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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИНОГРАДА 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ НУТРИ-ФАЙТ И СПАРТАН 

 
Фитометрические показатели являются важными критериями, так как 

обуславливают формирование кроны виноградного растения как основы 
фотосинтезирующей системы и характеризуют особенности прохождения 
ростовых процессов влияющих в целом на продуктивность с/х культур [1-5]. 

Цель наших исследований заключалась в определении влияния 
комплексного минерального удобрения Нутри-Файт РК и кондиционера воды 
Спартан при их использовании в баковой смеси пестицидов на 
фитометрические показатели винограда. 

Полевые опыты проводились (2015-2017 гг.) на виноградных 
насаждениях ценного технического сорта Каберне-Совиньон в условиях 
Южнобережной зоны виноградарства Крыма (ФГУП «ПАО «Массандра», 
филиал «Алушта»). Почва участка: южный слабогумусированный (1-2 %) 
высоко карбонатный чернозем на щебнисто-галечниковых отложениях, с 
глубины залегания 85-140 см. Год посадки: 2005. Схема посадки растений 3 х 
1,5 м. Формировка кустов – высокоштамбовый одноплечий кордон. Подвой 
Кобер 5ББ. Культура орошаемая: капельный полив. В исследованиях 
использовались общепринятые методы, применяемые в виноградарстве [6]. 

Производственный опыт проводили по схеме: эталон – обработки 
пестицидами без применения Нутри-Файт РК и Спартан; опыт – Нутри-Файт 
РК (2,25 л/га) + Спартан (0,2 л/га) + пестициды. Схема защиты винограда от 
вредных организмов предприятия состояла из семи химических опрыскиваний. 
Обработки опытных участков препаратами Нутри-Файт РК и Спартан в 
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баковой смеси пестицидов проводились 3-х кратно за вегетацию винограда 
(согласно шкале ВВСН): 60 стадия – начало цветения; 69 стадия – после 
цветения; 79 стадия – завершение формирования ягод в грозди. 

В ходе трех лет исследований проводили определение фитометрических 
показателей винограда. В 2015 году существенных различий по вариантам 
опыта не наблюдали. В 2016 году по всем фитометрическим показателям на 
протяжении вегетационного периода винограда опытный вариант с 
применением препаратов Нутри-Файт РК и Спартан существенно выделялся на 
фоне эталона: показатель средней длины побега и суммарный прирост куста 
винограда превышал эталон на 4,6-6,7 % и 25,1 % соответственно. В 2017 году 
в опытном варианте также отмечено существенное превышение данных 
показателей в сравнении с эталоном: показатель средней длины побега 
превышал эталон на протяжении вегетации, разница составляла 6,8-9 % или 8-
10 см; суммарный прирост куста винограда в опытном варианте в период 
«созревания ягод» составлял 1540,8 см3, что на 209,7 см3 (15,8 %) выше эталона. 

Применение изучаемых препаратов в баковой смеси пестицидов 
способствовало лучшему развитию листового аппарата виноградного куста: во 
второй декаде августа данный показатель в среднем за годы исследований на 
опыте превышал эталон на 10 % и составлял 4,7-4,8 м2. По средней длине 
побега и вызревшей его части опытный вариант превышал эталон на 10-15 %. 
Проведенные измерения показали, что во всех опытных вариантах побеги по 
силе роста являлись полноценными. При этом однолетние побеги винограда 
хорошо вызрели (по всем вариантам исследований) на 86,6-90,9 %. 

Таким образом, применение при химических обработках препаратов 
Нутри-Файт и Спартан способствует увеличению площади листовой 
поверхности в среднем на 8-10 % и прироста вегетативной массы куста 
винограда – 10-15 %. 
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ПРОДУКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-
РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ, ОДЕРЖАНИХ ШЛЯХОМ 

СПОРІДНЕНОГО СПАРОВУВАННЯ 
 

У сучасній селекції молочної худоби існують різні методи підвищення 
продуктивності, але успішне застосування цих методів залежить від ряду 
факторів, одним із яких є правильно організований відбір і підбір тварин [1, 3]. 
При цьому розглядаються різні варіанти підбору батьківських пар, у тому числі 
й споріднене (інбридинг) та неспоріднене (аутбридинг) спаровування. Потрібно 
розуміти, що такі варіанти спаровування можуть давати як позитивні, так і 
негативні результати селекційної роботи. Тому, метою наших досліджень було 
вивчити тривалість та ефективність довічного використання корів української 
червоно-рябої молочної породи, отриманих від неспорідненого та спорідненого 
спаровування. 

Ретроспективний аналіз тривалості та ефективності довічного 
використання корів української червоно-рябої молочної породи (n=2176) 
проводили за методикою Ю. П. Полупана [2] за матеріалами первинного 
зоотехнічного обліку господарств Тернопільської, Київської, Вінницької, 
Черкаської, Чернігівської та Кіровоградської областей. 

З поміж поголів’я досліджуваної породи 76,9 % корів було одержано 
шляхом неспорідненого спаровування і лише 23,1 % тварин були інбредними 
(табл. 1). 

 



СЕКЦІЯ 1 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
 

SECTION 1 
AGRICULTURAL SCIENCES 

 

 

15 

Таблиця 1 
Показники продуктивного довголіття корів, отриманих від неспорідненого 

(аутбридинг) та спорідненого (інбридинг) спаровування, М±m 

Показник 
Аутбредні тварини 

(n=1328) 
Інбредні тварини 

(n=398) 

Тривалість, дні:  
життя 1846±20,9*** 2310±53,6 

продуктивного 
використання 909±19,3*** 1378±48,6 

лактування 748±14,3*** 1116±36,4 

Довічна продуктивність: 
надій, кг 13983±255,9*** 19512±621,4 

середній вміст жиру, % 3,83±0,007 3,84±0,012 
молочний жир,кг 535±9,8*** 751±24,1 

Лактацій за життя 2,23±0,042*** 3,06±0,108 
Пимітка. У цій та наступній таблиці вірогідність різниці вказана при порівнянні до 
найбільшого значення.* Р<0,05; **Р<0,01;*** Р<0,001. 

 
Серед інбредних тварин 49,7 % одержано шляхом віддаленого 

інбридингу, 38,2 %  помірного, 10,6 %  близького і 1,5 %  тісного. Корови, 
одержані від спорідненого спаровування, характеризувалися вищими 
показниками продуктивного довголіття порівняно із тваринами, отриманими 
від неспорідненого спаровування. Їх достовірна (Р<0,001) перевага за 
тривалістю життя становила 464, продуктивного використання – 469, 
лактування – 368 днів, за довічним надоєм – 5529, довічною кількістю 
молочного жиру – 216 кг та кількістю лактацій за життя – 0,83. 

Найвищим довічним надоєм та довічною кількістю молочного жиру 
характеризувалися корови, одержані від помірного ступеня інбридингу, однак 
їх перевага над тваринами, одержаними від інших ступенів інбридингу, була 
недостовірною (табл. 2). За тривалістю життя, продуктивного використання, 
лактування та кількістю лактацій за життя кращими виявилися корови, 
одержані від близького ступеня інбридингу. Їх перевага була вірогідною 
(Р<0,05)  лише за тривалістю продуктивного використання  над  тваринами, 
одержаними шляхом крайніх ступенів інбридингу – віддаленого і тісного і 
становила 455 та 708 днів відповідно. Корови, одержані шляхом тісного 
інбридингу, характеризувалися найвищим довічним середнім вмістом жиру в 
молоці. 

Таким чином, інбредні тварини характеризувалися вищими показниками 
продуктивного довголіття порівняно з аутбредними. Серед інбредних тварин за 
більшістю досліджуваних показників кращими виявилися корови, одержані за 
близького та помірного інбридингу. 
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Таблиця 2 
Тривалість та ефективність довічного використання корів, 

отриманих від різного ступеня інбридинг, М±m 

Показник 
Ступінь інбридингу 

віддалений помірний близький тісний 
Кількість дочок, гол.  198 152 42 6 
Тривалість, дні:  

життя 
2173±70,3** 2391±89,0 2707±195,4 2003±332,9 

продуктивного 
використання 

1273±62,8* 1431±81,6 1728±181,9 1020±264,3* 

лактування 1043±47,6 1167±62,1 1310±128,9 904±220,9 
Довічна продуктивність: 

надій, кг 
18495±822,2 20931±1086,7 19306±1942,3 18595±4589,6 

середній вміст жиру, % 3,84±0,017 3,85±0,020 3,76±0,026 4,03±0,151 
молочний жир,кг 711±31,9 810±42,5 724±71,7 768±202,8 

Лактацій за життя 2,89±0,146 3,18±0,178 3,57±0,375 2,67±0,611 
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ПОЛІМОРФІЗМ КОЛЕКЦІЇ ЛЮПИНУ БІЛОГО ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ 

ЗЕРНА 
 

Зернова продуктивність дуже складна інтегральна ознака, формування 
якої визначається рядом різних факторів. Генетичний контроль врожайності 
здійснюється через фізіологічні та біохімічні процеси у рослинах і проявляється 
у всієї системі ознак, фенотиповий прояв яких є також результатом взаємодії із 
зовнішнім середовищем [1]. Створення високоврожайних сортів завжди було 
найбільш пріоритетним напрямком серед всіх задач селекції. Потенційна 
врожайність сучасних сортів люпину білого може сягати 5,0-6,0 т/га, що 
визначається сортовими особливостями, а також в значній мірі залежить від 
грунтово-кліматичних умов та агротехнологій вирощування [2-4]. Завдяки 
довготривалій і результативній роботі вчених різних країн, в тому числі і в 
ННЦ «Інститут землеробства НААН», вдалося створити низку 
високопродуктивних сортів люпину білого з високими якостями зерна і зеленої 
маси. 

