Як
свідчать дані табл. 1, у 2005–2012 рр. темп
приросту товарної продукції скотарства був
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вищий, ніж загальний темп приросту продукції
на м’ясному ринку за рахунок імпорту.
За рахунок вторинного ринку м’ясної про-

дукції скотарства формується роздрібний ринок
яловичини та продукції з неї, субпродуктів I ка-
тегорії, напівфабрикатів з яловичини, ковбас-
них виробів. Для виробництва ковбас, напів-
фабрикатів, м’ясного фаршу, пельменів вико-
ристовуються яловичина та інші види м’яса,
однак частка яловичини як сировини у цих про-
дуктах порівняно низька [3].

У 2009 р. порівняно з 2008 р. імпорт м’яса
та м’ясопродуктів в Україну скоротився: у вар-
тісному вираженні — на 33%, в обсягах — на
16%, що пов’язано зі збільшенням внутрішньо-
го виробництва та негативними наслідками фі-
нансової кризи, яка обмежила платоспромож-
ний попит населення.
Товарна структура імпорту м’яса та м’ясо-

продуктів у 2009 р. майже не змінилася, основні
імпортовані товари — свинина (47%) і м’ясо

Продукція переробки худоби
й птиці, тис. т 918 1799,6 196,0 657,34 1450,8 220,7 260,7 348,8 133,8

у т.ч. яловичина, тис. т 241,7 119,6 49,5 210,9 115,9 54,9 30,8 3,65 11,8

Племінна худоба
жива, гол. 4605 7824 169,9 3718 6368 171,3 887 1456 164,1

у т.ч. нетелі 4198 5887 140,2 3346 5731 171,3 852 156 18,3

* Без урахування зміни запасів на початок і кінець року.

Показники
2005 2012

2012
у % до
2005

Усього* У тому числі

вітчизняна продукція імпорт

Яловичина і телятина, свіжі
чи охолоджені 143 156 160 128 94,3 87,9 61,5
Яловичина і телятина,
морожені 50,1 43,9 61,5 39,4 26,9 24,1 48,1
Свинина, свіжа
чи охолоджена 81,4 130 179 157 130 164 201,5
Свинина, морожена 18,9 25,4 24,0 14,2 5,4 7,5 39,7
Баранина, свіжа
чи охолоджена 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 80,0
Баранина, морожена 0,1 0,05 0,01 – – – –
М’ясо і субпродукти
І категорії — всього 274 327 458 572 649 689 251,5
М’ясо і субпродукти харчові
свійської птиці, морожені 57,9 90,5 90,1 82,3 90,1 91,2 157,5
Ковбасні вироби 309 301 330 335 272 281 90,9
Вироби готові та консерви
з м’яса свійської птиці 3,9 4,0 4,2 4,6 3,1 3,2 82,0
Продукти готові та консерви
зі свинини 4,7 4,7 5,4 5,3 2,7 2,9 61,7
Напівфабрикати м’ясні
(зокрема з м’яса птиці) 142 149 178 93,9 73,3 95,7 67,4

Джерело : складено і розраховано за даними Держкомстату.

2006 2008 2009 2010 2011 2012  
 2012 р. до
2006 р., %

Показник

Роки

2005 2012
2012
у % до
2005

2005 2012
2012
у % до
2005
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птиці (37%). Відзначимо збільшення частки м’яс-
ної продукції низького цінового діапазону: 0209
УТН ЗЕД «Свинячий жир, відділений від м’яса,
і жир домашньої птиці» — від 4,2% у 2008 р.
до 8% у 2009 р. та 0206 УТН ЗЕД «Харчові суб-
продукти великої рогатої худоби, свиней, овець,
кіз, коней, ослів, мулів або лошаків, свіжі, охо-
лоджені або заморожені» — від 4,2 до 6,3%.
Основними постачальниками продукції на

роздрібний ринок є вітчизняні товаровиробни-
ки, які використовують для виробництва вітчиз-
няну й імпортну сировину. Чинник збільшення
обсягів використання вітчизняними товарови-
робниками м’ясних ресурсів іноземного похо-
дження значною мірою сприяв нарощуванню
обсягів виробництва м’ясопродуктів (табл. 2).
Саме з цієї продукції (із частковим викорис-

танням субпродуктів II категорії) виробляють-
ся ковбасні вироби, м’ясні напівфабрикати й
консерви. Виробництво ковбасних виробів 2012
р. порівняно з 2006 р. скоротилося на 9,1%,

Для оптимізації аналітичних розрахунків
доцільно побудувати баланс, аналогічний за
своєю схемою формі міжгалузевого балансу.
За рядками показуємо використання основних
видів продукції в окремих секторах (промис-
лові й сільськогосподарські підприємства, осо-
бисті господарства населення, селянські
(фермерські) господарства, враховуючи інди-
відуальних підприємців), а в рядках — форму-
вання ресурсів відповідної продукції в секторі
промисловості, ресурсів споживання населен-
ня, ресурсів торгівлі. Інформаційною базою
для побудови такого балансу можуть бути
дані наявного балансу ресурсів м’яса та м’я-
сопродуктів, дані про їх промислове виробниц-
тво, дані про структуру продажів продукції
сільськогосподарськими підприємствами та
населенням за окремими каналами реалізації,

Висновки

рівень товарності сільськогосподарського ви-
робництва за секторами економіки, дані про
структуру витрат на виробництво.
Перехід державних і регіональних органів

статистики на порівняння балансів ресурсів
і використання м’яса та м’ясопродуктів за
схемами, що аналогічні таблицям міжгалузе-
вих балансів, у яких наводиться інформація у
розрізі основних видів виробленої в країні та
ввезеної продукції, дасть змогу підвищити
об’єктивність оцінки стану відповідних про-
дуктових ринків, аналітичних розрахунків, що
характеризують ефективність використан-
ня вітчизняної та імпортної м’ясної сировини
й імпортозаміщення, а також вірогідність ви-
хідної бази під час прогнозування розвитку
ринків основних видів м’яса та м’ясопродуктів
на державному та регіональних рівнях.

консервів м’ясних із м’яса свійської птиці — на
18%, із свинини — на 38,3%. Водночас щоро-
ку збільшувалася частка імпорту в м’ясній си-
ровині. Для економіки країни заміщення імпорту
готових м’ясних виробів імпортом сировини для
їх виробництва слід оцінити позитивно, оскіль-
ки збільшується завантаження виробничих по-
тужностей вітчизняних підприємств м’ясної про-
мисловості, зростає обсяг податкових відраху-
вань. Однак не можна не відзначити високої
частки імпорту на вторинному ринку м’ясної
продукції скотарства [4]. Слід зазначити, що
традиційна форма балансів ресурсів м’яса та
м’ясопродуктів є не досить інформативною і
надає загальні дані про обсяг та структуру ре-
сурсів. Крім того, існують два принципово різ-
них напрями використання імпорту: постачан-
ня через торговельну мережу сирого м’яса та
м’ясопродуктів безпосередньо для споживан-
ня населенням і промислова переробка сиро-
го м’яса.
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Україна перебуває на порозі значних незво-
ротних трансформацій, зумовлених упрова-
дженням ринкових механізмів в аграрну сфе-
ру країни. Передусім це стосується ринку сіль-
ськогосподарських земель, який незабаром
почне функціонувати. Мораторій на продаж
сільськогосподарських земель Верховною Ра-
дою продовжено до 2016 р., але скільки часу
насправді протримається така заборона — не-
відомо.
Наразі головним залишається питання, на-

скільки ми готові для ринку? Більшість учених
країни, насамперед ґрунтознавці-агрохіміки,
наголошують, що нинішня система оцінювання
сільськогосподарських земель України недо-
сконала, має багато недоліків, зокрема заста-
рілих та суб’єктивних підходів до бонітування,
які характеризують лише потенційну родючість
ґрунтів. Крім того, наявні методи засновані на
бонітетах, розрахованих у 50–60-х роках мину-
лого століття і скоригованих у 90-х роках у
зв’язку з ухваленням останньої редакції мето-
дики бонітування у 1991–1992 рр. [5], потребу-
ють удосконалення. На нашу думку, застосу-
вання нових підходів до бонітування необхід-
не для відображення сучасного якісного стану
сільськогосподарських земель, щоб уникнути
помилок під час формування ціни на земельні
ділянки та отримати реальне поповнення дер-
жавного бюджету за рахунок унесення коштів
від оренди, продажу, земельного податку та
інших видів платежів, що формуються з ураху-
ванням якості ґрунтів земель сільськогоспо-
дарського призначення.

Ключові слова: бонітування ґрунтів, родючість, ґрунтові властивості, комплексна оцінка,
нормативна грошова оцінка.

На жаль, трансформувати механізми функ-
ціонування бонітування ґрунтів на державному
рівні, змінивши спрощену і помилкову, але офі-
ційно затверджену методику вдосконаленими
підходами наразі, майже неможливо. Неодно-
разові спроби вчених [1, 3] здійснити це після
1992 р. не мали успіху. Проте час потребує
змін. Актуальність удосконаленого методичного
підходу визначається сучасними законодавчо
закріпленими вимогами державної політики у
сфері землекористування.
Мета досліджень — визначення і порівнян-

ня ефективності використання в сучасних рин-
кових умовах бонітетів, розрахованих за чин-
ною методикою бонітування ґрунтів та вдоско-
наленою методикою бонітування ННЦ «ІГА ім.
О.Н. Соколовського», зокрема для розрахунку
грошової оцінки земель.
Методика досліджень. У дослідженнях ви-

користано 2 методичних підходи до розрахун-
ку балів бонітетів: 1 — за чинною методикою;
2 — за вдосконаленою методикою ННЦ «ІГА ім.
О.Н. Соколовського». Основні положення та
недоліки чинної методики неодноразово висвіт-
лювали в наукових публікаціях [2, 4]. Проте за
20 років існування її основні положення не було
перевірено у виробничих умовах. Згідно з по-
ложеннями Земельного кодексу України боні-
тування має здійснюватися через кожні 5 років,
однак, цього жодного разу не було зроблено.
Виникає просте запитання: наскільки ці боніте-
ти взагалі можна використовувати в сучасних
умовах? Хіба за цей час якість ґрунтів не зміни-
лася? Наскільки об’єктивно буде оцінено
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вартість сільськогосподарських земель для ку-
півлі-продажу за наявними бонітетами?
Оскільки чинна методика має значну кіль-

кість недоліків, у ННЦ «ІГА імені О.Н. Соко-
ловського» розроблено вдосконалену методи-
ку бонітування ґрунтів [1]. Згідно з її основними
положеннями бонітування будується на основі
властивостей ґрунтів, що визначають їхню по-
тенційну та ефективну родючість. Одиниця оцін-
ки — ґрунтовий вид, що дає змогу визначити
бонітет у форматі адміністративного поділу,
природно-сільськогосподарського районування
та ґрунтових агрогруп. Бонітет конкретної зе-
мельної ділянки обчислюється з урахуванням
бонітету її ґрунтів, ґрунтово-кліматичних і тех-
нологічних показників. За еталон (100 балів)
взято оптимальні параметри ґрунту, клімату і
ділянки з урахуванням вимог культур, що да-
ють змогу отримати максимальний урожай.