Колекція люпину білого у ННЦ «Інститут землеробства НААН» на даний 
час складається із 444 зразків різних напрямків використання. Визначення 
врожайності зерна у сидеральних колекційних зразків показало, що в 
середньому за чотири роки досліджень (2013 – 2016 рр.) вона становила від 234 
до 385 г/м2. В результаті всі сидеральні зразки було розподілено на три групи: 
високоврожайні з рівнем врожайності 331 – 385 г/м2, середньоврожайні - 281 – 
330 г/м2 і низьковрожайні - 234 – 280 г/м2. Кращим для формування високої 
продуктивності виявився 2013 рік: врожайність зерна у зразків всієї колекції 
сидератів коливалася від 320 (Comin) до 495 г/м2 (Don). Показники врожайності 
в середньому по колекції (404 г/м2) дорівнювали 134,7 % від середнього 
значення за чотири роки (300 г/м2). На другому місці був 2016 рік, коли рівень 
врожайності становив від 305 (UD0800765) до 493 г/м2 (Population). Середня 
врожайність у цьому році складала 398 г/м2 або 132,7 % від середнього 
показника за чотири роки. 2013 і 2014 роки були несприятливими для росту і 
розвитку рослин люпину, що і викликало значне зниження врожайності зерна, 
яка становила відповідно від 164 (Comin) до 336 г/м2 (Don) і від 122 (Жовтий 
773) до 245 г/м2 (Алк 125-12), а середня врожайність по колекції – 222 г/м2 і 
174 г/м2, що дорівнювало лише 74,0 і 58,0 % від середнього чотирирічного 
значення. Встановлена нестійкість врожайності за роками пов’язана із 
мінливістю метеорологічних факторів та їх впливом на формування елементів 
продуктивності на різних етапах органогенезу. 
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У першу високоврожайну групу (331 – 385 г/м2) увійшло всього вісім 
зразків або 18,2 % від загальної чисельності колекції сидератів. Всі ці зразки 
перевищували стандарт – сорт Вересневий на 64 – 118 г/м2. Особливо слід 
відмітити зразки Don, Ell Harrach 4 і UD0800791, що перевищували стандарт на 
31,1 – 44,4 %. Друга за рівнем врожайності група була найбільш чисельною і 
складалася із дев’ятнадцяти зразків (43,2 %), всі вони мали врожайність вищу 
ніж у стандарту на 19 – 63 г/м2. Суттєво, із урахуванням значення НІР05, 
стандарт перевищили п'ятнадцять зразків. Як кращі виділено вісім зразків 
(UD0800865, UD0800823, UD0800554, UD0800845 та інші) із врожайністю від 
308 до 330 г/м2 і перевищенням стандарту на 15,3 – 23,6 %. У групу із низькою 
врожайністю (234 – 280 г/м2) всього увійшло сімнадцять зразків (38,6 %): п’ять 
із них поступалися стандарту, один був на рівні стандарту, а одинадцять мали 
незначне перевищення на 1 – 13 г/м2. У кращих зразків цієї групи врожайність 
становила 272 – 280 г/м2. 

У безалкалоїдних колекційних зразків найвища врожайність зерна була 
отримана у 2016 році, коли її рівень коливався від 325 (Л 7809) до 487 г/м2 
(Л 7755), а в середньому по колекції становив 428 г/м2. В 2013 році врожайність 
змінювалася по зразкам від 250 (Л 7809) до 456 г/м2 (сорт Серпневий), а в 
середньому дорівнювала 366 г/м2. Суттєво гіршим за врожайністю був 2014 рік 
із мінімальним значенням 136 г/м2 у сорту Борки, максимальним 296 г/м2 у 
зразка 105/4 та усереднюю врожайністю 213 г/м2. Найнижчі показники було 
отримано у 2015 році: у кращого зразка (сорт Серпневий) – 216 г/м2, у 
найгіршого зразку (Л 7809) - 100 г/м2 і в середньому - 141 г/м2 . В середньому за 
чотири роки врожайність становила 287 г/м2 із коливаннями від 213 до 346 г/м2. 
Всі кормові колекційні зразки також розподілили на три групи за рівнем 
врожайності: високоврожайні (> 330 г/м2), середньоврожайні (281 – 330 г/м2) і 
низьковрожайні (< 280 г/м2). У групу з високою врожайністю зерна ввійшло 
лише чотири кормові зразки або 8,2 % від загальної чисельності безалкалоїдної 
частини колекції. Це сорти Серпневий, Чабанський, Дега і номер 1641 із 
показниками від 331 до 346 г/м2 і перевищенням над сортом-стандартом 
Вересневий на 12,4 - 13,0 %. Група середньоврожайних займала більшу частину 
колекції (63,3 %) і складалася із тридцять одного зразка, врожайність яких 
коливалася від 282 до 329 г/м2. Ці зразки перевищували сорт стандарт на 15 – 
62 г/м2 або на 10,6 - 12,3 %. Дванадцять з них (Макарівський, 170/78, Л 7011, 
1664 та інші) мали суттєве, на 33 - 62 г/м2, перевищення із урахуванням 
значення НІР05.У групу із низькою врожайністю (від 213 до 279 г/м2) всього 
ввійшло чотирнадцять кормових зразків, що становило 28,5 % від чисельності 
колекції. Десять з них за рівнем врожайності поступалися сорту стандарту, а 
чотири перевищували на 1 - 2 г/м2. 

Сидеральні зразки за роки досліджень, за виключенням 2016 року, в 
середньому по колекції перевищували за рівнем врожайності зерна кормові. В 
середньому за чотири роки у сидеральних врожайність становила 300 г/м2, а у 
кормових 287 г/м2. У 2013 році різниця між сидератами і кормовими становила 
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38 г/м2, у 2014 - 9 г/м2, у 2015 - 33 г/м2, а у 2016 році сидеральні зразки 
поступалися кормовим на 30 г/м2. Кращі сидеральні зразки відрізнялися 
показниками врожайності на рівні 375 - 385 г/м2, в той час як кормові 
показували 331 - 346 г/м2. Проте більш ніж половина безалкалоїдних зразків 
(63,3 %) відноситься до групи середньоврожайних. Алкалоїдна частина колекції 
виявилася різноманітнішою за величиною врожайності, вона включала зразки 
більш контрастні за рівнем прояву даної ознаки.  
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ВИКОРИСТАННЯ АЛУНІТОВОГО ТА КАОЛІНОВОГО 

БОРОШНА В СВИНАРСТВІ 
 

Важлива роль в організації повноцінної годівлі відводиться мінеральним 
елементам, без яких органічні та біологічно активні речовини не можуть 
ефективно використовуватись в організмі тварин. Численні дослідження 
проведені в нашій і зарубіжних країнах, показали, що забезпечення свиней 
необхідною кількістю мінеральних речовин позитивно впливає на якість 
свинини, продуктивність, стан здоров’я тварин.  

Для забезпечення повноцінного мінерального живлення свиней 
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використовуються природні, синтетичні, мінеральні та мінерально-органічні 
сполуки. Одні з них досліджені і широко використовуються в свинарстві, інші 
проходять експериментальну перевірку. До останніх і відносяться природні 
кремнеземи – цеоліти, алуніти, бентоніти, глауконіти, сапоніти, каоліни та ін.. 
Природні кремнеземи за своїми властивостями є не тільки джерелом 
різноманітних мінеральних елементів, але й сорбентами, які впливають на 
якість продукції та ефективність обмінних процесів в організмі свиней. 

Широке використання алунітового та каолінового борошна в свинарстві 
стримує недостатня розробка науково-практичних аспектів їх приготування та 
методів використання, зокрема, вивчення доступності мінеральних елементів 
для організму тварин, синергічних та антагоністичних зв’язків разом з іншими 
речовинами. 

В Житомирській області переважають дерново-слабопідзолисті та 
дерново-середньопідзолисті ґрунти. Вони займають близько 60% площі і 
характеризуються низькою природною родючістю (вміст гумосу в межах 1,0-
1,5%), збіднених головним чином йодом, кобальтом, цинком, міддю. В склад 
зерносумішей для свиней в умовах комплексу входили: дерть ячмінна, 
кукурудзяна, пшенична, горохова, вівсяна, макуха соняшникова, сінне борошно 
конюшини червоної першого укосу. Найціннішою за енергетичною цінністю 
серед концентрованих кормів є зерно кукурудзи. В 1 кг якого міститься 1,23 
корм.од, перетравного протеїну – 5,1%, сирої клітковини 3,2% та без азотистих 
екстрактивних речовин – 65,1%. Концентрація енергії в концентрованих кормах 
коливалась в межах від 0,67 до 1,46 корм.од., протеїново-енергетичне 
відношення -58,2-324г, вуглеводно-протеїнове відношення – 0,2-5,5г, відсоток 
сирої клітковини в сухій речовині -3,8-24,7%, співвідношення Са : Р – 1:4,95. 

Включення до раціонів молодняку свиней на відгодівлі каолінового та 
алунітового борошна в кількості 3% від сухої речовини раціону сприяє: 
збільшенню середньодобових париростів живої маси за період досліджень на 
4,9-7,5% дослідних груп, зокрема на 4-5-му місці досліджень в 2-й групі на 7,0-
15,9%, 3-й на 4,2-10,0% та 4-й на 5,1%, більше ніж тварини контрольної групи. 

Алунітове борошно для тваринництва випускається в Закарпатській 
області Затісянським хімзаводом ДПО Укрміндобриво відповідно до ТУ 113-
23-91-56-89 (Закарпатська область, смт.Королево) та каолінове борошно в 
умовах Дубрівського каолінового заводу (Житомирська область, Баранівський 
район, с.Дубрівка) за аналогічною умовою відповідно до технічних умов. 

Включення в раціони свиней 2,3 і 4-ї дослідних груп каолінового та 
алунітового боршна в кількості 3% від сухої речовини раціону мав позитивний 
вплив на обмін азоту в організмі. Насамперед, зменшилось секреція його з 
калом в організмі тварин 2-ї групи – на 2,19 г, або 23,2% (Р<0,05), 3-ї на 1,29 г, 
або 13,6% та 4-ї групи на 1,51 г, або 15,9% та відповідно збільшилось 
відкладання у тілі тварин 2-ї групи – на 4,4 г, або 22,4% (Р<0,01), 3-ї – на 2,81 г, 
або 14,3% та 4-ї групи – на 2,27 г, або 11,6% (Р<0,05). 

Різниця у кількості виділеного азоту з сечею між контролем і молодняком 
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свиней 2-ї групи становила 2,21 г, 3-ї – 1,52 г та 4-ї групи – 0,76 г. 
Викоритання азоту від спожитого на підтримання життя і приріст маси 

тіла було високим у тварин всіх груп і становило в 1-ї групи – 44,6%, 2-ї – 
54,6%, 3-ї – 50,9% та 4-ї – 49,7%. Подібна тенденція у засвоєнні азоту 
спостерігалась в організмі тварин і в кінці досліджень. 

Найкраще використання кальцію від спожитого в середині та кінці 
досліджень було в 2-й та 3-й дослідних групах і складало 58,3-62,3%. На 
відміну від кальцію, засвоєння фосфору організмом свиней найвищим у 
розрахунку на одиницю спожитого було в тварин, які споживали суміш 
каолінового та алунітового борошна – 53,9%. 

Найменше заліза відкладалось в організмі молодняку свиней контрольної 
групи і становило 53,5% від спожитої кількості. У тварин 2, 3 і 4-ї дослідних 
груп відносний баланс заліза в тілі становив, відповідно – 58,3, 55,3 і 57,6% від 
спожитої кількості. 

Відкладання міді в тілі тварин 2-ї групи в середині та кінці досліджень 
коливалось від 1,52мг (Р<0,05) до 2,5мг (Р<0,01). 

Аналізуючи вплив згодовування алунітового та каолінового борошна слід 
відзначити, що введення мінеральних добавок в різних дозах мало позитивний 
вплив на ніжність м’яса, його мармуровість і калорійність. Так, ніжність м’яса 
дослідних груп переважала контрольних на 47,6-62,0%. 
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ВПЛИВ РІВНІВ УДОБРЕННЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН 

ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 
 

Ячмінь належить до найбільш поширених сільськогосподарських культур 
у світовому землеробстві і вирощується ще з прадавніх часів. Згідно досліджень 
на території України ячмінь вирощували ще в VII–V тисячолітті до н.е.. У 
світовій структурі посівних площ ячмінь займає четверте місце після пшениці, 
рису та кукурудзи.Його загальна посівна площа становить біля 80 млн. га, а 
валовий збір досягає 160 млн. тонн. Таке широке розповсюдження ячменю 
пов’язане з його універсальним використанням. За даними ФАО, 43 – 50 % 
щорічних валових зборів ячменю використовують на промислову переробку, 15 
–18 % на харчові і 16 – 19 % безпосередньо на кормові цілі та 12 – 13 % на 
виробництво пива. 

В комплексі агрозаходів, які сприяли б стабільності  виробництва зерна 
ячменю ярого,важливо створити рослинам оптимальні умови живлення, які 
поряд з водоспоживанням є одним з основних факторів, необхідних для їх 
нормального росту і розвитку.  

Ефективність вивчення впливу рівнів мінерального живлення на ріст і 
розвиток рослин ячменю ярого проводили в умовах Західного Лісостепу на 
темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті кафедри технологій у 
рослинництві Львівського національного аграрного університету впродовж 
2014 - 2016 років. Дослід закладали з високопродуктивним сортом іноземної 
селекції Філадельфія за таких рівнів удобрення:контроль без добрив; N30P60K60; 
N60P60K60; N90P60K60; N120P60K60.Польовий дослід, спостереження, обліки та 
аналізи проводили згідно вимог загальноприйнятих методик [1; 2]. 

Результати наших досліджень показали, що мінеральні добрива в певній 
мірі вплинули на проростання насіння та появу сходів. При цьому ця зміна 
відбувалася в сторону підвищення по мірі збільшення концентрації поживних 
речовин в ґрунті. Якщо на варіанті без добрив польова схожість насіння 
становила в середньому за три роки 80,4 %, то за внесення мінеральних добрив 
в нормі N30 Р60 К60 вона збільшилася до 83,1 %, або на 2,7 %. Найвищою 
польова схожість насіння була на варіанті де мінеральні добрива внесли в нормі 
N120 Р60 К60. Вона становила в середньому по варіанту 85,5 %, що на 5,1 % 
більше контрольного варіанту. 

В польових умовах не завжди вдається повністю зберегти до збирання 
рослини, які отримали при сходах. Випадання рослин настає внаслідок 
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неякісного насіння, недостатньої кількості вологи, поживних речовин, 
освітлення, тепла, внутрівидової конкуренції, ураження хворобами і 
шкідниками. Виживаність рослин ячменю ярого в наших дослідженнях 
змінювалась під впливом рівнів удобрення по-різному. За норми висіву насіння 
4,5 млн. шт. на га внесення мінеральних добрив підвищувало виживаність 
рослин за вегетаційний період в порівнянні з варіантом без добрив до певного 
рівня. Так, різниця між варіантом де добрива не вносили і нормоюN90 Р60 К60 
становила 13,0 %, або збільшилося на 38 рослин на м2 . Підвищення дози азоту 
до N120на фоні Р60 К60 веде до збільшення випавши рослин на час збирання 
урожаю. Якщо за рівня удобрення N90 Р60 К60 в травостої залишилося в 
середньому по варіанту 323 рослини, то за внесення N120 Р60 К60 – 315, або на 8 
рослин менше.  

Виходячи з того, що значну врожайність зерна можна одержати на посівах 
як з малою (200 шт./м2), так із великою (400 шт./м2) густотою рослин, то на 
перший план виходить такий показник, як густота продуктивного стеблостою.  

Підрахунки кількості продуктивних стебел ячменю ярого на 1 м2 показали, 
що цей показник значною мірою залежить від рівня мінерального живлення. Як 
показали результати досліджень у варіанті без удобрення кількість 
продуктивних стебел на 1 м2 в середньому за три роки становила 375 шт., а за 
внесення повного мінерального добрива, зокрема N30 Р60 К60 на гектар, кількість 
продуктивних стебел зросла до 490 шт./м2, або на 30,7 % порівняно з 
контролем. Збільшення норми азоту до N60 на фоніР60 К60 сприяло збільшенню 
кількості продуктивних стебел в середньому по сорту до 581 шт./м2. Найвища 
кількість продуктивних стебел була нами відмічена на варіанті де внесли 
мінеральні добрива в нормі N90 Р60 К60. За даного рівня удобрення кількість 
продуктивних стебел становила 657 шт./м2, що на 75,1 % більше порівняно з 
контролем без добрив. Подальше збільшення дози азоту доN120 на фоні Р60 К60 
хоч і підвищило загальну кущистість, але зменшило кількості продуктивних 
стебел на одиниці площі. В середньому по досліду різниця між рівнями 
удобрення N90 Р60 К60 і N120 Р60 К60 становила 65 продуктивних стебла, або 11 %. 

Важливим показником структури врожайності, як показали дані наших 
досліджень, є кількість зерен у колосі. Залежно від рівня мінерального 
живлення цей показник коливався в межах від 16,8 до 24,2 шт.Найбільша 
кількість зерен у колосі, порівняно з іншими рівнями удобрення була на ділянці 
з нормою внесення N90 Р60 К60. 

Із кількістю зерен у колосі тісно пов’язаний такий показник структури 
врожайності, як маса зерна одного колоса. Залежно від рівня удобрення маса 
зерен у колосі в середньому за три роки коливалася від 0,71 г на контролі до 
1,16 г за рівня удобрення N90 Р60 К60. Різниця між цими варіантами складала 
0,45 г, або 63,3 %.Однак, подальше збільшення дози азоту доN120 веде до 
зменшення маси зерна в колосі. Вона становила 0,98 г. 

 



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

INNOVATIVE TECHNOLOGY 
AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT 

OF NATIONAL PRODUCTION 

 

24 

Література 
1. Доспехов Б. А. Методика полевогоопыта. Москва: Агропроиздат, 1985. 

351 с. 
2. Єщенко В. О., Копитко П. Г., ОпришкоВ. П., Костогриз П. В. Основи 

наукових досліджень в агрономії. Київ: Дія, 2005. 286 с.  
 

 

 
 

 
Бучковська Кристина 

аспірант 
Науковий керівник: д. с.-г. наук, професор Отченашко В.В. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
м. Київ 

Лисенко Ганна 
к. с.-г. н., доцент кафедри 

Харківська державна зооветеринарна академія 
смт Мала Данилівка, Харківська обл. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ДОЗУВАННЯ ЛІЗИНУ 
ТА МЕТІОНІНУ В РАЦІОНАХ ТЕЛЯТ – МОЛОЧНИКІВ 

 
У молочний період телята здатні давати високі прирости живої маси та 

ефективно використовувати корми, що зумовлено специфікою росту і 
використанням кормів у ранньому віці. За останні роки проведено багато 
наукових досліджень з амінокислотного живлення молодняку великої рогатої 
худоби за спеціальностями фізіології та ветеринарної медицини, і, на багато 
менше, годівлі тварин та технології кормів, наслідком чого, можливо, й є 
відсутність даних з оптимального нормування вмісту лізину та метіоніну, як 
перших лімітуючих, в кормах, що використовуються у годівлі телят-
молочників. У Сполучених Штатах Америки у 2001 році випустили оновлений 
посібник з нормування годівлі великої рогатої худоби (Nutrient Requirements of 
Dairy Cattle), де є розділ з амінокислотного живлення телят, який містить 
формули для розрахунку загальних потреб у комплексі амінокислот, але не дає 
змоги вивести норму якоїсь конкретної [1]. 

Аналіз літературних джерел за останнє десятиріччя показав, що 
відсутність норм амінокислот у кормах для телят та молодняку можливо 
пояснити: відмінностями у методиках постановки експерименту (вік тварин, 
порода, склад раціону, спосіб уведення добавок), тривалістю дослідів, 
досліджуваними показниками (питання імунної резистентності, морфологія 
травної системи і т. п.) [2-5]. Всі дослідження з амінокислотного живлення 
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молодняку великої рогатої худоби проводяться шляхом додавання синтетичних 
добавок амінокислот відносно вмісту у кормі сухої речовини, сирого або 
перетравного протеїну. Нами ж пропонується додаткове уведення добавок 
амінокислот у молоко та престартер, для більш адекватного забезпечення 
потреб телят, шляхом збільшення вмісту їх на певний процент від фактичної 
наявності у ЗНМ або комбікормі. 