 Результати досліджень. Здійснено порів-
няння балів бонітету, розрахованих за різними
методичними підходами. У табл. 1 наведено
фактичні чисельні значення основних критеріїв
(показників) бонітування та розраховано бали
бонітету для ґрунтів, різних за генезисом і роз-
міщених у різних природно-кліматичних зонах
України. Дані щодо показників ґрунтів відібрано
з бази даних «Властивості ґрунтів України»,
розробленої в лабораторії геоекофізики ґрунтів
ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського». Бали за-
гальних бонітетів ґрунтів, розрахованих за
різними методами, істотно різняться між собою
(рис. 1). Чинна методика бонітування [5] не має
єдиної концепції оцінювання якості ґрунтів і
тому пропонує на вибір скористатися будь-яким
із 2-х запропонованих способів: 1-й — обчис-
лення загального бонітету за відкоригованим
методом А.І. Сірого [7], 2-й — через часткові
бонітети з урахуванням структури посівних
площ. Скажімо, якщо для чорнозему типового
та сірого лісового ґрунту різниця між балами
бонітетів, розрахованих за 1- і 2-м способами,
не перевищує 1,06–1,13 раза, то бонітети бу-
роземно-підзолистого ґрунту відрізняються у
1,35 раза; дерново-середньопідзолистого ґрун-
ту — у 1,39, чорнозему звичайного та темно-
каштанового ґрунту — відповідно у 1,53 та 1,84
раза.
Слід відзначити, що нині майже неможливо

точно встановити, який із 2-х способів обчислен-
ня бонітетів, представлених у чинній методиці,
використовували в різних адміністративних об-
ластях і районах України. Проблема усклад-
нюється тим, що саме такі бонітети, розра-

ховані за різними критеріями оцінки, алгорит-
мами обчислення та відмінними еталонами
ґрунту, формують єдину оцінну шкалу якості
ґрунтів України.
Нами використано сучасні нормативи вро-

жайності пшениці озимої для агровиробничих
груп ґрунтів, що характеризують частину вро-
жаю, яка формується за рахунок родючості
ґрунтів. На рис. 1 показано, як істотно відріз-
няється шкала бонітетної оцінки ґрунтів, визна-
ченої за чинною методикою бонітування, від
шкали нормативних урожайних даних. Фактич-
но така оцінка якості більшості ґрунтів не відпо-
відає їх реальній продуктивності. Так, вочевидь,
заниженими є бали бонітетів більшої частини
вибірки: сірого лісового ґрунту, чорнозему зви-
чайного і темно-каштанового ґрунту.
У балах бонітетів за методикою ННЦ «ІГА

імені О.Н. Соколовського» враховуються не
лише ґрунтові, а й ґрунтово-кліматичні показ-
ники території, де розташовані ґрунти. У зв’яз-
ку з цим бали бонітетів сірих лісових ґрунтів,
які мають дещо нижчі показники родючості, ви-
рівнюються за допомогою оптимальних ґрунто-
во-кліматичних показників (запасів вологи в
найкритичніші періоди життєздатності рослин
та значення ГТК). Зниження бонітетної оцінки
ґрунтів степової зони пояснюється низькими
значеннями ґрунтово-кліматичних особливос-
тей території їх розміщення. Так створюється
об’єктивна бонітетна шкала ґрунтів, що від-
повідає їх дійсній продуктивності.
На жаль, не всі повністю розуміють суть цієї

проблеми. Для більшості тих, хто не поглиб-
люється в механізми оцінки земель сільсько-
господарського призначення, це питання зали-
шається нецікавим і дріб’язковим. Саме бали
бонітету характеризують якість ґрунтів як засо-
бу сільськогосподарського виробництва, від
якого безпосередньо залежить величина рент-
ного доходу та прибутку виробника. За ринко-
вих умов саме бали бонітетів ґрунтів є основою
більшості грошових розрахунків, пов’язаних із
землями сільськогосподарського призначення.
Відповідно до чинної «Методики норматив-

ної грошової оцінки земель сільськогосподарсь-
кого призначення та населених пунктів» [6] нор-
мативну грошову оцінку земельної ділянки ви-
значають на основі шкал нормативної грошової
оцінки агровиробничих груп ґрунтів, які розра-
ховують як добуток бала бонітету агровироб-
ничої групи ґрунтів і нормативної грошової оцін-
ки 1 га відповідних угідь у сільськогосподарсь-
кому підприємстві, поділений на бал бонітету
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Агрогрупа ґрунтів

1 га відповідних угідь у сільськогосподарсько-
му підприємстві.
Несумлінне ставлення до оцінки якості ґрун-

тів призводить до грубих помилок у визначенні
величини грошової оцінки агровиробничих груп
ґрунтів і земельної ділянки, а також до поми-
лок в обчисленні земельного податку, оренд-
ної плати, державного мита, обміну, успадку-
вання та дарування земельних ділянок, розмі-

методикою
ННЦ «ІГА
імені О.Н. Со-
коловського»

Бал загального бонітету за

спосіб

чинною методикою

Прим і т к а . У числівнику — загальний бонітет, бал; у знаменнику — нормативна грошова оцінка агро-
виробничої групи ґрунтів, грн/га.

1-й 2-й

Чорнозем типовий середньогумус-
ний на легкоглинистому суглинку
(54е)
Сірий лісовий важкосуглинко-
вий ґрунт на важкосуглинково-
му лесі (29е)

Чорнозем реградований слабозми-
тий важкосуглинковий на середньо-
суглинковому лесі (49е)

Дерновий розвинений глейовий
супіщаний ґрунт на давньоалювіаль-
них оглеєних пісках (176в)

Темно-сірий опідзолений супіщаний
ґрунт (40г)

Харківський 86/35656,35 81/33583,31 84/34827,13

Харківський 36/14925,95 61/25291,12 67/27778,80

Печенізький 43/17828,21 67/27778,80 77/31924,87

Чугуївський 24/9950,58 42/17413,57 52/21559,64

Зміївський 37/15340,47 30/12440,52 55/22803,50

Адміністратив-
ний район

Назва ґрунту,
код агровиробничої групи ґрунтів
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Відсутність єдиної концепції оцінювання
якості ґрунтів унеможливлює одержання єди-
ної об’єктивної оцінної шкали за чинною мето-
дикою бонітування ґрунтів.
Залежно від обраного способу розрахунку

загальний бонітет одного й того самого
ґрунтового різновиду варіює в занадто широ-
ких межах. Невизначеність чинної методики
бонітування щодо складу якісних показників,
алгоритмів розрахунку та еталонних ґрунтів
негативно впливає на коливання величини
грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів,
що призводить до необґрунтованого здешев-

Висновки

лення вартості земельних ділянок за норма-
тивною грошовою оцінкою земель та зумов-
лює щороку недоотримання значних обсягів
фінансування, які надходять до державного і
місцевих бюджетів за рахунок коштів від по-
датків та операцій із землею сільськогоспо-
дарського призначення.
Застосування вдосконаленої методики

ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» дасть
змогу об’єктивізувати бонітування ґрунтів в
Україні для оподаткування, грошової оцінки та
реального наповнення державного і місцевих
бюджетів.
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ру втрат сільськогосподарського виробництва,
що підлягають відшкодуванню в разі виведен-
ня земельних ділянок зі складу сільськогоспо-
дарських земель та ін.
Невизначеність чинної методики бонітуван-

ня щодо складу якісних показників та алго-
ритмів розрахунку зумовлює значні коливання
величини грошової оцінки агровиробничих груп
ґрунтів. Усвідомити весь масштаб такої плута-
нини в грошових нарахуваннях можна на при-
кладі розрахунків балів бонітетів та грошової
оцінки агрогруп Харківського земельно-оцінного
району (шифр 02) Харківської області (табли-
ця) [6].
Залежно від обраного способу визначення

бонітету сучасна грошова оцінка сірого лісово-
го важкосуглинкового ґрунту може відрізнятися
у 1,7 раза, чорнозему реградованого слабо-
змитого важкосуглинкового та дернового роз-
виненого глейового супіщаного ґрунту на дав-
ньоалювіальних оглеєних пісках — відповідно
в 1,56 та 1,75 раза.
Найголовніше, що такі істотні коливання

не мають жодного аргументованого пояснення
щодо якісної оцінки земель. Фактично, це на-
слідки банального нерозуміння сутності і ме-
ханізмів функціонування системи ґрунт — уро-
жай.
Окремим питанням є штучне заниження ро-

дючості і якості більшості ґрунтових різновидів.
Більш-менш адекватно оцінено лише чорнозе-
ми типові, якість більшості інших досліджених
ґрунтів штучно занижується через нехтування
показниками ефективної родючості, агрофізич-
ними властивостями та критеріями тепло- і во-
логозабезпечення сільськогосподарських куль-
тур (рисунок, таблиця). Саме тому грошову
оцінку темно-сірого опідзоленого супіщаного
ґрунту, що мала б становити 22803,5 грн/га,
беруть на рівні лише 12440,52–15340,47 грн/га.
Помітно здешевлено також оцінку дерново-
го глейового супіщаного ґрунту (на 4,15–
11,61 тис. грн/га), сірого лісового важкосуглин-
кового ґрунту (на 2,49–12,85) і чорнозему ре-
градованого слабозмитого важкосуглинкового
(на 4,15–14,10 тис. грн/га).

Особливості використання
бонітетів ґрунтів у сучасних ринкових умовах
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Вивченню алелопатичних взаємодій ценозів,
а особливо агроценозів — нині приділяють де-
далі більше уваги. Однак варто зазначити, що
досліджень з питань установлення фізіологіч-
них аспектів впливу інгібуючих речовин бур’янів
на культурні рослини небагато. Це пояснюєть-
ся складністю процесів, що тією чи іншою
мірою спричиняють реакцію рослин на фізіоло-
гічно активні речовини їхніх конкурентів за фак-
тори живлення [1–4].
Деякі дослідники стверджують, що схожість

зернових культур за умови обробки їх витяж-
ками з рослин амброзії зменшується на 78,7%
порівняно з контролем. За даними зарубіжних
дослідників, ацетонові та спиртові екстракти
зменшують схожість насіння гороху, сої, соняш-
нику та кукурудзи на 20–50% [6].
Мета досліджень — вивчити алелопатич-

ну взаємодію між амброзією полинолистою та
культурними рослинами.
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

ди проводили впродовж 2004–2007 рр. у Сум-
ському національному аграрному університеті.
У лабораторних умовах вивчали алелопатич-
ну дію водних екстрактів амброзії полинолис-
тої, замочуючи насіння різних сільськогоспо-
дарських культур у кореневих і стеблових ви-
тяжках, а в контрольних варіантах використо-
вували звичайну воду. Насіння пророщували в
кюветах на фільтрувальному папері в умовах,

Ключові слова: амброзія полинолиста, екстракт, насіння, проростання.

стандартних для кожної з досліджуваних куль-
тур (ДСТУ 2240–93). Повторність досліду 5-ра-
зова. Щоб уникнути помилок під час проведен-
ня цього експерименту, для отримання водних
витяжок зі стебел і кореневої системи амброзії
ми відбирали рослини типові для цього виду з
середнім ступенем розвитку. Для отримання
витяжки використовували наважку з 20-ти рослин.
Статистичну обробку даних здійснювали за

допомогою прикладного пакета Statistica 6.0.
Результати досліджень. Результати дослі-

джень свідчать, що кореневі виділення амбро-
зії полинолистої мають значно більший при-
гнічувальний вплив на проростання насіння
сільськогосподарських рослин, ніж екстракти зі
стеблової маси. Так, у середньому за 4 роки
максимально знижувалася схожість насіння у
гороху та вики ярої. За обробки насіння цих
культур екстрактом з кореневої системи бур’я-
ну його проростало лише відповідно 26 і 46%.
Проростання насіння проса, цукрових буряків
та коріандру було дещо вищим і становило 60–
64% (таблиця). Насіння пшениці озимої та вівса
мало максимальну стійкість проти впливу екс-
тракту з кореневищ амброзії полинолистої, про-
ростання становило 72–74%.
У варіантах з обробкою насіння екстрактом

із надземної частини амброзії полинолистої
проростання насіння вики ярої та коріандру ста-
новило відповідно 54 і 64%, вівса, гороху, про-
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са та цукрових буряків — 72–77, пшениці ози-
мої — 86%.
Загалом культури по-різному реагували на

обробку їхнього насіння екстрактами амброзії,
однак є ряд особливостей. Мінімальну різницю
між контролем і варіантами, обробленими ек-
страктом з надземної частини рослин амброзії,
виявлено у насіння пшениці озимої — 4%, вів-
са — 16 і проса — 12%. Негативний вплив екс-
трактів з надземної частини і коренів на схожість
насіння вівса та проса був дещо меншим —
20–21%, для пшениці озимої — неістотним,
тобто таким, що не перевищував найменшу
істотну різницю (рисунок).
Схожість насіння, обробленого екстрактами

амброзії полинолистої, нижча, ніж на контролі.
Проте це не дає змоги визначити чіткі тенденції,
оскільки, вважаємо, що передпосівна обробка
насіння, його очищення, доведення до кондиції
та калібрування певною мірою нівелюють від-
мінності (в межах похибки) між роками. Водно-
час багато дослідників стверджують, що нега-
тивний вплив екстрактів амброзії полинолистої
посилюється на схожість насіння, сформовано-
го в несприятливі роки вирощування.

Пшениця озима 96 86 74

Овес посівний 92 77 72

Горох посівний 99 77 26

Вика яра 90 54 46

Цукрові буряки 94 72 62

Коріандр посівний 79 64 60

Просо звичайне 82 72 64

  НІР0,05 10,9
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Екстракти з рослин амброзії полинолистої
негативно впливають на проростання на-
сіння багатьох культурних рослин. Екстракт
із коренів сильніше пригнічує проростання
насіння культурних рослин, ніж екстракт з

Висновки

надземної частини. Максимальний негатив-
ний вплив екстракту встановлено за проро-
щування насіння вики ярої та гороху. Для цих
культур показник зниження лабораторної схо-
жості насіння становив відповідно 49 та 74%.

1. Воробьев Н.Е. Исследование биологии сорных
растений, их ареалов и взаимоотношений с культур-
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ными растениями в агроценозах причерноморской
Степи Украины и Крыма//Актуальные вопросы борь-

обробленого екстрактом

з кореневої системизі стебла

Вплив екстрактів з амброзії полинолистої
на лабораторну схожість насіння різних культур
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РЕЦЕНЗІЯ

НОВИЙ ПОСІБНИК З ҐРУНТОЗАХИСНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ АГРОЛАНДШАФТІВ

У Луганському національному аграрному університеті видано навчальний посібник «Ґрунтово-
доохоронна оптимізація агроландшафтів» (Суми: Університетська книга, 2012. — 398 с.). Його
автор — провідний учений у галузі ерозієзнавства, доктор сільськогосподарських наук В.О. Бело-
ліпський.
Автор використав нову методологію ерозієзнавчої дисципліни, яка базується на великому об-

сязі фундаментальних та експериментальних досліджень і їх практичної реалізації в системі ба-
сейн малої річки — балковий водозбір — елементарний водозбір.
У посібнику чітко витримано навчальну систему з відображенням природи закономірностей еро-

зійно-гідрологічних процесів, фізичних основ ерозії ґрунтів, показників стоку і водної ерозії ґрунтів в
Україні та Росії. Значну увагу приділено методології досліджень ерозійних процесів, конкретизова-
но агроландшафтний системний підхід з його екологічним напрямом щодо формування програми і
методичних принципів дослідження ерозійно-гідрологічних процесів.
Цікаво описано розділ про конструювання ґрунтоводоохоронних екологічно стійких агроланд-

шафтів з використанням натурних спостережень, про роль природних чинників ґрунтоутворен-
ня і їх реалізацію та екологічну оптимізацію агроландшафтів на основі протиерозійної концепції ба-
сейнів малих річок із застосуванням моделі трансформації кількісних показників стоку малих річок
на схили.
У розділі про чинники стоку і водної ерозії докладно висвітлено характеристики водного потоку,

умови формування стоку поверхневих вод зі схилів, динаміку й каламутність стокових вод залеж-
но від властивостей ґрунтів.
Інформативно описано методи оцінки ерозійно-гідрологічної небезпеки схилових земель з ура-

хуванням особливостей ерозійної небезпеки використання ґрунтів.
У посібнику використано результати експериментів в ерозійно-гідрологічних стаціонарах (вод-

но-балансових площадках, окремих водозборах, малих річках тощо). На основі комплексного ланд-
шафтно-гідрологічного методу показано зв’язки, які визначають генезис ерозійно-гідрологічних про-
цесів у басейнах малих річок та балкових водозборах. Автор пропонує використовувати кількісні
методи, зокрема математичне моделювання, показує, як практично реалізувати розроблені мето-
дики.
У структурі посібника виділено розділ — основи проектування землеробського блоку ґрунтово-

доохоронних агроландшафтів, який є дуже значним на практичному етапі навчання спеціалістів із
землеустрою. Методичні принципи і розрахунково-нормативні дані побудови агроландшафту на-
цілюють спеціалістів на оптимальне прогнозування використання земельних угідь на екологічних
допусках стоку і змиву ґрунту.
Важливими є матеріали розділів про структуру ґрунтоводоохоронних заходів на сільськогоспо-

дарських угіддях, ґрунтоводоохоронну та екологічну оцінку ефективності протиерозійних заходів і
науково-методичні принципи оцінки рівня екологічної стабілізації території та зменшення розора-
ності території на основі геоінформатики землеустрою.
Разом з тим автор видання застосовує термін «оптимізація агроландшафтів» і стверджує, що

поняття «норма ерозії» є помилковим, чим протирічить сучасним досягненням ерозієзнавства в
цьому напрямі.
У тексті слід було б більше використати сучасніших методів оцінки ерозії — моделей RUSLE,

EXCESS-ERACC, EROSEM.
Систематизований матеріал розширює коло знань із екології та охорони ґрунтів сільського гос-

подарства країни щодо визначення оптимального співвідношення сільгоспугідь та структури посівних
площ і переходу на промислову ґрунтоохоронну основу.
Посібник призначений для широкого кола фахівців, викладачів, аспірантів, студентів, які вивча-

ють ґрунтознавство та екологію агроландшафтів, землеустрій.

А.Д. Балаєв, доктор сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вплив екстрактів з амброзії полинолистої
на лабораторну схожість насіння різних культур
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В 1963 г. на Ахсу Геокчайском междуречье
Ширванской степи была сдана в эксплуатацию
коллекторно-дренажная система, которая и
сегодня активно действует в данных гидрогео-
логических условиях.
Цель исследований — изучить техничес-

кое состояние дренажных сооружений, а так-
же их воздействие на гидрогеологические ус-
ловия на основе анализа режима грунтовых
вод и засоления почвогрунтов активной зоны.
Методика и результаты исследований.

Для установления эффективности дренажа, с
учетом степени действия в области гидрогео-
логических процессов, было выбрано 7 типичных
ключевых участков водно-солевого режима,
в т.ч. 4 участка, расположенных в параллель-
ном направлении, т.е. в области транзита (на
территории селений Гулабенди и Чахырлы Уд-
жарского района, с. Мюсисли и Карар Кюрда-
мирского района), а также 3 — в меридиональ-
ном направлении, т.е. в области формирова-
ния подпора и разгрузки подземных вод (с. Ин-
ча — Геокчайского, Шилян — Уджарского,
Бейимли — Зардабского районов). На участ-
ках водно-солевого режима изучено техничес-
кое состояние дренажных сооружений: глуби-
на залегания уровня грунтовых вод и их мине-
рализация, расход дрены, минерализация дре-
нажных вод, засоление почвогрунтов активной
толщи, состояние сельхозкультур и дикой рас-
тительности, длина дрен, общая и дренируе-
мая площадь, междренное расстояние, водо-
подача, а также минерализация. Общая пло-
щадь участков колебалась от 300 до 1100 га,
междренное расстояние — 200–600 м, глуби-

на дрен — 1,8–3,3 м, уровень грунтовых вод
1,3–2,9 м, их минерализация — от 3 до 22 г/л.
Для установления мелиоративного состоя-

ния дренированных земель и технического со-
стояния коллекторно-дренажных систем (КДС)
с 2008 по 2013 г. проводились натурные об-
следования состояния дренажных линий, кар-
тировалось состояние посевов сельхозкуль-
тур и диких растений. Установлено, что со-
стояние сельхозкультур находится в прямой
зависимости от технического состояния дре-
нажных сооружений и минерализации грунто-
вых вод (таблица).
При оценке мелиоративного состояния зе-

мельных ресурсов принимали во внимание ряд
генетических коэффициентов: «К» — процесс
стабилизации (характеризует изменение фак-
тического состояния земельных ресурсов); К —
определение коэффициента:

K1 — hф:hкp; К2=Сф:Сg; К3=Sф:Sпт;
К4= Дрф:Дпр,

где hф, hкp — фактическая и критическая глу-
бина залегания уровня грунтовых вод, м; Сф,
Cg — фактическая и допустимая минерализа-
ция грунтовых вод, г/л; Sф, Sпт — фактическое
засоление и порог токсичности солей почво-
грунтов, %; Дрф, Дпр — фактическая и необ-
ходимая дренированность земельных ресур-
сов, м/га.
Кроме перечисленных показателей, по су-

ществующей методике установлена типич-
ность участков, величины которых колеблют-
ся в пределах 0,65–0,87. При эксперименте
дополнительно изучены водоподачи на ороше-
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Участки, расположенные в параллельном направлении

c. Гулабенди F=1100 18 8 5 2 5 36

c. Чахырлы F=860 15 9 6 3 4 37

c. Мюсисли F=650 13 12 9 5 6 43

c. Карар F=60 12 14 9 7 8 50

Участки в меридиональном направлении

c. Инча F=580 11 15 4 4 2 36

c. Шилян F=490 10 16 6 6 5 4

c. Бейимли F=470 8 18 8 8 7 49

Примечание . При оценке мелиоративного состояния земельных ресурсов учитывали следующие по-
казатели: хорошее мелиоративное состояние: h>2 м, с<3 г/л, s<0,4%, др>5 м/га; удовлетворительное
h — 1,5–2,0, с — 3–5 г/л, s — 0,4–0,7, др — 3–5; неустойчиво удовлетворительное — h — 1,0–1,5, с —
5–10, s — 0,7–1,0, др — 1,5–3; неудовлетворительное — h — 0,7–1,0, с — 10–15, s — 1,0–1,5, др —
0,5–1,5; крайне неудовлетворительное h<0,7, с>15, s>1,5, др<0,5, где h — глубина залегания грунтовых
вод, м; с — минерализация грунтовых вод, г/л; s — засоление почвогрунтов мощностью 5 м в %; др —
естественная дренированность, м3/га.

Участки водно-солевого
режима — площадь
участка F, га

ВсегоХорошее
Удовлет-
ворительное

Неустойчиво
удовлет-
ворительное

Неудовлет-
ворительное

Крайне
неудовлет-
ворительное

Оценка эффективности работы коллекторно-
дренажных систем на основе анализа режима
грунтовых вод и засоления почвогрунтов активной зоны

ние, дренажный сток минерализации ороси-
тельных и дренажных вод, а также проведены
фенологические наблюдения.
Мелиоративное состояние земель оцени-

валось по 5-балльной системе: хорошее, удов-
летворительное, неустойчиво удовлетвори-
тельное, неудовлетворительное и крайне не-
удовлетворительное, показатели их приведе-
ны в таблице.
Эффективность дренажных сооружений ха-

рактеризуется следующими параметрами: мак-
симально допустимым междренным расстоя-
нием, м (Вmах), глубиной залегания дрен (Нгр)
и удельной протяженностью дренажа (1др). По-
следнее характеризует степень обеспеченно-
сти территории необходимым дренажем и оце-
нивает их работоспособность. Работоспособ-
ность дренажа оценивалась по основным
факторам влияния на фактическую глубину,
водоприемную способность и удельную про-
тяженность дренажа [1–4].
По семи участкам определена степень обес-

печенности территории дренажем (Рп, Рф) с
учетом междренного расстояния (В) и длины
дренажных сооружений, модуля дренажного
стока (М) и действующего напора (hg).
Пn, Рф — обеспеченность территории про-

ектным (Рп) и существующим дренажем (Рф).

Рn = (Вф:Вп)·100%, Рф=(Вп:Вф)·100%,

где Вф — фактическое междренное и Вп —
проектное междренное расстояния. Одним из
основных факторов определения работоспо-
собности дренажа является глубина наложе-
ния дрен (с уменьшением глубины уменьшает-
ся работоспособность) по формуле:

Ргл = βр:βф·100%,

где βр, βф — расчетное и фактическое меж-
дренное расстояния. Водоприемная способ-
ность дрены Рсп·Рсп=(Рф:Ргл)·100%. Сумма этих
показателей характеризует работоспособность
существующего дренажа Р=Рп·Ргл·Рсп[3, 4].
Полученные результаты расчетов показыва-

ют, что на всех участках общей работоспособ-
ностью существующего дренажа не обеспечи-
вается необходимая интенсивность дрениро-
вания, причиной чего могут быть проектные,
строительные и эксплуатационные недостатки,
так как общая работоспособность дренажа оп-
ределяется проектной схемой и конструктив-
ными особенностями, качеством строитель-
ства и режимом эксплуатации. Ухудшение ра-
ботоспособности определяется уровнем
надежности дренажа. При выявлении причин
недостаточно высокой работоспособности дре-
нажа на различных опытных участках встреча-
лись отдельные недостатки проектов, строи-
тельства и эксплуатации.
Обобщение фактических материалов мно-
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голетних исследований по участкам позволи-
ло выявить фактические элементы мелиора-
тивного комплекса, их мелиоративную эффек-
тивность, показатели состояния мелиоратив-
ной обстановки в динамике, которые оцени-
вались по трехбалльной системе: эффектив-
ное, малоэффективное и неэффективное. По
всем участкам — глубины дрен колебались в
пределах 1,8–3,3 м при междренном расстоянии
200–600 м, модуль дренажа — 0,016–0,028 л/с
на га, скорость понижения уровня грунтовых
вод Δh=2,8–3,7 см/сутки. Запас солей в пяти-
метровой толще уменьшился на 12–18% от
начального значения, урожайность хлопка-сыр-
ца — 18–26 ц/га и т.д. (от 52 до 47 т/га).
Анализ изложенных материалов свидетель-

ствует, что техническое состояние существую-
щего дренажа в ряде случаев не соответству-
ет уровню необходимой мелиоративной эф-
фективности и требуемой эксплуатационной
надежности мелиоративного комплекса. На
всех участках имеются определенные недо-
статки технического состояния дренажа. Ин-
тенсивность снижения уровня грунтовых вод не
обеспечивает достаточную мелиоративную
эффективность в комплексе, поэтому в целях
создания благоприятных условий на мелиори-
рованных землях необходимо первоочередное
совершенствование технического состояния
существующего дренажа с проведением впос-
ледствии мелиоративно-оздоровительных ра-
бот с учетом мелиоративных показателей.