Для здійснення поставленої мети нами були проведені два науково-
господарських досліди. Для першого (додавання амінокислот в ЗНМ) та 
другого досліду (додавання амінокислот в престартер) було відібрано по 120 
голів телят - молочників, яких розділили за принципом пар-аналогів на 6 груп – 
контрольну та 5 дослідних, по 20 голів у кожній (10 бичків та 10 теличок).Телят 
всіх груп годували згідно прийнятого раціону. 

Рівень лізину в раціонах телят II, III і VI-ї дослідних груп та рівень 
метіоніну в IV, V і VI регулювали за рахунок додаткового введення 
синтетичних L-лізину та DL-метіоніну. При проведенні розрахунків дозування 
найважливішим фактором було не нашкодити тваринам, тому ми збільшили 
дози на 15, 20 та 25% від фактичного вмісту, що в своїй кількості, за аналізом 
минулих досліджень, не повинно було завдати шкоди здоров’ю тварини. У 
піддослідного поголів’я оцінювалися показники росту, визначався 
морфологічний та біохімічний склад крові, досліджувалась перетравність 
поживних речовин кормів. В ході досліджень було встановлено, що введення 
амінокислот не мало суттєвого впливу на морфологічні та біологічні показники 
крові, що свідчить про відсутність негативного впливу на здоров’я телят такого 
дозування лізину та метіоніну. Показники лінійного росту та індекси 
тілобудови телят в обох дослідах, хоч і мали деякі відмінності між групами, але 
всі вони знаходилися в межах породного стандарту. Дослід проведений із ЗНМ, 
показав, що введення амінокислот не має позитивного впливу на 
середньодобові прирости за період досліду, так в дослідних групах цей 
показник був нижчим від контролю на 12,1 - 32,6 % і тільки при збільшенні 
вмісту метіоніну на 20 % спостерігалось збільшення приростів на 5,0 г/добу. 
Дослід проведений з гранульованим кормом показав істотне покращення 
середньодобових приростів в діапазоні 8,3 – 46,6 г/добу відносно контролю, 
при цьому найбільший показник був у телят  IV групи, де збільшували вміст 
метіоніну на 20%. Подібні результати були отримані при аналізі перетравності 
поживних речовин корму: у першому досліді не відмічається позитивного 
впливу на показники перетравності, а в другому – простежується покращення.  

Враховуючи все вище зазначене, на сьогоднішній день є досить 
актуальним визначення оптимального дозування лізину і метіоніну та 
з’ясування дії цих амінокислот на метаболічні процеси в організмі телят-
молочників. 
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БІОМАСА МІКРОВОДОРОСЛІ СПІРУЛІНИ - ЦІННЕ ДЖЕРЕЛО БІЛКУ 

ДЛЯ ПТИЦІ ЯЄЧНИХ КРОСІВ 
 

Підвищення продуктивності сільськогосподарської птиці пов’язано з 
підсиленням фізіологічного навантаження на організм та ростом вимог до 
якості кормів. Саме тому високі потенційні можливості птиці сучасних яєчних 
кросів використовуються далеко не повністю. Одна з головних причин цього – 
недостатня кількість білку в кормах. Питома вага повністю збалансованих 
комбікормів у виробництві складає не більше 25%, а потреба у білковому 
матеріалі задовольняється лише на 50%. Саме тому якість, повноцінність та 
економічність кормів – одна з основних проблем птахівничої галузі на 
сучасному етапі розвитку.  

Ринок пропонує достатньо широкий спектр різних біостимуляторів, 
кормових добавок тощо. Але економічний стан спеціалізованих птахо 
підприємств різних форм власності не дозволяє робити великі витрати на 
закупівлю цих добавок як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Саме з 
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рішенням зазначеного питання пов'язана зацікавленість птахівників –практиків 
нетрадиційними кормами та кормовими добавками, які змогли б підвищити 
повноцінність раціонів та були б економічно вигідними.  

Важливим резервом збільшення виробництва кормового протеїну та 
біологічно активних речовин в наші дні може служити флора і фауна морів та 
океанів. Серед біологічних ресурсів світового океану значне місце посідає 
водна рослинність, а особливо – водорості. Найбільш поширеною є сине-зелена 
мікроводорость спіруліна. Вона походить з африканського прісного озера в 
Чаді, вода в якому має лужну реакцію РН = 10 і температуру +300С. Для 
спіруліни характерна ніжна, тонка оболонка та низький вміст клітковини (1-
2%), що позитивно відрізняє її від хлорели. Біомаса спіруліни містить 70,8% 
білку, 7,03% жиру, 9,7% пектинових речовин, 1,29 каротиноїдів, а також фактор 
росту (завдяки вмісту йоду), який входить до складу гормону росту. 

Методика одержання біомаси спіруліни є простою і складається з таких 
етапів: приготування поживного середовища, культивування спіруліни, 
виділення біомаси. Виділяють біомасу фільтруванням або сепаруванням, вона 
має вигляд густої темно-зеленої пасти зі специфічним запахом свіжих яєць. 
Вводять суспензію спіруліни в корм за принципом приготування преміксів. 

У господарських дослідах, проведених на курках - несучках батьківського 
стада яєчного кросу Ломанн – Браун в умовах птахофабрики із замкненим 
циклом виробництва було встановлено, що в групах птиці, у раціон яких 
вводили по 75-100г суспензії спіруліни на 1т комбікорму в період виходу на 
50% яйцекладки (дослідні групи), рівень продуктивності на 9-13% перевищував 
яйценесучість птиці контрольної групи (стандартний раціон). Найбільш високі 
показники заплідненості яєць та виводу кондиційного молодняка були в 
дослідних групах, різниця по зазначеним показникам з контрольною групою 
склала 6,5 -10% на користь дослідних груп.  

Інкубаційні яйця, одержані від птиці дослідних груп, були більш 
біологічно повноцінні, на що вказує вміст каротиноїдів в жовтку. Вміст 
каротиноїдів і вітамінів в жовтку яєць суттєво впливає на їхню заплідненість та 
виводимість, а також на якість одержаних курчат. Вміст каротиноїдів в жовтку 
яєць, одержаних від курок - несучок дослідних груп на 30% перевищував цей 
показник порівняно з контрольною групою.  

Результати проведених досліджень вказують на те, що раціон курей 
батьківського стада птиці спеціалізованого яєчного кросу,збагачений 
добавками суспензії синьо-зеленої мікроводорості спіруліни, суттєво підвищує 
продуктивність і відтворні якості курей - несучок, особливо при виході на 50% 
яйценесучості та в другу половину яйцекладки. Біомаса мікроводорості 
спіруліни може стати біологічним стимулятором основних обмінних процесів, а 
також додатковим суттєвим джерелом біологічно активних речовин для птиці 
яєчного напрямку продуктивності.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЧНОГО СВИНАРСТВА 

 
Одним із найважливіших стратегічних завдань аграрної політики України 

є поступовий перехід агропромислового комплексу на екологічно безпечний 
рівень розвитку сільського господарства в напрямку забезпечення населення 
продуктами харчування [1]. 

Всеїдність, високі адаптаційні властивості, багатоплідність та інші 
переваги роблять свиней хорошим об’єктом для використання в органічному 
виробництві. Цьому сприяють клімат та ресурсний потенціал країни [2]. 

В органічному свинарстві передбачено гуманне ставлення до тварин, їх 
захист від жорсткого поводження, підтримання високих стандартів 
відтворення, утримання, годівлі, напування і забою. Свині органічного 
виробництва повинні забезпечуватись високими стандартами здоров’я та 
добробуту, бути забезпеченими доступом до відкритого повітря [3, 4]. 

Утримання. Фермерами органічного напряму свинарства, в Європі 
розроблено різні типові житлові системи для свиней. Їх тип залежить від ряду 
факторів: наявності земель, характеристики ґрунтів, клімату, традицій та 
національних систем органічної сертифікації. Системи утримання в органічних 
господарствах поділяють на: внутрішні, зовнішні та змішані. Крім того, для 
супоросних та лактуючих свиноматок будиночки є особливими.  

В деяких країнах ЄС свиноматки органічного напрямку весь період 
поросності і лактації знаходяться на пасовищах, в інших – в приміщеннях, або 
мають змішану систему (зовні та в приміщеннях). У Великобританії вимогою є 
пасовищне утримання, а у Швеції – доступ до нього лише на літній період. 

Тут необхідно балансувати ряд критичних факторів: клімат, затрати на 
будівництво та енергію, жорсткі вимоги до гігієни, наявністю землі тощо. 
Зовнішні житлові умови практикують в зонах з м’якшим кліматом. Круглий рік 
свині знаходяться в легких будиночках, або у природному укритті.  

У Данії застосовують змішану систему: опороси свиноматок та підсисний 
період відбуваються на повітрі, супоросні свиноматки знаходяться на 
пасовищах не менше 150 днів; більшість відлучених поросят та відгодівельне 
поголів’я утримують в приміщеннях з зовнішніми майданчиками на бетонному 
покритті. Щільність свиноматок доходить до 15 голів/га. Застосовують і певні 
варіації утримання. Кожна з систем має свої переваги та недоліки. 

Змішані системи прагнуть поєднати переваги обох. Частіше вони 
характерні для Франції та Швеції. В Швеції більшість маток в лактаційний 
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період утримують в приміщеннях з бетонними зовнішніми майданчиками, в 
теплу пору – на повітрі. У Франції – 80 % опоросів на повітрі, 20 % − в 
приміщеннях, 95 % відгодівельного молодняку тримають в приміщеннях, де 
одна стінка – сітчаста. 