Глубины дрен и междренное расстояние во
многих случаях малоэффективны.
Дренажный модуль (0,016–0,028 л/с на 1 га

при междренном расстоянии до 600 м), ско-
рость понижения уровня грунтовых вод
(2,8–3,7 см/сутки) не обеспечивают эффек-

Выводы

тивную работоспособность дренажа (43–
46%) . В ряде случаев мелиоративное состо-
яние орошаемых земель еще остается
неудовлетворительным, дренированность
территории не обеспечивает требуемую ра-
ботоспособность.
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Диверсифікація агровиробництва продикто-
вана об’єктивними причинами природного й
економічного порядку. Вона позитивно впливає
на економічну, соціальну й екологічну ефек-
тивність аграрних формувань. Через реалі-
зацію проектів диверсифікації виробництва ра-
ціональніше здійснюється використання землі,
засобів виробництва і трудових ресурсів, за-
войовуються додаткові ніші ринків, стабілізуєть-
ся фінансовий стан сільгоспвиробників, повні-
ше задовольняється попит на продукцію, робо-
ти, послуги. Диверсифікація сприяє витісненню
імпорту, рівномірнішому надходженню доходів
за періодами року, збільшенню річної маси при-
бутку. Тому вона потребує особливого типу гос-
подарювання, що стимулює новації, пошук но-
вих виробництв і ринків.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичним

надбанням досліджень проблем диверсифікації
виробництва в Україні є наукові праці: А.А. Томп-
сона, А. Дж. Стрикленда, І. Ансоффа, Г. Мінц-
берга, О.А. Бабінцевої, Г. Немченко, С. Донець-
кої, В.Я. Семенова, А.А. Іщенка, І.Н. Краснико-
ва, В.Г.Андрійчука, М.Х. Корецького, В.А. Бо-
рисової, В.Г. Дудінова, Н.Г. Маслак, М.В. Мінь-
ковської, М.Й. Маліка, А.В. Чупіса, А.О. Шепі-
цена та ін.
Методи досліджень: системно-структур-

ний, що використовувався при оцінці диверси-
фікації в сільському господарстві, монографіч-
ний та абстрактно-логічний — при узагальненні
природи, форм і видів диверсифікації, її аграр-
ної специфіки застосування.
Виклад основного матеріалу. Через поси-

лення конкуренції в сільському господарстві
країни велике значення має стійкість підприєм-
ства на ринку сільгосппродуктів. Постійний по-
шук раціональної моделі виживання і подаль-
шого розвитку агропідприємства в умовах

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, диверсифікація, спеціалізація, виробництво.

мінливості кон’юнктури в частині купівельного
попиту й освоєння вигідних товарних ніш на
ринку сільгосппродуктів зумовлює зростання
ролі диверсифікації виробництва. В умовах
ринкової економіки вона дає змогу підприєм-
ствам аграрної сфери швидко перебудовува-
тися залежно від умов господарювання, знижу-
вати ризики, гнучко реагувати на мінливу струк-
туру попиту, зберігати і найбільш ефективно
використовувати кадрові, матеріально-технічні
та фінансові ресурси. Сутність диверсифікації
в сільському господарстві полягає в тому, що
вона надає можливість підприємствам, різним
за організаційно-правовою формою власності,
пристосуватися до ситуації кон’юнктури спеці-
алізованих ринків, які схильні до змін попиту-
пропозиції, і впливати на нього [1]. Найважли-
вішою передумовою переходу агропідприєм-
ства на диверсифікаційну основу є зниження
попиту на вироблену продукцію і прибутковості
капіталу, вкладеного в традиційне виробницт-
во, прагнення до найповнішого використання
синергетичного ефекту, переміщення в менш
витратні галузі діяльності. Тому в основу дивер-
сифікації покладено прагнення підприємств до
пошуку торгової ніші, що забезпечує максимі-
зацію прибутку, необхідність встояти в умовах
нерівномірного розвитку економіки — швидко-
го зростання одних галузей, занепаду або стаг-
нації (застою) інших, пошуку раціональних
сфер для вкладання інвестиційних ресурсів,
підвищення стійкості в конкурентній боротьбі,
зменшення можливих виробничих та фінансо-
вих ризиків. Вибір напрямів розвитку диверси-
фікації виробництва і диверсифікованих про-
дуктів значною мірою залежить від кон’юнкту-
ри ринку, фінансового стану та можливостей
впровадження ефективних форм організації
виробництва і збуту [2].
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Теоретичні підходи до диверсифікації
сільськогосподарського виробництва в Україні

Диверсифікація у підприємницькій діяльності
пов’язана з одночасним розвитком багатьох, не
пов’язаних один з одним видів виробництв, роз-
ширенням асортименту вироблених товарів,
тобто складу продукції, що випускається, за ви-
дами, типами, марками, або зміною в бік
збільшення номенклатури продукції, тобто си-
стематизованим переліком груп, підгруп і по-
зицій виробів.
З економічного погляду на сільське госпо-

дарство — це одночасний розвиток кількох, не
взаємопов’язаних між собою технологічних
видів виробництва, розширення асортименту і
різного видового складу виробленої сільсько-
господарської продукції та продуктів харчуван-
ня з неї. Процес диверсифікації характери-
зується з різних точок зору: з технічної він трак-
тується як об’єднання в рамках монополії
технічно чи технологічно однорідних або близь-
ких виробництв; з економічної — як форма роз-
витку виробництва, за допомогою якої велика
корпорація домагається стабілізації своїх при-
бутків маневруванням випущених видів рос-
линницької і тваринницької продукції.
В організаційному плані диверсифікація

сприймається як розширення великих компа-
ній, що не перебувають у виробничому або функ-
ціональному зв’язку зі сферою їх основної ді-
яльності та  вихід за межі своєї галузі, перехід
від монопродуктового до багатопрофільного
виробництва з широкою номенклатурою про-
дуктів харчування, запобігання банкрутству. Ди-
версифікація, заснована на спеціалізації, пе-
редбачає переорієнтування спеціалізації ви-
робництва в межах однієї галузі на більш
прибутковий вид продукції з використанням
взаємопов’язаних навичок і здібностей
фахівців. Найважливішим проявом напрямів і
форм диверсифікації слід також вважати агро-
промислову інтеграцію. На сучасному етапі
інституційних перетворень економіки сільсько-
го господарства зростає необхідність в пізнанні
характеристики цієї категорії, вивченні особли-
востей і результатів використання підприєм-
ствами сільського господарства різних стра-
тегій диверсифікації [3].
Вихідним у диверсифікаційній діяльності аг-

ропідприємства є спеціалізоване виробництво.
Спеціалізація виробництва покликана макси-
мально враховувати специфіку аграрного ви-
робництва, зокрема природні умови, біологічні
властивості сільськогосподарських тварин та
птиці, особливості використання виробничих
об’єктів і обладнання, матеріальних і трудових
ресурсів тощо. У цьому зв’язку практика свід-
чить про те, що саме вузька спеціалізація і роз-

виток основної галузі бізнесу до певного часу
приносять більшу віддачу, ніж усі кошти, вкла-
дені в різні види діяльності. Науково обґрунто-
вану спеціалізацію підприємства тієї чи іншої
галузі сільського господарства потрібно пов’я-
зувати з додатковими та супутніми галузями і
виробництвами. Забезпечення пропорційності
й оптимального поєднання галузей і вироб-
ництв дає можливість повніше використовува-
ти трудові та матеріальні ресурси, органі-
зовувати безвідходне виробництво.
Диверсифікація починається із завершен-

ням життєвого циклу основної сільськогоспо-
дарської продукції. У процесі перебудови ви-
робництва постає необхідність в ефективній
реалізації інвестицій в нові види виробництва
та бізнесу, що приводить до створення вели-
ких диверсифікованих компаній, в яких дочірні
підприємства спеціалізуються лише на певно-
му виді продукції відповідно до попиту–пропо-
зиції. Процес концентрації виробництва на між-
галузевому рівні являє собою формування різ-
нобічних складних комплексів, що охоплюють
різні за спеціалізацією підприємства, переваж-
но не пов’язаних між собою технологічно. У ре-
зультаті діалектика диверсифікації завершуєть-
ся переважно створенням багатогалузевих
компаній корпоративного типу, які дедалі глиб-
ше проникають у нові, найприбутковіші галузі.
Слід підкреслити, що ефект від суми біль-

ший, ніж сума ефектів складових частин. У
діловій літературі явище, коли доходи від
спільного використання ресурсів перевищують
суму доходів від використання тих самих ре-
сурсів окремо, часто називають ефектом
«2+2=5». Ансофф називає це ефектом синер-
гізму [4].
У концепції синергії виділено такі її види:

синергія збуту, пов’язана зі зниженням витрат
за рахунок формування і функціонування спіль-
ного каналу збуту, об’єднання маркетингу та
реклами; синергія інвестування, реалізована
за рахунок злиття фінансових ресурсів; синер-
гія виробництва, зумовлена додатковим за-
вантаженням виробничих потужностей та по-
єднанням із закупівельною діяльністю, що дає
змогу домагатися значних знижок при поста-
чанні; синергія управління, що досягається на
основі більш повного використання кадрового
потенціалу. Введення концепції «продукт —
ринок», що називається «вектором зростання»,
передбачає використання таких базових стра-
тегій, забезпечує оптимальне їх поєднання зі
зменшенням ризиків до прийнятного рівня і
підвищенням конкурентоспроможності підпри-
ємств аграрної сфери загалом.
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Диверсифікація виробництва дає можли-
вість за рахунок розширення асортименту
товарів, урізноманітнення інвестицій, ринків
робити рентабельність господарства більш
стійкою, знижувати ризики господарської ді-
яльності. Якщо диверсифікація задовольняє
додатковий попит, повніше використовує ре-
сурси, оздоровлює екосистеми, освоює нові
технології, підвищує дохідність підприємства,
то спеціалізація спрямована на більш масове
виробництво, низькі затрати праці, під-
вищення якості, широке використання НТП,

Висновки

високу продуктивність праці та галузеву оп-
лату праці. Диверсифікація дає можливість
довантажити виробничі потужності підпри-
ємства, що приводить до підвищення ефек-
тивності та зростання економічних показ-
ників, формування системного ефекту. У рам-
ках стратегії зниження ризиків рекомендуєть-
ся використовувати механізм диверсифікації
видів діяльності, що забезпечує оптимальне
їх поєднання зі зменшенням ризиків до прийнят-
ного рівня та підвищенням конкурентоспро-
можності підприємств аграрної сфери в цілому.



82 Вісник аграрної науки грудень 2013 р.

ЮВІЛЕЇ

Виповнилося 110 років від
дня народження члена-корес-
пондента УАСГН, професора
Миколи Костянтиновича Круп-
ського, відомого в Україні та
за її межами вченого ґрунто-
знавця-агрохіміка, який плідно
працював у Харківському сіль-
ськогосподарському інституті
ім. В.В. Докучаєва на викла-
дацькій роботі, а з 1959 по
1974 р. очолював Український
науково-дослідний інститут
ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського.
М.К. Крупський народився

23 грудня 1903 р. у с. Севери-
нівка Ямпільського району
Вінницької області. Трудову
діяльність розпочав на ниві
народної освіти в с. Сеньківка
Чернігівської області, куди
його призначено вчителем.
Після закінчення у 1924 р.
Уманського сільськогосподар-
ського інституту Микола Кос-
тянтинович працював викла-
дачем і завідувачем навчаль-
ної частини сільськогоспо-
дарської школи в с. Сарни
Монастирського району на
Уманщині.
У 1926 р. його було обрано

за конкурсом на посаду асис-
тента кафедри землеробства
і кормовиробництва Харківсь-
кого зоотехнічного інституту.
Після закінчення в 1929 р. ас-
пірантури при кафедрі ґрун-
тознавства Харківського сіль-
ськогосподарського інституту
(ХСГІ) Микола Костянтинович
працював на цій кафедрі спо-
чатку асистентом, а з 1930 р. —
доцентом. У 1941 р. його при-
значено завідувачем кафедри
агрохімії, яку він очолював до
1969 р. Під час евакуації ра-
зом з інститутом у Самарканд-
ську область Микола Костян-
тинович захистив дисертацію

на здобуття вченого ступеня
кандидата сільськогосподар-
ських наук (1942 р.).
У 1957 р. Миколі Костянти-

новичу присвоєно звання про-
фесора, а в 1959 р. його об-
рано членом-кореспондентом
УАСГН.
М.К. Крупський — видатний