Утримання на пасовищі висуває питання збереження травостою та тиску 
паразитів. Тут факторами впливу виступає тип ґрунту, кількість опадів, 
щільність поголів’я та ротація загонів. 

Годівля. При годівлі тварин органічне свинарство передбачає помірне та 
дозоване застосування грубих і соковитих кормів, раннє привчання поросят до 
поїдання кормів, що забезпечує активний розвиток травної системи та підвищує 
перетравність всіх поживних речовин раціону. 

Заборона загального застосування хімічних лікарських засобів зобов’язує 
органічних виробників покладатись на запобіжні заходи, відбір стійких тварин, 
масу та життєздатність отриманих поросят тощо. 

Лактуючі свиноматки. Регламент ЄС визначає параметри площ для 
свиноматок з приплодом – не менше 10 м2 , в т.ч. не менше 2,5 м2 на відкритому 
повітрі. Частіше у вільних системах їх утримують в індивідуальних загонах на 
соломі, а її поросята можуть вільно пересуватись між загонами. 

Годівля свиноматок вимагає забезпечення високоякісними органічними 
кормами, високими показниками енергетичної цінності та засвоюваності. 
Підсисний період триває не менше 40 днів. Контролюється якість та поживність 
корму, склад раціону. 

Очищення та дезінфекція запобігають поширенню гельмінтів. Ретельне 
миття теплою водою, просушування загонів дає позитивний результат. 
Ефективним є застосування УФ світла, а мінімальний розрив до заповнення – 5 
днів. 

Підсисний період поросят передбачає 40−54 дні, що поліпшує 
життєдіяльність поросят. З першого тижня життя поросята повинні мати доступ 
до годівниць з якісними та адаптованими до віку кормами. 

Лімітуючим фактором є забезпечення тварин температурними 
параметрами, у відповідності до потреб (підсисні поросята, відгодівля, 
свиноматки тощо). 

Мета тут, щоб у проміжку з 21 до 40 дня поросята отримували більше 50 
% енергії через відокремлену від матки годівницю. Вода подається з перших 
днів життя у жолобках чи чашках, для адаптування до природних джерел, 
зменшення стресу відлучення. 

Поросятам, по можливості, використовують теплову лампу, чи підігрів 
підлоги, достатній шар підстилки. Зону годівлі поросят для приваблення 
підсвічують. Якісна вода відлученим поросятам необхідна для підвищення 
апетиту та допомоги в разі діареї. 

Умови відлучених поросят враховують наявність житла з підстилкою та 
доступом до зовнішнього середовища. Цей стресовий період може викликати 
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діареї та проблеми із здоров’ям. 
Корми повинні бути органічними та відповідати нормам годівлі тварин на 

різних стадіях їх росту та розвитку. Забороняється застосування стимуляторів 
росту, синтетичних амінокислот тощо. 

Необхідно особливу увагу звертати на адаптаційні здатності свиней до 
місцевих умов та резистентності до захворювань з метою мінімізації 
застосування ветеринарних заходів по лікуванню тварин. 

Синтетичні хімічні ветпрепарати, в т.ч. антибіотики можуть 
застосовуватись лише за умов неефективності фітотерапевтичних та 
гомеопатичних засобів. Обмежено допускається використання імунологічних 
ветпрепаратів. Завжди необхідно визначати періоди виведення ліків з організму 
та обмежувати курс лікування [5]. 

Для органічного свинарства важливим є в зимовий період сіно бобових та 
сінне борошно з нього. Це дозволяє частково замінити зернову групу, та 
поліпшити показники вітамінів, частини лімітуючи амінокислот, кальцію та 
фосфору. 

В літній період важливу роль відіграють зелені корми на пасовищах чи у 
складі раціонів (подрібнене молоде стебло, краще − бобових). Клітковина в 
оптимальних кількостях позитивно впливає на травлення, стимулюючи 
секрецію травних соків та ферментів. Поступове зростання частки клітковини в 
раціонах на відгодівлі стримує ріст сальності туш. 

Таким чином, розвиток органічного сільського господарства, сучасні 
тенденції його напрямків, досвід запровадження органічного землеробства у 
зростаючій кількості господарств свідчить, що альтернативні 
сільськогосподарські практики є цілком реальною та перспективною справою 
для продовольчої безпеки держави та її експортних можливостей. 

Органічне свинарство має більші перспективи в малому та середньому 
бізнесі, в зв’язку з вимогами благополуччя для свиней, їх широкого контакту з 
природою, ґрунтом, зростанням частки ручної праці, а також − інноваційні 
прийоми і методи простіше та швидше впроваджуються в малих структурах. 

При організації та веденні органічного виробництва продукції свинарства 
особливу увагу необхідно приділяти питанню годівлі свиней, обов‘язково 
контролюючи вміст клітковини в раціонах свиней. За таких умов можна 
досягнути високої продуктивності свиней та одержати свинину високої якості, 
не порушуючи при цьому вимог органічного виробництва продукції. В Україні 
необхідно створювати ресурсну базу для повноцінної годівлі різних віко-
статевих груп кормами органічного походження. 

Впровадження технологій органічного свинарства сприятиме створенню 
робочих місць на селі, розростанню інфраструктури галузі, малої механізації та 
зростання експортного потенціалу держави. Екологічне сертифіковане 
виробництво як трудомістка галузь, виступає як шлях вирішення проблеми 
зайнятості та добробуту у сільській місцевості. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ЛЮПИНУ 
БІЛОГО ВІД ВИДУ ТА СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ 

 
Для визначенняефективності гербіцидів і доцільності їх використання на 

виробничих посівах у першу чергу оцінюють результативність знищення 
бур’янів і рівень врожайності сільськогосподарських культур. Проте також 
важливо при вирощуванні різних культур, особливо в первинних ланках 
насіннєвого процесу, встановити вплив гербіцидів на посівні і врожайні якості 
насіння [1–3]. Люпин білий відрізняється підвищеною чутливістю до 
гербіцидів.Проте питання впливу гербіцидів на посівні якості люпину до 
теперішнього часу практично не вивчено, що і визначає актуальність наших 
досліджень. 

Схема досліду включала 12 варіантів: контроль (ручна прополка); без 
прополки і без гербіцидів та десять варіантів із використанням різних 
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гербіцидів. Вивчали ефективність дії наступних препаратів: Трефлан (діюча 
речовина трифлуралін); ФронтьерОптіма (діюча речовина диметенамід-П); 
Юпітер (діюча речовина імазетапір); Харнес (діюча речовина ацетохлор); 
Прометрекс (діюча речовина прометрин); Стомп 330 (діюча речовина 
пендиметалін) та бакові суміші Трефлан + Юпітер, Харнес + Юпітер, 
Прометрекс + Юпітер на посівах люпину білого сортів Чабанський і 
Серпневий. 

Величина майбутнього врожаю значною мірою залежить від якості 
посівного матеріалу. Посівні якості насіння – це сукупність різних ознак, що 
визначають його придатність до сівби, із яких головними є енергія 
проростання, схожість та маса 1000 насінин.[4 – 5]Визначення енергії 
проростання проводили в лабораторних умовах на третій день після висіву 
насіння. Енергія проростання насіння контрольного варіанту з ручною 
прополкою становила 87,3 % у сорту Серпневий і 89,4 % у сорту Чабанський, а 
у насіння, вирощеного на фоні внесення гербіцидів, її значення змінювалося 
відповідно від 85,0 до 88,7 % і від 87,3 до 90,2 %. Використання гербіцидів по 
сходах люпину призвело до зниження енергії проростання у порівнянні із 
контролем приблизно на 2,0 %. На інших варіантах, де обприскування 
проводили до появи сходів, її значення було близьким до контролю. Найнижчі 
показники отримано на ділянках варіанту без внесення гербіцидів і без 
прополки (84,5 і 86,9 %).  

Визначення лабораторної схожості показало, що на всіх варіантах насіння 
відповідає вимогам ДСТУ 2240-093 (не нижче 87,0%). Кращі результати 
отримано на варіантах із використанням гербіциду Харнес і бакових сумішей 
Харнес + Юпітер, Прометрекс + Юпітер, а найнижчі показники мало насіння 
варіанту без використання гербіцидів і без прополки (сорт Серпневий 91,4 %, 
сорт Чабанський 92,0 %). Також зниження схожості спостерігали при внесенні 
гербіцидів по сходах люпину (відповідно по сортам 90,9 –92,2 % і 92,3 –
92,5 %). При проведенні ручної прополки схожість становила 93,7 – 93,8 %. В 
цілому за схожістю насіння різниця між варіантами була не дуже значною, між 
максимальним і мінімальним значенням вона не перевищувала 3,3 % у сорту 
Серпневий і 2,8 % у сорту Чабанський. 

Встановлено, що внесення гербіцидів до появи сходів люпину у більшості 
варіантів не проявило суттєвого негативного впливу на формування маси 1000 
насінин. На цих варіантах вона становила 96,8-102,1 % від контролю у сорту 
Серпневий і 98,5 – 100,9 % у сорту Чабанський. Використання гербіциду Стомп 
призвело до більшого зниження показників даної ознаки відповідно по сортам 
на 18 і 10 г або на 6,4 і 3,1 %. Більш значне зниження отримано на варіантах із 
внесенням гербіцидів по сходах: Юпітер – сорт Серпневий 91,1%, сорт 
Чабанський – 95,7%; Трефлан +Юпітер – відповідно 92,5 і 95,1% від 
контрольного варіанту. На варіанті без використання гербіцидів і без прополки 
маса 1000 насінин була найменшою та становила відповідно по сортам 247 і 
325 г або 87,9 і 92,3 %. Слід відмітити, що у сорту Серпневий гербіциди 
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викликали більш значні зміни в порівнянні із контролем, ніж у сорту 
Чабанський. 
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ГРЕЧКА-КУЛЬТУРА ДЛЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ І СИДЕРАТІВ 
 

Виробництво будь-якої сільськогосподарської продукції потребує 
повернення витрачених на формування одиниці врожаю поживних речовин, а 
також надходження нових для їх наступної мінералізації. Україна володіє 8% 
світових площ високо родючих чорноземів, вміст гумусу у яких складає 3,2%. 
Загальновідомо, чим багатший гумусом ґрунт, тим вищі врожаї, а земля – 
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родючіша. За останні 10 років загальна площа українських чорноземів 
скоротилась із 68 до 60%, 8% - зовсім не обробляється і заростає бур’янами. 
Основна причина втрати гумусу – дефіцит добрив, в першу чергу органічних [1, 
С. 134−136].  

Альтернативою є використання сумішей культурних зелених рослин, які 
виконують різноманітні функції: підняття важкодоступних елементів з нижніх 
шарів, для запилювачів, для диверсифікації, збагачення ґрунтів 
азотфіксувальними бактеріями, оструктурення ґрунту, захист від водної і 
вітрової ерозії.  

Диверсифікація – це коктейль спеціально підібраних культурних рослин, 
створений для того, щоб максимально збільшити кількість живих коренів у 
ґрунті на тривалий час. До його складу входять культури як холодостійкі так і 
теплолюбні із різною тривалістю вегетаційного періоду. Ця суміш природньо 
інтенсивно впливає на ґрунт: покращує структуру ґрунту, наповнює поживними 
речовинами, приваблює дощових черв’яків, розвиває мікоризу і пригнічує 
шкідливу рослинність. Суміш культур працює до настання активних 
заморозків. Перелік культур рекомендованих для диверсифікаційної суміші: 
фацелія, льон, соняшник, пелюшка, вика яра, гірчиця біла, овес, жито, 
сочевиця, гречка, сорго-суданська трава, просо, ячмінь, буряки кормові, люпин, 
редька олійна.  

Гречку відносять до культур, які швидко нарощують велику вегетативну 
масу (за 50-60 днів формує урожайність 200 ц/га) з високим вмістом фосфору і 
калію, що дозволяє одержувати високі врожаї озимих при нестачі органіки. 
Гречка, краще ніж решта культур, пригнічує злісні бур’яни, особливо такі, як 
пирій, осот та вівсюг. Після вирощування гречки у ґрунті активізуються фізико-
хімічні та біохімічні процеси. Її пожнивні рештки, на відміну від пожнивних 
решток зернових, містять більше нітрогену (завдяки бактеріям Azospirillum 
bacter у ризосфері коріння), фосфору, що сприяє підвищенню родючості ґрунту. 
Звідси гречка у сівозміні є добрим попередником для озимих і ярих зернових 
культур [2, С. 13−14].  

Попіл з лузги і соломи гречки містить 32-40% оксиду калію, тому його 
можна використовувати для отримання поташу і калійних добрив. Коренева 
система гречки відрізняється високою вбирною здатністю елементів живлення з 
ґрунту, в тому числі із важкодоступних форм. Розчинна сила її коренів за 
даними В. Дитриха була в 23 рази сильніша, як в озимого жита і в 12 разів 
більше, як у пшениці. За інтенсивністю поглинання гречка переважає яру 
пшеницю у 2,5 рази, а ячмінь – більш як у 5 разів [3, С. 8−9]. 

Гречка є одним із найкращих медоносів. Приблизно п’яту частину збору 
меду отримують із гречаних полів. За сприятливих умов бджоли збирають 60-
100 кг нектару з 1 га посівів. Найбільший зафіксований збір меду становив 
259,8 кг/га, пилку – до 225 кг/га [4, С. 14−15]. Гречані квіти відвідують комахи 
більш як 41 виду, однак основним запилювачем є медоносна бджола 90%. На 1 
га посіву можуть розкриватися понад мільярд квітів, що у кілька разів 
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переважає число квітів у пшениці чи ячменю. Оптимальною нормою 
бджолозапилення є дві бджоло родини на 1 га посіву [5, С. 115−117].  

Гречку доцільно використовувати як компонент суміші для 
приваблювання комах запилювачів: через 20-30 днів після посіву з’являться 
перші квіти і цвітіння триватиме весь вегетаційний період. До суміші входять: 
льон, редька олійна, фацелія, гречка, овес, гірчиця жовта і біла, ячмінь ярий, 
вика яра, соняшник, люпин, сочевиця. Ця суміш може використовуватися на 
полях, садах, пасіках, присадибних ділянках для приваблювання запилювачів, 
ентомофагів, для збору нектару і пилку бджолами.  

Норму висіву гречки у сумішах визначають діленням вагової норми 
висіву при звичайному рядковому способі сівби на кількість компонентів 
суміші.  

Отже, використання гречки як компонента суміші для диверсифікації і 
для комах запилювачів дає можливість не лише поліпшити склад ґрунту, але й 
отримати цінні продукти харчування – нектар і пилок.  
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АЙРШИРСЬКА ПОРОДА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, 
ЯК СКЛАДОВА ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА  

 
Виробництво молока на сучасному етапі розвитку галузі молочного 

скотарства узгоджується із рядом факторів, серед яких провідну роль 
відіграють порода, генетичний потенціал продуктивності тварин та здатність 
його передачі наступному поколінні, рівень та повноцінність годівлі, способи 
та системи утримання худоби, способи доїння корів, ветеринарний супровід, 
собівартість продукції, попит на неї тощо.  

Але серед усіх складових технологічної ланки виробництва молока варто 
більш детально розглянути основний засіб виробництва – породу. 

Загальновідомо, що порода – це численна, створена людською працею, 
цілісна група домашніх тварин, які мають спільне походження і подібність за 
рядом характерних особливостей типу і продуктивності, що стійко передаються 
по спадковості [1]. Більш сучасне трактування породи включає в це поняття 
фактори по її створенню, заводську структуру, консолідованість і 
варіабельність господарськи корисних ознак, придатність до певної технології 
утримання, цілеспрямований добір і підбір тощо [2].  

Але незалежно від визначення самого поняття породи найперше, що її 
робить біологічною системою у межах певно виду тварин – це її численність, та 
кількість самиць і самців, яка дозволяє відтворюватися за чистопородного 
розведення без застосування інбридингу, зберігати константність і мінливість, 
проявляти генетичний потенціал продуктивності та зберігати біологічні 
особливості. 

Серед значної кількості порід великої рогатої породи молочного та 
молочно - м’ясного напряму продуктивності в Україні [3] айрширська порода 
дуже не численна і з огляду на сучасні вимоги до кількості корів та бугаїв-
плідників в породі її складно назвати породою. Але популяція цих тварин 
задіяна в процесі виробництва молока і має тенденцію до покращення своїх 
господарськи корисних ознак. 

Мета досліджень – встановити тенденцію розвитку айрширської породи в 
Україні та визначити зміни господарськи корисних ознак тварин в динаміці 
2002-2017 років. 

Дослідження щодо ареалу розповсюдження породи, мережі племінних 
стад по її розведенню, поголів’я худоби та корів, а також окремих показників 
продуктивності зроблені за використання кількісних і якісних показників, які 
були подані суб’єктами племінної справи у скотарстві й відображені в 
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Державному племінному реєстрі за 2002 та 2017 роки. 
Айрширська порода виведена в Шотландії у XVIII столітті. Основу 

породи склала місцева м’ясна худоба графства Ер (Айр), яка створена в 
результаті тривалого схрещування місцевої худоби з голштинською, 
голландською, шортгорнською, герефордською, гернезейською, джерсейською 
та іншими породами. У графстів Айр порода спочатку називалася 
каннінгхемською, потім данлопською і, нарешті, айрширською [4,5]. Тварини 
даної породи мають характерні лише для них конституційні особливості, серед 
яких форма рогів, розвиток задньої частини тулубу, товщина шкіри, 
розташування маклоків, сідничних горбів, постановка ніг, прикріплення вим’я 
тощо [5,6]. До біологічних особливостей айрширської породи відносять високу 
молочність (5- тис. кг молока за лактацію), вміст жиру на рівні 4,5-5,5%, 
інтенсивність молоковіддачі (1,3-1,5 кг/хв.), невелику живу масу корів тощо. [5-
8]. Айрширську породу розводять в Шотландії, Фінляндії, Канаді, США, 
Австралії, Росії та багатьох інших країнах світу. Найбільша у світі популяція 
чистопородних айрширів знаходиться у Фінляндії, звідки порода, а точніше, 
сперма бугаїв-плідників, завозилася в Україну. 

В Україну порода завозилася в окремі регіони здебільшого для 
використання при схрещуванні із симентальською породою при створенні 
української червоно-рябої молочної породи. В окремих господарствах   
продовжувалося використання айрширської породи у якості поліпшувальної, 
що дало змогу створити племінні стада цієї породи.  

Динаміка розвитку породи в Україні протягом 2002-2017 років вказує на 
скорочення як мережі племінних господарств, так і ареалу її розповсюдження. 
У 2002 році худобу айрширської породи розводили у 5 племінних стадах 
Дніпропетровської, Луганської, Полтавської та Харківської областей за 
загальної кількості поголів’я 1588 голів, серед яких 583 корови. Оцінюючи стан 
айрширської породи у 2017 році, можна сказати, що вона зосереджена лише в 
двох племінних господарствах Полтавської і Львівської областей, налічуючи 
1129 голів, серед яких 547 корів. Тобто, в динаміці 2002-2017 років кількість 
корів зменшилася не так суттєво, як загальне поголів’я худоби, завдячуючи 
племінному репродуктору ДП «ДГ ім. Декабристів» Інституту свинарства та 
АПВ Полтавської області, де постійно відбувається збільшення кількості корів 
даної породи та загального поголів’я. 