педагог, вихователь нового
покоління агрохіміків, ґрунто-
знавців — практиків і наукових
працівників. Його блискучі
лекції і доповіді були зразком
пропаганди сільськогосподар-
ських знань. Цьому сприяли
його енциклопедичні знання,
володіння англійською, ні-
мецькою та французькою мо-
вами, якими він читав в оригі-
налі наукові статті провідних
журналів світу.
Одночасно М.К. Крупський

на кафедрі ґрунтознавства
проводить велику науково-
дослідну роботу. Під впливом
ідей К.К. Гедройця і О.Н. Со-
коловського він вивчав колої-
дальну частину ґрунту: харак-
теристику, поглинальну здат-
ність і склад обмінних катіонів.
Учений започаткував колоїд-
но-хімічний напрям у вивчен-
ні ґрунтів, визначив участь ак-
тивного та пасивного мулу у

формуванні вбирної здатності
ґрунтів, роль кожної складової
цього комплексу.
Він провів цікаві досліджен-

ня з питань колоїдної техно-
логії ґрунтів і підґрунтя, які бу-
ли використані у кандидат-
ській дисертації на тему «Осо-
лонцевание почвогрунтов как
метод создания хранилищ
для нефтепродуктов». Цей
напрям досліджень знайшов
широке впровадження як но-
вий метод боротьби з фільт-
рацією рідин у нафтовому гос-
подарстві, під час будівництва
водосховищ і зрошувальних
каналів. У 60-ті роки ХХ ст. в
Інституті ґрунтознавства було
створено науково-дослідну
лабораторію «колоїдно-хіміч-
ної технології ґрунтів», якою
тривалий час керував доктор
сільськогосподарських наук
О.Я. Демідієнко.
Після реорганізації лабора-

торії ґрунтознавства АН УРСР
в Український науково-дослід-
ний інститут ґрунтознавства
(1956 р.) М.К. Крупський пра-
цював спочатку завідувачем
лабораторії фізико-хімії і ко-
лоїдної технології ґрунтів, а з
травня 1959 р. — директором
Інституту, котрий він очолював
до 1974 р.
М.К. Крупський зробив знач-

ний внесок у розвиток ґрунтоз-
навства і агрохімії. Одним з
найважливіших напрямів у
ґрунтознавстві слід вважати
розробку концептуальних і
методичних засад великомас-
штабного обстеження ґрунтів,
які були створені великим ко-
лективом авторів під його ке-
рівництвом. Він був методич-
ним керівником лабораторно-
го (хімічного) аналізу ґрунтів
України, зразки яких відбира-
ли в ґрунтових умовах під час
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складання ґрунтових карт і
вивчали у лабораторіях масо-
вого (хімічного) аналізу, ство-
рених при різних сільськогос-
подарських інститутах і універ-
ситетах України. Для забезпе-
чення цієї частини важливих
робіт М.К. Крупський видав
методичний посібник, згідно з
яким виконувались усі потрібні
хімічні аналізи ґрунтів. Цей
посібник не втратив актуаль-
ності й нині.
Уже під час розробки мето-

дики великомасштабного об-
стеження ґрунтів, особливо
визначення комплекту карт і
картограм, які мали видава-
тися за результатами обсте-
ження кожному господарству,
М.К. Крупський обґрунтував
доцільність супроводження
карт ґрунтів великим набором
агрономічних картограм. Не-
одмінним додатком до нарису
ґрунтів кожного господарства
були виробничі характеристи-
ки ґрунтів, згрупованих за аг-
ровиробничими групами, і ре-
комендації щодо використан-
ня земель з картосхемами:
агрогрунтових груп; еродова-
них земель; земель, які потре-
бують хімічних меліорацій;
раціонального використання
ґрунтового покриву і поліп-
шення природних кормових
угідь. Методикою обстеження
ґрунтів було передбачено
значний обсяг аналітичних
робіт, серед яких великого
значення набувала агрохі-
мічна характеристика ґрунтів
(уміст гумусу, поживних речо-
вин, кислотність, грануломет-
ричний склад та ін.).
До опису результатів об-

стеження ґрунтів кожного гос-
подарства на основі узагаль-
нення результатів їх аналізу
на вміст гумусу, поживних ре-
човин та кислотності ґрунтово-
го розчину напрацьовувались
рекомендації щодо доз і спо-

вання тих або інших методів
аналізу ґрунтів для головних
природних зон України.
Уже після завершення пер-

шого туру агрохімічного обсте-
ження ґрунтів під науковим ке-
рівництвом М.К. Крупського в
лабораторії методичного ке-
рівництва агрохімічною служ-
бою були розроблені головні
принципи узагальнення його
результатів у вигляді район-
них, обласних і республікансь-
кої картограм. Водночас підго-
товлено та видано методичну
інструкцію з проведення агро-
хімічного обстеження ґрунтів і
польових дослідів у системі
держагрохімслужби України. У
ній узагальнено головні напра-
цювання агрохімічних лабора-
торій Інституту, визначено ме-
тодику польового обстеження
ґрунтів, схеми польових дослі-
дів, методи агрохімічних ана-
лізів, узагальнено результати
обстеження та розробки ре-
комендацій господарствам
щодо ефективного використан-
ня добрив.
Новим етапом у розвитку

агрохімічних досліджень для
М.К. Крупського стало пере-
творення у 1969 р. Інституту
ґрунтознавства в Інститут
ґрунтознавства та агрохімії.
Вчений приділив у цей час ве-
лику увагу розробці нових на-
прямів досліджень, створенню
нових підрозділів і зміцненню
матеріальної бази для прове-
дення досліджень.
Крім існуючої лабораторії

агрохімії ґрунтів, були створені
лабораторії географічної ме-
режі дослідів з добривами, си-
стеми добрив у сівозміні, нау-
ково-методичного керівництва
агрохімічною службою та ла-
бораторії органічних добрив і
масових аналізів. У цей самий
період до складу Інституту
включено Донецьку протиеро-
зійну дослідну станцію та екс-

До 110-річчя
від дня народження М.К. Крупського (1903–1986)

собів використання органічних
та мінеральних добрив з ме-
тою забезпечення зростання
ефективної родючості ґрунтів.
Під науковим керівництвом

М.К. Крупського узагальнено
агрохімічні показники ґрунтів,
які покладено в основу роз-
робки карт агрохімічного ра-
йонування сільськогосподар-
ської території України за по-
казниками родючості ґрунтів
та окупності мінеральних доб-
рив приростами урожаїв сіль-
ськогосподарських культур. Ці
матеріали увійшли до моно-
графій «Агрохимическая ха-
рактеристика почв СССР. Ук-
раинская ССР» та «Атлас
почв Украины», які і нині не
втратили своєї значущості.
У цей самий період під нау-

ковим керівництвом М.К. Круп-
ського розгорнуто широкі дослі-
дження детальної характери-
стики агрохімічних властивос-
тей різних типів ґрунтів залеж-
но від інтенсивності сільсько-
господарського використання
за даними стаціонарних до-
слідів і мережі сортодільниць.
На основі цих розробок були
визначені основні закономір-
ності динаміки показників ро-
дючості різних типів ґрунтів під
впливом добрив.
Після створення у 1964 р.

агрохімічної служби виникло
багато методичних питань, які
потрібно було терміново роз-
робити для зональних агро-
хімічних лабораторій України.
Під науковим керівництвом
М.К. Крупського в лаборато-
рії агрохімії проведено дослі-
дження можливості визначен-
ня рухомих форм фосфору і
калію з однієї витяжки, розроб-
лено групування ґрунтів за
вмістом рухомих форм фос-
фору і калію, методику польо-
вих обстежень ґрунтів та про-
ведення польових дослідів,
рекомендації щодо застосу-
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периментальну базу «Кому-
нар», що значно розширило
можливості для проведення
агрохімічних досліджень.
Слід згадати про важливу

роль М.К. Крупського у визна-
ченні головних напрямів дос-
ліджень для кожної з ново-
створених лабораторій. З цьо-
го часу в Інституті розпочався
етап накопичення масової
інформації про результати
досліджень у географічній ме-
режі дослідів, у стаціонарних
дослідах, які проводили у пе-
реважній більшості дослідних
станцій і науково-дослідних
інститутів на всій території Ук-
раїни, а також масових
дослідів у системі державної
агрохімічної служби. Це дало
змогу у перспективі створити
банк даних з метою викорис-
тання цих матеріалів для аг-
рохімічного районування
сільськогосподарської тери-
торії за окупністю добрив при-
ростами урожаїв.
Під науковим керівництвом

М.К. Крупського в лабораторії
фізико-хімії ґрунтів проведено
величезну за обсягом роботу
зі створення та складання об-
ласних і республіканської кар-
тограм умісту в ґрунтах вало-
вих і рухомих форм мікро-
елементів, які і нині мають ве-
лику наукову значущість,
оскільки на їх основі можна
прогнозувати ефективність за-
стосування мікродобрив у
різних регіонах України.
Вагомим внеском у галузі

фізичної хімії ґрунтів та аналі-
зу ґрунтового середовища є
запропоноване М.К. Крупсь-
ким та підтверджене дослід-
женнями лабораторії фізико-
хімії ґрунтів термодинамічне
трактування явищ потенційної
ґрунтової кислотності, що
дало змогу обґрунтувати сис-
тему потенціометричних ме-
тодів аналізу ґрунтів і виріши-

ти народногосподарське зав-
дання оптимізації фізико-
хімічного режиму ґрунтів.
Уперше встановлено істотну
роль поглинених іонів алюмі-
нію як першопричини кислот-
ності ґрунтів. Запропонована
концепція механізму виявлен-
ня ґрунтом його кислотно-
відновної функції дала змогу
підійти з нових позицій до об-
ґрунтування і прогнозування
найефективніших хімічних ме-
ліорацій ґрунтів.

 Значну увагу приділив М.К.
Крупський розробці нових і
вдосконаленню наявних ме-
тодів агрохімічного аналізу.
Під його науковим керівницт-
вом були розроблені електро-
метричні методи аналізу
ґрунтів, які знайшли велике
поширення у дослідженнях з
ґрунтознавства і агрохімії. Виз-
начення активності іонів згідно
з розробленими методами
дало змогу розглядати про-
блему живлення рослин по-
живними елементами з нових
фізико-хімічних позицій.
Під науковим керівництвом

М.К. Крупського були розроб-
лені і включені в ОСТ методи
визначення вмісту рухомих
форм цинку, марганцю, міді та
кобальту, які і нині широко ви-
користовують у практиці ана-
літичних робіт. Широко засто-
совують також розроблений
під його керівництвом експ-
ресний метод визначення
ємності вбирання ґрунтів.
Миколі Костянтиновичу на-

лежить понад 300 наукових
публікацій у галузі агрономіч-
ної хімії та ґрунтознавства, у
т.ч. 10 написаних у співав-
торстві та за його редакцією
монографій, а також численні
авторські свідоцтва на винахо-
ди. Під його науковим керів-
ництвом захищено 56 канди-
датських і 4 докторських ди-
сертації.

ЮВІЛЕЇ

М.К. Крупський був широко
відомим і визнаним ученим не
тільки на Батьківщині, а й да-
леко за її межами. Він мав
честь неодноразово представ-
ляти вітчизняне ґрунтознав-
ство за кордоном: у 1964 р.
брав участь як заступник голо-
ви радянської делегації на VIII
Міжнародному Конгресі ґрун-
тознавців у Румунії, в 1968 р.
був делегатом на ІХ Міжна-
родному Конгресі ґрунтоз-
навців у Австралії, в 1966 р.
очолював делегацію УРСР на
Всесвітній конференції із зе-
мельних ресурсів, яку було
скликано в Римі під егідою
ООН.
Наведений перелік голов-

них напрямів досліджень М.К.
Крупського у галузі агрохімії і
ґрунтознавства не вичерпує
повною мірою всі ті наукові
розробки, генератором ідей
яких він був. Багато наукових
напрямів, започаткованих М.К.
Крупським, знайшли своє про-
довження в дослідженнях
майже всіх лабораторій в
інституті, стали предметами
досліджень у багатьох канди-
датських і докторських дисер-
таціях.
Відзначаючи 110-річчя від

дня народження М.К. Крупсь-
кого, ми ще раз з великою ша-
ною згадаємо цього видатного
вченого, якого глибоко пова-
жали його співробітники й учні.
Образ М.К. Крупського як

видатного вченого, людини
великої і щедрої душі назавж-
ди залишиться серед тих, хто
його знав і мав щастя з ним
спілкуватись і працювати.

Б.С. Носко,
С.А. Балюк,

академіки НААН
ННЦ «Інститут
ґрунтознавства
та агрохімії імені

О.Н. Соколовського»

До 110-річчя
від дня народження М.К. Крупського (1903–1986)
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ЮВІЛЕЇ

20 грудня 2013 р. виповни-
лося 75 років відомому вчено-
му в галузі механізації сіль-
ськогосподарського виробниц-
тва, доктору сільськогоспо-
дарських наук, професору,
академіку НААН, заслуженому
діячу науки і техніки України
Миколі Кіндратовичу Ліннику.
Народився Микола Кіндра-

тович 20 грудня 1938 р. в
с. Горбасів Летичівського ра-
йону Хмельницької області.
Після закінчення в 1960 р.

факультету механізації сіль-
ського господарства Українсь-
кої сільськогосподарської ака-
демії (нині — Національний
університет біоресурсів і при-
родокористування України)
працював механіком і голов-
ним інженером навчально-
дослідного господарства Хар-
ківського сільськогосподарсь-
кого інституту ім. В.В. Доку-
чаєва, потім у 1964–1967 рр.
навчався в аспірантурі Україн-
ського науково-дослідного
інституту механізації та елек-
трифікації сільського госпо-
дарства. По закінченні аспі-
рантури був залишений у цьо-
му закладі для подальшої ро-
боти, де пройшов шлях від
молодшого й старшого науко-
вого співробітника, завідувача
лабораторії та відділу до зас-
тупника директора з наукової
роботи. У 1994 р. М.К. Лінни-
ка запросили в Українську
академію аграрних наук на по-
саду академіка-секретаря Від-
ділення механізації та елект-
рифікації (1994–2001 рр.). Уп-
родовж 2001–2006 рр. працю-
вав заступником академіка-
секретаря цього відділення,
нині він обіймає посаду голов-
ного наукового співробітника в

Національному науковому
центрі «Інститут механізації та
електрифікації сільського гос-
подарства» (ННЦ «ІМЕСГ»).
У 1970 р. М.К. Лінник захи-

стив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата
технічних наук, а в 1994 р. —
доктора сільськогосподарсь-
ких наук на тему: «Технології
та засоби механізації застосу-
вання органічних добрив в
умовах інтенсивного земле-
робства України» за двома
спеціальностями: механізація
сільськогосподарського ви-
робництва і загальне земле-
робство. У 1995 р. йому при-
своєно звання професора.
У 1995 р. М.К. Лінника об-

рано членом-кореспондентом
УААН, а в 1999 р. — дійсним
членом (академіком) УААН.
Напрями наукових дослі-

джень вченого: механіко-тех-
нологічні основи інтегрованих
методів переробки органічних
відходів на високоякісні орга-
нічні добрива; обґрунтування
методики, критеріїв і комп-
лексної техніко-економічної та
енергетичної їх оцінки; опти-
мізація технологічних про-

цесів і комплексів машин для
застосування органічних доб-
рив в основних ґрунтово-
кліматичних зонах України;
концептуальні положення
щодо енергозбереження та
захисту довкілля.
Разом з ученими Росії, Бі-

лорусі, Молдови, Чехії, Німеч-
чини, Естонії М.К. Лінник три-
валий час здійснював наукові
дослідження з питань видален-
ня, приготування та внесення
органічних добрив. Він — ав-
тор понад 400 наукових праць,
має 62 патенти та авторських
свідоцтва на винаходи. Підго-
тував 13 кандидатів та 2-х док-
торів технічних наук.
Микола Кіндратович є чле-

ном спеціалізованої вченої
ради із захисту докторських і
кандидатських дисертацій, бе-
ре участь в роботі редакційної
колегії тематичного наукового
збірника ННЦ «ІМЕСГ» —
«Механізація та електрифіка-
ція сільського господарства».
М.К. Лінник нагороджений

дипломами лауреата Премії
УААН «За видатні досягнен-
ня в аграрній науці» (1999,
2006 рр.). У 2006 р. йому при-
своєно почесне звання заслу-
женого діяча науки і техніки
України.
Бажаємо Миколі Кіндра-

товичу Ліннику доброго здо-
ров’я, нових творчих успіхів у
науково-дослідній роботі для
добра та розквіту України.

Президія НААН
 та колектив

ННЦ «Інститут
механізації

та електрифікації
сільського

господарства»
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НЕКРОЛОГ

22 листопада 2013 р. після
нетривалої тяжкої хвороби пі-
шов з життя відомий учений,
доктор сільськогосподарських
наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки з 2006 р.,
академік Академії наук вищої
освіти України Йосип Зеноно-
вич Сірацький.
Народився Й.З. Сірацький

19 березня 1936 р. в с. Мар’я-
нівка Баранівського району
Житомирської області у се-
лянській родині. Після закін-
чення семирічної школи на-
вчався в Рогачів-Волинському
зоотехнічному технікумі, по-
тім — на зоотехнічному фа-
культеті Білоцерківського сіль-
ськогосподарського інституту,
які закінчив із відзнакою. У
1966 р. закінчив аспірантуру
Української сільськогосподар-
ської академії, захистив канди-

датську, а в 1992 р. — док-
торську дисертації. У 1995 р.
йому присвоєно звання про-
фесора зі спеціальності роз-
ведення і генетика тварин.
Упродовж 1960–1975 рр.

працював на посадах зоотех-
ніка-селекціонера, молодшо-
го, старшого наукового співро-
бітника, завідувача відділу і
заступника директора з науко-
вої роботи Центральної до-
слідної станції штучного осіме-
ніння сільськогосподарських
тварин (м. Бровари). З 1976
до 2013 р. — старший, про-
відний науковий співробітник,
завідувач відділу, заступник
директора з наукової роботи
Інституту розведення і генети-
ки тварин НААН.
Життєвий шлях Йосипа Зе-

ноновича — зразок працелюб-
ності, відповідальності, добро-

порядності, вміння працювати
з людьми. З ним ми втратили
відомого вченого, який упро-
довж усього життя наполегли-
во і послідовно працював у га-
лузі селекції молочної худоби,
популяційної генетики, відтво-
рення сільськогосподарських
тварин, інформатики та інди-
відуального розвитку великої
рогатої худоби.
Перестало битися серце

справжнього науковця, мудро-
го керівника і засновника нау-
кової школи, в активі якої — 4
доктори та 25 кандидатів наук.
Науковий доробок ученого —
718 наукових праць.
Світла пам’ять про надзви-

чайно працьовиту людину,
якою був Йосип Зенонович
Сірацький, надовго збере-
жеться у серцях колег і вдяч-
них учнів.

Колектив Інституту
розведення і генетики

тварин НААН
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РЕФЕРАТЫ

УДК 631.674
Калетник Г.Н. Капельное орошение: стабильность
высоких урожаев//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 12. — С. 5–12.
На примере опыта Синьцзянской Корпорации КНР
в применении новейших технологий капельного оро-
шения обоснована возможность рационального и
эффективного использования ресурсов воды для
потребностей растительного и животного мира. Осо-
бое внимание уделено необходимости использова-
ния опыта Синьцзянской Корпорации для выращи-
вания сельскохозяйственных культур в Украине.
Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: горная вода, население плане-
ты Земля, производственно-строительная корпора-
ция, капельный полив, посевы кукурузы.

УДК 631.473
Балюк С.А., Бородина Я.В., Лазебная М.Е., Прохо-
рова И.А. Состояние и перспективы развития средств
обеспечения прослеживаемости результатов измере-
ний в почвоведении и агрохимии Украины//Вісник аг-
рарної науки. — 2013. — № 12. — С. 13–16.
Показана необходимость создания в Украине стан-
дартных образцов состава почв для обеспечения
прослеживаемости результатов измерений агрохи-
мических показателей почв. Доказано, что при отсутст-
вии действующей программы подтверждения компе-
тентности измерительных (агрохимических) лабора-
торий использование стандартизированных методик
не всегда является достаточным для точности, до-
стоверности и обеспечения прослеживаемости ре-
зультатов измерений. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: агрохимия, почвоведение, мето-
дика проведения исследований, прослеживаемость
результатов, стандартные образцы.

УДК 631.8, 631.416.2
Христенко А.А., Гладких Е.Ю., Юнакова Т.А. Оцен-
ка азотного состояния почв и уровня обеспеченно-
сти растений азотом химическими методами//Вісник
аграрної науки. — 2013. — № 12. — С. 17–20.
Дана сравнительная оценка разным методам опре-
деления соединений азота в почвах Украины. Уста-
новлено, что среди всех действующих нормативных
документов использование ДСТУ 4729:2007 (опреде-
ление минерального азота) позволяет получить наибо-
лее объективную оценку обеспеченности почв этим
элементом питания растений. Библиогр.: 13 названий.
Ключевые слова: почвы, общий азот, минеральный
азот, легкогидролизуемый азот, методы определе-
ния, гумус.

УДК 631.82.86.416.1
Иванина В.В., Шиманская Н.К., Мазур Г.Н. Меры
биологизации в формировании фосфатного режима
чернозема типичного//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 12. — С. 21–24.
Установлено, что наиболее благоприятные условия
фосфатного режима чернозема типичного выщело-
ченного формировались при применении традици-
онной (N50P20K30 + 13,3 т навоза на 1 га поля) и
альтернативной (N50P20K30 + сидерат + побочная
продукция) органо-минеральных систем удобрения,
которые предусматривали ежегодное внесение фос-
фора в норме 39–53 кг/га. Содержание подвижного
фосфора по завершении звена севооборота в ука-
занных вариантах выросло в сравнении с исходным

в пахотном слое почвы на 11,1–13,4%, подпахотном
— 2,8–3,6%. Применение удобрений увеличивало
преимущественно содержание минерального фос-
фора почвы с равномерным увеличением всех групп
минеральных фосфатов, а увеличение зависело от
нормы внесения фосфора в составе удобрений.
Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: фосфатный режим, чернозем
типичный выщелоченный, легкосуглинистый, звено
севооборота, система удобрений.

УДК 633.11:631.5
Улич Л.И., Василюк П.Н. Урожайный потенциал и
адаптивные свойства новых сортов пшеницы мягкой
озимой в условиях Лесостепи//Вісник аграрної нау-
ки. — 2013. — № 12. — С. 25–28.
Исследованы урожайный потенциал и адаптивные
свойства новозарегистрированных сортов пшеницы
мягкой озимой в условиях лесостепной зоны. Уста-
новлено, что новые сорта пшеницы мягкой озимой
имеют урожайный потенциал 8,60–10,31 т/га, а сорта
Сотныця, Каланча, Лира одэська, Тацитус, Матрикс,
Этэла — более 10 т/га и проявляют специфические
реакции на агроэкологические условия в местах их
выращивания. Наиболее широкой экологической
пластичностью в разных подзонах, микрозонах и гео-
графических точках характеризуются сорта Тацитус,
несколько меньшей — Орийка, Лира одэська и Сот-
ныця. Большинство сортов принадлежит к коротко-
стебельным и полукарликам, имеют высокую устой-
чивость к вылеганию, а сорта Царычанка, Гэнэси,
Эспэрия и Оржыця склонны к вылеганию. Библиогр.:
6 названий.
Ключевые слова: сорт, урожайный потенциал,
адаптивные свойства, зимостойкость, посухостой-
кость, высота растений, агроэкологические условия,
почвенно-климатические зоны.

УДК 633.16:631.8:631.524.82
Гораш А.С., Климишена Р.И. Формирование площа-
ди листовой поверхности и накопление сухого ве-
щества растениями ячменя озимого в зависимости
от удобрения//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 12. — С. 29–32.
Освещены отдельные вопросы продуционного про-
цесса ячменя озимого. Установлена зависимость
интенсификации формирования площади листовой
поверхности и накопления массы сухого вещества
растениями от воздействия норм применяемых ми-
неральных удобрений. Представлена нарастающая
динамика параметров указанных показателей по ре-
зультатам исследований в период от начала выхо-
да в трубку до наступления активного роста зернов-
ки. Доказана взаимозависимость между массой су-
хого вещества и площадью листовой поверхности.
Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: ячмень озимый, норма внесения
минеральных удобрений, площадь листовой поверх-
ности, масса сухого вещества.

УДК 631.531.027.2
Ремесло Е.В., Кольцов С.А., Марущак А.Н., Лесо-
вой Н.М. Применение регулятора роста растений
«Вымпел» на пшенице озимой в условиях Степи//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 12. — С. 33–35.
Установлено, что предпосевная обработка семян
пшеницы озимой регулятором роста растений «Вым-
пел» отдельно и в смеси с протравителем способ-
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ствует повышению зерновой продуктивности. Дока-
заны экономическая целесообразность этого приема
и его преимущество перед более распространенным
способом обработки семян химическим протравите-
лем. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: регулятор роста растений, пред-
посевная обработка семян, пшеница озимая, эконо-
мическая эффективность.