На протязі 15 років (2002 -2017 роки) відбулися значні зміни й стосовно 
молочної продуктивності корів, особливо їх надоїв. Так, якщо у 2002 році 
корови даної породи за 305 днів лактації в середньому продукували від 2295 кг 
до 4129 кг молока у залежності від господарства, то в 20017 році надій на 
корову варіював від 3859 кг до 6504 кг. При цьому вищі показники 
продуктивності відмічені в ДП «ДГ ім. Декабристів» Інституту свинарства та 
АПВ Полтавської області. Підвищення продуктивності тварин в даному 
господарстві узгоджується із покращенням рівня годівлі й утримання тварин, 
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вирощуванням ремонтних телиць. На особливу увагу заслуговує вирощування 
молодняка в перші два місяці після народження, коли тварини утримуються 
поза приміщенням в індивідуальних клітках незалежно від сезону року, а також 
використання сучасної технології при вирощуванні теличок до шестимісячного 
віку в умовах кормової станції. Такі підходи до галузі скотарства в ДП «ДГ ім. 
Декабристів» Інституту свинарства та АПВ Полтавської області дозволили 
скоротити вік першого осіменіння телиць з 636 днів у 2002 році до 547 днів у 
2017 році, тобто на 89 днів за підвищення живої маси при першому осіменінні 
на 30 кг. 

Проте збільшення живої маси телиць та зменшення їх віку при першому 
осіменінні у сумі із підвищенням надоїв корів айрширської породи протягом 15 
останніх років в стаді дослідного господарства не має позитивної кореляції із 
тривалістю сервіс-періоду та виходом телят на 100 корів. Для корів 
айрширської породи, як і для більшості високопродуктивних корів сучасних 
порід, із збільшенням надоїв тривалість сервіс-періоду подовжується, а вихід 
телят на 100 корів зменшується. За досліджувані роки в стаді племінного 
репродуктору дослідного господарства ДП «ДГ ім. Декабристів» Полтавської 
області середня тривалість сервіс-періоду збільшилася на 70 днів і становить 
187 днів, а вихід телят на 100 корів становить лише 66 голів. 

З урахуванням чого потрібно встановити фактори, які приводять до такої 
тривалості сервіс-періоду у корів і, закономірно, зменшення кількості телят в 
стаді. Крім того, слід враховувати поєднуваність корів і плідників, зосередивши 
увагу на чистопородному розведенні тварин племінного стада. 
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ГЕНЕТИЧНА ПОДІБНІСТЬ СВИНЕЙ НЕ ЧИСЛЕННОЇ ПОРОДИ 
ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ІНБРЕДНИХ СВИНОМАТОК  

 
Практикою розведення передбачено, що для консолідації тварин в породі 

необхідно використовувати чистопородне розведення та його методи: 
аутбридинг (парування тварин, які не споріднені між собою) і інбридинг 
(парування тварин, які споріднені між собою). Кожен з цих методів 
чистопородного розведення, з точки зору генетики і селекції, має як позитивні, 
так і негативні сторони. Використання аутбридингу сприяє збереженню 
біологічних особливостей породи, генетичного потенціалу тварин, мінливості 
ознак в межах породи, забезпечує стійку передачу спадковості потомству й за 
використання гетерогенного підбору може забезпечити одержання гетерозису 
за чистопородного розведення. Інбридинг сприяє формуванню однорідних за 
фенотиповими ознаками тварин в популяції, підвищує гомозиготність особин, 
що власне є бажаним при створенні породи чи на етапі її консолідації. Але  під 
час використання спорідненого розведення в популяції, особливо якщо вона не 
численна, збільшується кількість як домінантних гомозиготних, так і 
рецесивних генів за зменшення гетерозигот. І саме збільшення кількості 
гомозиготних рецесивних генів може слугувати тим чинником, який приводить 
до прояву різних вад чи зниження продуктивності тварин. Тому для виявлення 
генів, які асоціюють з мутаціями, метод спорідненого розведення незамінний.   

Не можна його уникнути й за ситуації, коли порода 
сільськогосподарських тварин перетворюється на не численну, локальну, з 
обмеженим ареалом розведення та при відсутності вихідних порід, які б дали 
змогу здійснити «освіжіння крові». Наразі (2017 рік) до такої породи в Україні 
відноситься миргородська порода свиней, яка розводиться лише в одному 
племінному господарстві й налічує 150 основних свиноматок та 13 основних 
кнурів. За час свого існування, а це більше 75 років з моменту її затвердження, 
порода накопичувала в своєму генотипі інформацію про спадковість не лише 
місцевих свиней Полтавщини, але й великої та середньої білої англійських 
порід, беркширської, великої чорної, гемпшир, ландрас, п єтрен, білоруської 
чорно-рябої та інших, але в кінцевому результаті це не убезпечило її від 
витіснення з ринку з огляду на зависокий, як за теперішніми мірками, вихід 
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сала в туші та жирну свинину. Хоча саме накопичення жиру в м’язовій тканині 
робить м’ясо будь-якого виду тварин, включаючи свинину, особливо ніжним. 

Порода надзвичайно швидко скорочує свою численність і, зрозуміло, не 
може уникнути спорідненого розведення. Хоча за переконанням багатьох 
дослідників, проблематичним є не сам по собі інбридинг, а те, на  яку тварину 
він проводиться, а також від ступеню гомозиготності інбредних тварин. Поки 
зростання інбридингу не перевищило оптимальної гомозиготності для певного 
виду, можна одержувати високопродуктивних особин, які стійко передають 
свою спадковість потомству. Крім того, метод спорідненого розведення 
вважається тим засобом, який дає змогу зберегти комплекс генів, притаманний 
даній популяції, яка відноситься до зникаючої і її стан контролюється 
науковцями. 

Саме тому постійний контроль генетичної подібності тварин в локальній 
не численній популяції, а також продуктивності тварин, особливо за ознаками з 
низьким ступенем успадкування,  є актуальною проблемою сьогодення. 

Мета досліджень – визначити генетичну подібність ремонтних свинок та 
основних кнурів в миргородській породі свиней, кількість інбредних 
свиноматок, а також вплив інбридингу на багатоплідність та кількість 
аварійних опоросів за період використання маток. Генетичну подібність свиней 
в заводському стаді визначали за загальновідомої формули С.Райта. 
Ураховуючи, що частина свиноматок і кнурів миргородської породи в своєму 
родоводі містять інформацію про декількох предків, які не споріднені між 
собою, розраховували комплексний коефіцієнт інбридингу. 

За результатами власних досліджень встановлено, що серед 2384 
варіантів поєднання кнурів 4 ліній і маток 11 родин більша частина тварин 
(75,4%) може використовуватися за аутбридингу. Генетично подібними, або 
такими, що мають в своїх родоводах спільних предків, визнано 24,6 % тварин із 
проаналізованих. При цьому слід вказати, що серед свинок, яких не бажано 
використовувати за внутрішньопородного підбору з усіма досліджуваними 
кнурами з огляду на наявність в їх родоводах спільних предків, лише 5,5 % 
мали високу ступінь генетичної подібності - на рівні 50 % , а 4,1 % особин – на 
рівні 25 %. При цьому кількість генетично подібних свинок в родинах не 
залежала від її численності. 

Аналіз маточного поголів’я стада свиней миргородської породи 
засвідчив, що серед 165 проаналізованих основних та перевіряємих свиноматок 
миргородської породи 11 наявних родин, кількість аутбредних особин 
становить 52%, а інбредних - 48% за різного співвідношення інбредних та 
аутбредних маток в межах родин. Із 11  наявних в породі родин свиноматок  6 
родин мають більшу кількість інбредних маток в своєму складі, ніж 
аутбредних. Єдиною родиною, в якій немає інбредних маток є родина Ягода, 
але її численність мінімальна – 5 голів.  

Визначений комплексний інбридинг свиноматок миргородської породи 
засвідчує, що досліджувані жіночі особини даної популяції інбредні в ступені 0, 
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78-10,1%. При цьому переважна більшість інбредних маток має не високий 
коефіцієнт гомозиготності – 1,56-2,34% і лише поодинокі тварини інбредні в 
ступені 6,25 -10,1%. Тобто, не дивлячись на скорочення поголів’я як маток, так 
і кнурів в породі, а також ліній і родин, ступінь інбридингу жіночих особин 
породи не високий і популяція може ще певний час розводитися «в собі», 
уникаючи кровозмішування та близькоспорідненого розведення.  

На позитивні наслідки від інбридингу вказують і показники 
продуктивності маток, такі як багатоплідність та кількість аварійних опоросів, 
визначені в середньому за період використання тварин. При середній кількості 
опоросів на одну досліджувану інбредну матку -3 опороси, кількість аварійних 
опоросів становило 0,6, в той час як у аутбредних маток відношення кількості 
нормальних опоросів до аварійних становило 4,4:1.  

Позитивним аспектом інбредних свиноматок миргородської породи була 
також дещо вища багатоплідність в середньому за ряд опоросів по родинах – 
10,2 голів, порівняно з аутбредними матками – 9,9 голів, за деякого зменшення 
ознаки лише у інбредних маток родин Ласкавої і Сойки. З чого можна зробити 
висновок про позитивний вплив інбридингу не високого ступеня тісноти – не 
вище 10%, на показники відтворної здатності свиноматок миргородської 
породи.  

Одержані результати досліджень генетичної подібності свиней не 
численної популяції засвідчують можливість певний час розводити її без  
застосування інбридингу. Але враховуючи, що кількість генетично подібних 
тварин в породі буде поступово збільшуватися, як альтернатива збереження 
популяції – використання інбредних тварин за внутрішньопородного підбору з 
аутбредними, або інбридинг не високих ступенів тісноти.  
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ВИРОЩУВАННЯ РИЗОМ МІСКАНТУСУ ГІГАНСЬКОГО 
ЯК ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 
В останнє десятиліття в більшості розвинутих країн значної уваги 

приділяється розвитку відновлювальним джерелам енергії. Основна увага 
приділяється біоенергетиці яка зосереджена на виробництві та використанню 
біопалива з відновлювальної сировини. Серед широкого спектру 
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сільськогосподарських культур та відходів їх виробництва які є сировиною для 
виробництва твердих видів палива, значної уваги приділяється спеціальним 
високопродуктивним енергетичним культурам які є новими для українських 
сільгоспвиробників. Однією з таких культур є багаторічна злакова культура 
Міскантус(Miscanthusgiganteus),що відноситься до сімейства злакових, 
використовується в біоенергетиці як сировина для виробництва біопалива. 
Біомаса міскантусугіганського відзначається високим вмістом целюлози та 
лігніну і є високоякісною сировиною для виробництва твердих видів біопалива 
[1,2,3,4]. Однак, на сьогодні відсутні адаптовані до ґрунтово-кліматичних умов 
України технології вирощування дешевої сировини, у зв'язку з цим стає 
актуальним завдання обґрунтувати та вдосконалити ефективні технологій та 
технічні засоби вирощування таотримання якісного посадкового матеріалу 
ризомміскантусугіганськогоз метою створення нових та розширення діючих 
енергетичних плантацій в умовах Західного Лісостепу України. 