УДК 619:636.1
Кривошея П.Ю. Эпизоотическая ситуация в отноше-
нии инфекционных и паразитарных заболеваний
лошадей, средства их диагностики и профилактики//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 12. — С. 36–38.
Проанализирована эпизоотическая ситуация по ин-
фекционным и паразитарным заболеваниям лоша-
дей и определены наиболее распространенные.
Представлены данные обеспеченности их средства-
ми защиты и диагностики. Предложен комплекс про-
тивоэпизоотических мер по улучшению экономичес-
кого состояния отрасли. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: противоэпизоотические меропри-
ятия, инфекции, паразитарные заболевания, лоша-
ди, профилактика, диагностика.

УДК 636.4.082
Акимов А.В. Качество мясной продукции свиней
современных генотипов при кормлении с использова-
нием объемистых кормов//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 12. — С. 39–41.
Проанализированы факторы, от которых зависит
качество мясной продукции, и приведены результа-
ты откорма молодняка свиней в условиях базового
хозяйства Института животноводства НААН. Уста-
новлено, что скармливание рациона с заменой 20%
зерновой составляющей рациона кукурузным сило-
сом и зеленой массой по питательности существен-
но не влияет на физико-технологические свойства,
химический состав и энергетическую ценность длин-
нейшей мышцы спины и содержание клеточных обо-
лочек и жира в хребтовом сале свиней. Библиогр.:
11 названий.
Ключевые слова: свиньи, объемистые корма, хи-
мический состав, физико-технологические свойства,
современные генотипы.

УДК 639.3.043.13:639:371.03
Дерень О.В. Выращивание племенных сеголеток
любинского карпа путем подращивания личинок и
применения премикса//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 12. — С. 42–44.
Установлено, что введение в состав комбикорма
экспериментального витаминно-минерально-антиок-
сидантного премикса, зарыбление прудов подра-
щенной личинкой и корректировка схемы кормления
согласно обеспеченности рыбы естественным кор-
мом в комплексе положительно влияет на рост и
показатели крови сеголеток карпа. Благодаря это-
му, увеличивается количество гемоглобина, обще-
го белка сыворотки крови и альбуминов. Эти пока-
затели согласуются с полученными результатами
прироста рыбы: в опытной группе средняя масса
рыб (а соответственно — и рыбопродуктивность)
была почти вдвое выше по сравнению с контролем.
При этом затраты корма на килограмм прироста
уменьшаются на 5,1%. Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: премикс, кормление, карп, под-
ращенная личинка, затраты корма, привес, есте-

ственная кормовая база, гематологические показа-
тели.

УДК 638.1:577.115.118:574
Федорук Р.С., Ковальчук И.И. Содержание мине-
ральных элементов в организме медоносных пчел
и их продукции в условиях традиционного и органи-
ческого производства//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 12. — С. 45–48.
Исследовано содержание ряда минеральных эле-
ментов (Cu, Cr, Co, Ni, Pb и Cd) в меде, пчелиной
обножке, сотах и тканях головы, грудного и брюш-
ного отделов организма медоносных пчел, которые
содержались в условиях традиционного и сертифи-
цированного органического производства. Установ-
лено, что агроэкологические условия органическо-
го сельскохозяйственного производства способству-
ют достоверному снижению содержания Cu, Co, Ni
в тканях головы пчел, Cu и Co в тканях грудного от-
дела, Ni в меде, пчелиной обножке и сотах, Cu в
пчелиной обножке на фоне существенного сниже-
ния до следовых остатков Pb и Cd. Рассмотрено оп-
ределяющее влияние агроэкологических условий со-
держания и питания пчел на показатели их мине-
рального обмена и жизнедеятельности. Библиогр.:
10 названий.
Ключевые слова: органическое производство, ме-
доносные пчелы, мед, пчелиная обножка, вощина,
соты, минеральные элементы.

УДК 631
Мойсеенко В.К. Обоснование технологически-кон-
струкционных схем машин для рассевания мине-
ральных удобрений//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 12. — С. 49–51.
Приведены предложения по повышению техничес-
кого уровня и конкурентоспособности отечественных
навесных машин для рассевания удобрений, суть
которых состоит в увеличении емкости бункера до
1,2 м3 путем оптимизации его формы, повышении
равномерности рассевания удобрений и уменьше-
нии измельчения гранул применением новой формы
дозирующего отверстия и ворошилки, увеличении
рабочей ширины захвата до 36 м, путем оптимиза-
ции формы и угла наклона лопаток центробежного
диска и частоты его вращения. Библиогр.: 8 назва-
ний.
Ключевые слова: минеральные удобрения, маши-
на навесная, машина полуприцепная, кузов, бункер,
дозатор, рассевающий аппарат, двудисковый, одно-
дисковый.

УДК 631.43:631.83
Белолипский В.А., Усатенко Ю.И., Полулях Н.Н.,
Мильчевская Ж.И. Влияние биогумуса на противо-
эрозионную устойчивость чернозема обыкновенного//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 12. — С. 52–56.
Изучено влияние разных норм биогумуса на фоне
вспашки и поверхностной безотвальной обработки
в 5-польном севообороте на потери почвы (разбрыз-
гивание). Разработана комплексная эмпирическая
модель потерь почвы с учетом агрофизических и
гидрологических факторов. Ведущими факторами
потерь почвы являются: влажность почвы — 35,6%,
структурность — 22,8, водопрочность агрегатов — 20,3,
эрозионный индекс — 16,1%. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: биогумус, эрозия (разбрызгива-
ние почвы), противоэрозионная устойчивость.
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УДК 332.33:332.64:167.22
Патыка В. Ф., Тараненко С. В., Тараненко А. А.
Биоиндикация состояния разнообразия почвенной
биоты в условиях Полтавской области//Вісник аграр-
ної науки. — 2013. — № 12. — С. 57–60.
Проведен анализ биоразнообразия в условиях вос-
точной лесостепной почвенно-климатической зоны
Полтавской области. Обоснована зависимость ин-
дикаторов биологического разнообразия почвы от
вида использования земель и способа ведения зем-
леделия. Определены индикаторы состояния разно-
образия почвенной биоты: численность дождевых
червей (Lumbricina), ногохвосток (Collembola), поч-
венной микрофлоры, биологическая активность поч-
вы. Библиогр.: 22 названия.
Ключевые слова: оценка состояния почв, биоин-
дикаторы, биологическое разнообразие почвы, по-
чвенная биота, биологическая активность почвы.

УДК 330.31:338.43:637.1
Божидарник Т.В. Инновационно-инвестиционное
обеспечение развития молокопродуктового подком-
плекса//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 12. —
С. 61–64.
Рассмотрены организационно-экономические осно-
вы инновационно-инвестиционного обеспечения
расширенного воспроизводства потенциала произ-
водства и переработки молока. Исследованы основ-
ные тенденции производства молока в постоянных
ценах 2010 г. в период с 1990 по 2011 г. и доля хо-
зяйств населения в производстве продукции сельс-
кого хозяйства за аналогичный период. Предложены
перспективные направления наращивания инвес-
тиционного потенциала предприятий молокопро-
дуктового подкомплекса. Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: хозяйства населения, молоко-
продуктовый подкомплекс, продукция сельского хо-
зяйства, инвестиционное обеспечение, государст-
венно-частное партнерство.

УДК 631.145
Гура А.М. Организационно-экономические основы
функционирования рынка продукции мясного ското-
водства//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 12. —
С. 65–68.
Оценены организационно-экономические основы
функционирования рынка продукции мясного ското-
водства. Основное внимание уделено углубленно-
му исследованию составляющих рынка: спросу,
предложению, уравновешенной цене. Значительное
место отведено раскрытию методов государствен-
ного регулирования рынка продукции мясного ско-
товодства. В методическом плане произведена диф-
ференциация рынка на рынок племенного скота, ры-
нок живого скота — животных на убой, рынок
продуктов убоя. Большое внимание уделено изуче-
нию влияния уровня доходов домохозяйств на по-
требление основных видов мяса и мясопродуктов.
Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: рынок, спрос, предложение, по-
требление, сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель, мясное скотоводство.

УДК 631.48
Плиско И.В., Смирнова Е.Б. Особенности исполь-
зования бонитетов почв в современных рыночных

условиях//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 12. — С. 69–72.
Освещены основные причины непригодности дей-
ствующей методики бонитировки почв для дальней-
шего использования в Украине на государственном
уровне. Предложено заменить ее новой усовершен-
ствованной методикой ННЦ «ИПА имени А.Н. Соко-
ловского», предусматривающей комплексную оценку
свойств почвы, почвенно-климатических условий
территории и технологических особенностей зе-
мельного участка, что позволит объективизировать
бонитировку почв в Украине для налогообложе-
ния, денежной оценки и реального наполнения го-
сударственного и местных бюджетов. Библиогр.:
7 названий.
Ключевые слова: бонитировка почв, плодородие,
свойства почв, комплексная оценка, нормативная
денежная оценка.

УДК 632.51
Ивченко В.Н. Влияние экстрактов из амброзии по-
лыннолистной на лабораторную всхожесть семян
разных культур//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 12. — С. 73–75.
Приведены результаты исследований по изучению
влияния обработки семян сельскохозяйственных
культур экстрактами из наземной части и корней
амброзии полыннолистной на их прорастание. Ус-
тановлено угнетающее аллелопатическое действие
на способность семян культурных растений к про-
растанию. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: амброзия полыннолистная, экст-
ракт, семена, прорастание.

УДК  556.3
Аббасов Г.С. Оценка эффективности работы кол-
лекторно-дренажных систем на основе анализа ре-
жима грунтовых вод и засоления почвогрунтов ак-
тивной зоны//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 12. — С. 76–78.
Установлена эффективность дренажа коллекторно-
дренажной системы с учетом степени его действия
в области гидрологических процессов на семи ти-
пичных ключевых участках водно-солевого режима.
Изучено техническое состояние дренажных соору-
жений. Библиогр.: 4 названия.
Ключевые слова: минерализация оросительных,
дренажных и грунтовых вод, глубина залегания грун-
товых вод, дрены, засоление почвогрунтов активной
толщи.

УДК 338.33:43
Чумак Р.Н. Теоретические подходы к диверсифика-
ции сельскохозяйственного производства в Украи-
не//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 12. —
С. 79–81.
Рассмотрены теоретические основы диверсифика-
ции хозяйственной деятельности сельскохозяйст-
венных предприятий. Особое внимание уделено
оценке применения различных форм диверсифика-
ции по отношению к субъектам хозяйственной дея-
тельности в сфере агробизнеса. Рассмотрены пер-
вопричины осуществления диверсификации сельс-
кохозяйственного производства. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприя-
тия, диверсификация, специализация, производство.
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UDC 631.674
Kaletnіk G. Drip irrigation: stability of heavy yields//
News of agrarian sciences. — 2013. — № 12. —
P. 5–12.
On the basis of theoretical and practical probes series
of priority problems of the present for mankind are
shown. The theoretical substantiation of difficulties in
provision with natural resources of necessities of a
person is discussed. On an example of experience of
Syntsian Corporation (Peoples Republic of China) in
application of the newest techniques of drip irrigation
an opportunity of rational and effective use of water
resources for necessities of flora and fauna is justified.
Special attention is given to the necessity of use of
Syntsian experience for growing crops in Ukraine.
Bibliogr.: 5 titles.
Key words: drip irrigation, water resources, Syntsian
Corporation.

UDC 631.473
Baliuk S., Borodina Ya., Lazebna M., Prokhorova I.
State and perspectives of development of provision
means of traceability of observed data in agrology and
agro-chemistry of Ukraine//News of agrarian scien-
ces. — 2013. — № 12. — P. 13–16.
Necessity of creation for Ukraine of standard samples
of content of soils for provision of traceability of ob-
served data of agrochemical indexes of soils is shown.
It is proved that for want of the working program of
affirming competence of measuring (agrochemical)
laboratories application of the standardized procedures
is not always sufficient for accuracy, reliability and
provision of traceability of observed data. Bibliogr.: 9
titles.
Key words: agro-chemistry, agrology, procedure of
carrying out researches, traceability of results, standard
samples.

UDC 631.8, 631.416.2
Hrystenko A., Gladkyh Ye., Yunakova T. Assessment
of nitrogenous state of soils and level of provision of
plants with nitrogen using chemical methods//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 12. — P. 17–20.
Comparative assessment is made for different methods
of determination of compounds of nitrogen in soils of
Ukraine. It is fixed that among all working normative
documents use of State standard 4729:2007
(determination of mineral nitrogen) allows to gain the
most objective evaluation of provision of soils with this
nutrient of plants. Bibliogr.: 13 titles.
Key words: soils, total nitrogen, mineral nitrogen, easily
hydrolysable nitrogen, methods of determination,
humus.

UDC 631.82.86.416.1
Ivanina V., Shymanska N., Mazur G. Measures of
biologisation in forming phosphatic regimen of typical
black earth//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 12. — P. 21–24.
It is fixed that most favourable conditions of phosphatic
regimen of typical leached black earth were at
application of traditional (N50P20K30 + 13,3 tons of muck
for 1 hectare of a field) and alternative (N50P20K30 +
green manure crop + collateral products) organic-and-

mineral fertilizer systems which provided annual
importation of phosphorus in dose of 39-53 kg/hectare.
The content of mobile phosphorus at completion of a
link of crop rotation in the indicated alternatives has
grown in comparison to initial in arable layer of soil for
11,1–13,4 %, and in under-arable one for 2,8–3,6 %.
Application of fertilizers enlarged mainly the content of
mineral phosphorus of soil with uniform increase of all
groups of mineral phosphates. Augmentation depended
on the dose of importation of phosphorus in structure
of fertilizers. Bibliogr.: 8 titles.
Key words: phosphatic regimen, typical leached black
earth, sandy loam, link of crop rotation, fertilizing sys-
tem.

UDC 633.11У631.5
Ulich L., Vasyliuk P. Yielding potential and adaptive
properties of new varieties of soft winter wheat in
conditions of Forest-Steppe//News of agrarian sciences.
— 2013. — № 12. — P. 25–28.
Yielding potential and adaptive properties of newly
registered varieties of soft winter wheat are investigated
in conditions of Forest-Steppe zone. It is fixed that new
kinds of soft winter wheat have fruitful potential of 8,60-
10,31 tons/hectare, while for varieties Sotnytsia,
Kalancha, Lira Odeska, Tatsytus, Matrix, Etela this
index is more than 10 tons/hectare and they have
specific responses to agro-ecological conditions in
places of their growing. The widest ecological plastic
properties in different subzones, microzones and
geographical points are characterized for variety
Tatsytus, little smaller — for varieties Oriyka, Lira
Odeska and Sotnytsia. The majority of varieties belongs
to short-stem and half-dwarfs, they have good durability
to lodging. Varieties Tsarychanka, Henesy, Esperia and
Orzhytsia are inclined to lodging. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: variety, yielding potential, adaptive
properties, winter-hardiness, drought resistance, height
of plants, agro-ecological conditions, soil-climatic zones.

UDC 633.16:631.8:631.524.82
Gorash A., Klymyshena R. Formation of leaf area and
accumulation of dry matter by plants of winter barley
depending on fertilizing//News of agrarian sciences. —
2013. — № 12. — P. 29–32.
Some questions of producing process of winter barley
are studied. Dependence of intensification of formation
of leaf area and accumulation of dry matter by plants
on impact of doses of applied artificial fertilizers is
determined. Cumulative dynamics is shown of
parameters of the specified indexes by results of probes
in the period from the early exit in tube up to the active
growth of grains. Complementarity is proved between
mass of solid matter and leaf area. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: winter barley, dose of importation of
artificial fertilizers, leaf area, mass of solid matter.

UDC 631.531.027.2
Remeslo Ye., Koltsov S., Marushchak A., Leso-
voy N. Application of growth regulator of plants
«Vympel» for winter wheat in conditions of Steppe of
Ukraine//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 12. — P. 33–35.
It is determined that presowing cultivation of seeds of
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winter wheat with growth regulator of plants «Vympel»
separately and in an admixture with disinfectant
promotes grain-growing productivity. Economic
feasibility of this reception and its advantage before
more spread method of treatment of seeds with
chemical disinfectant is proved. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: growth regulator of plants, presowing
cultivation of seeds, winter wheat, economic efficiency.

UDC 619:636.1
Kryvosheya P. Epizootic situation concerning infectious
and parasitic diseases of horses, means of their
diagnostic and prophylaxis//News of agrarian scien-
ces. — 2013. — № 12. — P. 36–38.
The epizootic situation on infectious and parasitic
diseases of horses is analyzed and the most spread
diseases are determined. Data on provision with
protective and diagnostics tools are presented. The
complex anti-epizootic measures on improvement of
economic state of a branch are offered. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: anti-epizootic measures, infection
contaminations, parasitosises, horses, prophylaxis,
diagnostics.

UDC 636.4.082
Akimov A. Quality of meat products of pigs of modern
genotypes at feeding with bulk foods//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 12. — P. 39–41.
Factors influencing the quality of meat products are
analyzed, and results of fattening of piglets in conditions
of basic farm of Institute of animal husbandry of NAAS
are brought. It is fixed that use of ration with substitution
of 20% of grain part with corn silage and green matter
essentially does not influence physicotechnological
properties, chemical composition and energy value of
the longest muscle of a back and the content of cell
walls and fat in spine bacon of pigs. Bibliogr.: 11 titles.
Key words: pigs, bulk food, chemical composition,
physicotechnological properties, modern genotypes.

UDC 639.3.043.13:639:371.03
Deren O. Growing of pedigree underyearlings of Lu-
binsk carp by growing larva and application of premix//
News of agrarian sciences. — 2013. — № 12. —
P. 42–44.
Addition of experimental vitamin-mineral-antioxidatic
premix in compound of animal feed, stocking ponds with
grown larva, and adjustment of scheme of feeding
according to provision of fish with natural feedstuff in a
complex positively influences body height and indexes
of blood of underyearlings of carp. Owing to it the
amount of hemoglobin, crude serum protein and
albumins is enlarged. These indexes match the gained
results of increase of fish: in experimental group
average mass of fishes was almost twice above con-
cerning the control one. Thus expenditures of feedstuff
for 1 kg of increase of mass are diminished by 5,1%.
Bibliogr.: 11 titles.
Key words: premix, feeding, carp, grown larva,
expenditures of feedstuff, gain in weight, natural food
reserve, hematological indexes.

UDC 638.1:577.115.118:574
Fedoruk R., Kovalchuk I. Content of mineral elements

in an organism of honeybees and their products in
conditions of traditional and organic production//News
of agrarian sciences. — 2013. — № 12. — P. 45–48.
Content of some mineral elements (Cu, Cr, Co, Ni, Pb
and Cd) in honey, bee pollen pellet, honeycomb and
tissues of head, thoracal and abdominal departments
of an organism of honeybees which contained in
conditions of traditional and certificated organic
production is investigated. It is fixed that agro-ecological
conditions of organic farming industry promote reliable
decrease of content of Cu, Co, Ni in tissues of a head
of bees, Cu, and Co in tissues of a thoracal department,
Ni in honey, bee pollen pellet and honeycomb, Cu in
bee pollen pellet on the background of essential
decrease up to traces of Pb and Cd. Defining influence
of agro-ecological conditions of growing and feeding of
bees on indexes of mineral metabolism and vital activity
of bees is surveyed. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: organic production, honeybees, honey, bee
pollen pellet, foundation, honeycomb, mineral elements.

UDC 631
Moyseyenko V. Substantiation of technological and
constructional schemes of devices for application
of artificial fertilizers//News of agrarian sciences. —
2013. — № 12. — P. 49–51.
Proposals are put forward on rising technological level
and competitive strength of domestic mounted
machines for application of fertilizers. They include:
increase of container capacity up to 1,2 m3 by
optimization of its shape, raise of uniformity of
dispersion of fertilizers and decrease of refinement of
granules by application of new shape of dosing hole and
agitator, increase of working width up to 36 m,
optimization of shape and angle of inclination of
scapulas of centrifugal disk and rotary speed. Bibliogr.:
8 titles.
Key words: artificial fertilizers, mounted device,
semitrailer vehicle, body, container, dispensing system,
dispersion apparatus, two-disk, one-disk.

UDC 631.43:631.83
Belolipskyi V., Usatenko Yu., Poluliah N., Milchevs-
ka Zh. Influence of biohumus on erosional-preventive
fastness of typical black earth//News of agrarian scien-
ces. — 2013. — № 12. — P. 52–56.
Influence of different doses of biohumus on the back-
ground of ploughing and surface subsoiling in 5-field
crop rotation upon the losses of soils (splashing) is
studied. The complex empirical model of losses of soil
with allowance for agro-physical and hydrological factors
is developed. Major factors of losses of soil are as
follows: soil moisture — 35,6%, structure — 22,8, water
stability of assembly units — 20,3, erosive in-
dex — 16,1%. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: biohumus, erosion (splashing of soil),
erosional-preventive fastness.

UDC 332.33:332.64:167.22
Patyka V., Taranenko S., Taranenko A. Bioindication
of state of diversification of soil biota in conditions of
Poltava oblast//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 12. — P. 57–60.
Analysis of biodiversity in conditions of Eastern Forest-
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Steppe climatic zone of Poltava oblast is made.
Dependence of indicators of biological diversity of soil
on type of use of lands and method of farming agri-
culture is substantiated. Status indicators of diver-
sification of soil biota are determined: numerosity of
earthworms (Lumbricina), collembola (Collembola), soil
microflora, biological activity of soil. Bibliogr.: 22 titles.
Key words: state estimation of soils, bioindicators,
biological diversity of soil, soil biota, biological activity
of soil.

UDC 330.31:338.43:637.1
Bozhydarnyk T. Innovative-investment support dairy
subcomplex//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 12. — P. 61–64.
Organizational-economic fundamentals of innovative-
investment support of the expanded reproduction of
potential of production and processing of milk are
surveyed. Basic trends in production of milk in fixed
costs of 2010 in the period from 1990 to 2011 and share
of individual farms in agricultural production for the
analogous term are investigated. Perspective directions
of overgrowth of investment potential of the factories of
dairy subcomplex are offered. Bibliogr.: 12 titles.
Key words: individual farm, dairy subcomplex,
agricultural produce, investment provision, state-private
partnership.

UDC 631.145
Gura A. Organizational and economic fundamentals of
operation of the market of products of beef cattle
husbandry//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 12. — P. 65–68.
Organizational-economic fundamentals of operation of
the market of products of beef cattle husbandry are
evaluated. Main attention is given to the profound probe
of components of the market: demand, offer, balanced
price. The appreciable place is assigned to disclosing
of methods of state regulation of the market of products
of beef cattle husbandry. In the methodical plan the
market is divided into the market of breeding stock,
market of alive cattle - animals for slaughter, produce
market of slaughter. Special attention is given to study
of influence of level of incomes of individual farms on
consumption of main kinds of meat and meat products.
Bibliogr.: 5 titles.
Key words: market, demand, offer, consumption,
agricultural commodity producer, beef cattle husbandry.

UDC 631.48
Plisko I., Smirnova Ye. Features of use of bonitets of
soils in modern market conditions//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 12. — P. 69–72.
Principal reasons of unfitness of working procedure of
assessment according to quality of soils for further use
in Ukraine at the state level are shown. It is offered to
substitute its with new one, which was elaborated in
NSC «A.N.Sokolovsky ISSAR». It provides complex

evaluation of soil characteristics, soil-climatic parameters
of terrain and technological features of land. Such approach
allows to assess objectively soils in Ukraine for the purpose
of taxation, money evaluation and real filling up state and
aboriginal budgets. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: bonitation of soils, fertility, properties of
soils, complex assessment, normative money eva-
luation.

UDC 632.51
Ivchenko V. Influence of extracts from wormwood-leaf
regweed on laboratory germinating capacity of seeds
of different crops//News of agrarian sciences. —
2013. — № 12. — P. 73–75.
Results of probes in influence of treatment of seeds of
crops with extracts got from corm and root parts of
wormwood-leaf regweed on their germination are
brought. It is fixed that they cause oppression
allelopathic action on germination ability of seeds of
cultivated plants. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: wormwood-leaf regweed, extract, seeds,
germination.

UDC 556.3
Abbasov G. Assessment of overall performance of
drain collector systems on the basis of analysis of
regimen of subsoil waters and salification of soils of
active zone//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 12. — P. 76–78.
Efficiency is studied of drainage of drain-collector
system in view of extent of its operation in the field of
hydrological processes on seven typical plots of water-
salt regimen. Availability index of product of drainage
buildings is studied: depth of occurrence of level of
underground water and their mineralization, con-
sumption of absorbing well, mineralization of drainage
water, salification of soils in active depth, state of crops
and natural green, length of absorbing wells, general
and drained area, distance between absorbing wells,
water-feed. Bibliogr.: 4 titles.
Key words: plots of water-salt regimens, mineralization
of irrigation, drainage and subsoil waters, depth of
occurrence of subsoil waters, absorbing wells, irrigators,
water-feed, salification of soils in active depth.

UDC 338.33:43
Chumak R. Theoretical approaches to diversification of
farm-production in Ukraine//News of agrarian sciences. —
2013. — № 12. — P. 79–81.
Theoretical bases of diversification of economic
activities of agricultural firms are considered. Special
attention is given to assessment of application of
various forms of diversification in relation to subjects of
economic activities in the sphere of agrobusiness. First
causes of realization of diversification of farm-production
are considered. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: agricultural firms, diversification, specia-
lization, production.
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