Метою досліджень єобґрунтування та вдосконаленняефективних 
агротехнічних способівзбиранняризомміскантусу гігантського; встановлення 
науково-обґрунтованих параметрів і прийомів вирощування якісного 
посадкового матеріалуза різних способів посадки в умовах Лісостепу України. 

Для досягнення мети в процесі дослідження вирішувались такі завдання: 
- провести посадку ризомміскантусугіганського за відповідними 

найбільш раціональними схемами;- встановити оптимальну ширину міжрядь та 
густоту стояння рослин;- розробити та обґрунтувати ефективні прийоми 
підкопування ризомміскантусу на першому році вегетації. 

Дослідження з розробки і обґрунтування агротехнічних прийомів 
вирощування посадкового матеріалуризомміскантусугіганського проводили 
рендомізовано за методом розщеплювання ділянок у продовж 2012–2017 рр. на 
полях Борщівського агротехнічного коледжу Тернопільської області. Площа під 
дослідними ділянками становила 0,40 га, повторність чотириразова [6]. 

Схема досліду передбачала вивчення продуктивності ризомміскантусу 
залежно від схем посіву, ширини міжрядь та способів догляду за посадкою 
ризом. Фактор А- Спосіб посадкиризом; фактор Б - ширина міжрядь 45;60;75 
см; фактор В - спосіб збирання посадкового матеріалу. 

Дослідні ділянки, на яких проводилися дослідження, розташовані в 
західній частині Лісостепової зони України в м. Борщів Тернопільської області. 
На полях переважають світло-сірі та сірі лісові ґрунти. Вони не мають 
реліктових чорноземних ознак, це, по суті, справжні підзолисті ґрунти 
Лісостепової зони . 

Впродовж 2012-2017 років досліджень спостерігалась посушлива погода з 
підвищеними температурними показниками порівняно із середніми 
багаторічними значеннями. При цьому атмосферні опади випадали впродовж 
вегетаційного періоду нерівномірно. За п’ять років досліджень погодні умови 
були не однаковими, тому по різному впливали на формування маси ризом.  

Як показують результати досліджень кількість ризомміскантусу перед 
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збиранням посадкового матеріалу залежала від ступеня кущіння рослин. За 
ширини міжрядь 75 см цей показник був більшим у порівнянні з шириною 
міжрядь 45 см. Природно, що ступінь кущіння рослин при ширині міжрядь 75 
см, був найбільшим, про що свідчать дані попередніх років. З метою отримання 
якісного посадкового матеріалу та одночасного створення енергетичної 
плантації посадка ризом проводилася за встановленою схемою з шириною 
основних міжрядь 45 см, густотою посадки 44 тис./га з кроком садіння в рядку 
50 см, для забезпечення механізованого викопування ризом через один рядок та 
при ширині міжряддя 75 см та густоті посадки 26 тис/га поперек плантації 
через один кущ в рядку[5]. 

Дослідженнями встановлено, що маса кореневищ міскантусу 
зменшується із збільшенням загальної густоти стояння рослин до найменших 
значень за максимальної густоти в першому варіанті при густоті посадки ризом 
44 тис. шт/га, ширині міжряддя 45 см, і кроку садіння 50 см, складає 375 г. А за 
густоти садіння ризом 26 тис. шт./га при ширині міжряддя 75см і кроку садіння 
50 см, сягає значення 540 г. В загальному висновку найбільшу кількість 
посадкового матеріалу отримуємо при першому варіанті 484 тисяч ризом на га. 

Таблиця 1 
Продуктивність вирощування посадкового матеріалу ризомміскантусу 

гігантського залежно від способів посадки середнє за 2012-2017 рр. 
№з
/п 

Способи 
вирощування 

Густота 
садіння, 
тис/га 

Прижи-
вання % 

Середня 
маса 

корене-
вища, г. 

Середня 
маса 

ризоми, г. 

Середня 
к-сть 

ризом в 
корене-
вищі, 
шт/га 

Зазальна 
кількість 
ризом, 
тис/га 

1 Ширина  
міжрядь 45 см  

 
44 

 
95 

 
375 

 
34,0 

 
11 

 
484 

2 Ширина  
міжрядь 60 см 

 
33 

 
90 

 
497 

 
35.5 

 
14 

 
462 

3 Ширина  
міжрядь 75 см 

 
26 

 
87 

 
540 

 
36,0 

 
15 

 
390 

 
Вплив досліджуваних факторів на продуктивність ризом спостерігається 

тільки у перший рік вегетації, але тенденція зберігалася за рахунок різниці 
густоти стояння рослин вираженої через польову схожість, виживання у період 
несприятливих умов вегетації та перезимівлею. Урожайність ризомміскантусу 
збільшується завдяки садінню ризомів у ранні строки та із збільшенням 
глибини їх загортання. Найбільш оптимальною глибиною садіння є 8…10 см. 
Тому, для отримання високих врожаїв біомаси у другий і наступні роки 
вегетації необхідно дотримуватись необхідних агротехнічних вимог у перший 
рік вирощування. У наступні роки вплив строків та глибини садіння є 
незначним, але рослини міскантусу, які в перший рік накопичили більшу масу 
кореневищ створили більше пагонів в кущі.  
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Згідно пропонованого способу посадка проводиться за збільшеною в два 
рази нормою садіння з точним кроком посадки 50 см в рядку, з метою 
отримання якісного посадкового матеріалу здійснюється операція зрідження 
кожного другого куща в рядку. Викопані маточні кореневища міскантусу 
гігантського розділяють на ризоми і зберігають як посадковий матеріал. 
Завдяки даній операції на другий рік вегетації забезпечується оптимальна 
площа живлення для росту і розвитку рослин та отримання високого урожаю 
біомаси впродовж багаторічного використання плантації. Операцію 
підкопуванняризом при ширині міжряддя 45 см проводиться механізовано 
однорядною копалкою,що сприяє створенню на наступний рік вегетації 
технічну ширину міжряддя 90 см. При ширині міжряддя 75 см викопування 
проводили поперек рядків, через кожен другий маточний кущ, чим 
забезпечується відповідно оптимальна густота посадки виробничої 
енергетичної плантації 13 тис/га,і технічна можливість для механізованого 
проведення міжрядного обробітку ґрунту в процесі другого і наступних років 
вегетації рослин. Збільшення густоти посадки резомміскантусу гігантського до 
44 тис/га, та створення ширини міжряддя 45см, забезпечує раціональне 
використання плантації в перший рік вегетації, зменшує матеріальні затрати 
коштів на проведення технологічних операцій під час вирощування. Завдяки 
використанню нових елементів технології при вирощуванні ризом, а саме 
застосування вузькорядного способу посадки отримуємо на 30% більше 
якісного посадкового матеріалу з високим коефіцієнтом приживання.  

Густота посадки ризом є одним з основних критеріїв урожайності, тому 
зрідженість насаджень часто є основною причиною низьких урожаїв біомаси в 
перші роки вегетації рослин. Визначаючи густоту садіння, необхідно 
враховувати ґрунтово-кліматичні умови, особливості сортів, розмір та якість 
ризом. Як правило, густоту насаджень оцінюють за кількістю рослин на 
одиниці площі. Кущ, вирощений з дрібних ризом масою 10…20 г, формує 5–6 
пагонів, а з ризом середньої фракції масою 30…40 г може вирости вдвічі 
продуктивніший кущ з 15–20 пагонами і більше. Тому густоту насаджень слід 
оцінювати більш комплексно, враховуючи необхідну площу живлення рослин, 
масу ризом, швидкість розростання рослин міскантусу до покриву площі поля 
та економічну доцільність. 

Материнські ризоми різної величини обумовлюють не тільки різницю в 
нормі витрат садивного матеріалу, але і врожайність сухої біомаси.Стандартні, 
оптимальні за масоюризоми з кількістю до 8 бруньок, більш продуктивні ніж 
малі, тому рослина з таких ризом у початковий період краще розвиваються. 
Великі фракції ризом дають більший урожай біомаси, але за масою їх потрібно 
більше ніж малих. Тому за несприятливих умов вирощування перевагу надають 
середній фракції за малої густоти вирощування. Разом з тим малий садивний 
матеріал менше 25 г, не можна вважати не ефективним, враховуючи його малу 
продуктивність, необхідно збільшити густоту садіння або саджати у лунки по 
2 шт. Основною вимогою до садивного матеріалу міскантусу гігантського є 
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кількість потенційно схожих бруньок на одній ризом не менше 5–6 шт. 
Висновки. 
1. Для ефективного використання енергетичної плантації та з метою 

отримання посадкового матеріалу і подальшого промислового вирощування 
сировини для виробництва твердих видів біопалива необхідно посадку 
формувати при густоті стояння рослин 44 тис/га, ширині міжряддя 45см, і 
кроку садіння 50 см.  

2. З метою створення промислової енергетичної плантації, забезпечення 
оптимальної площі живленнядля рослин міскантусу90х50 см при густоті 
стояння рослин 20-22 тис/га,звикопуванняризом необхідно проводити через 
один рядок. 

3. В зоні Лісостепу Україниплив факторів строків та глибини садіння 
8…10 см на урожайність біомаси спостерігається, лише у перший рік вегетації, 
в подальшому тенденція зберігається за рахунок різниці густоти стояння 
рослин, оптимально якіснимпосадковим матеріалом для створення 
енергетичних плантацій є ризоми масою 30-40 г. 
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ДОБІР РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРОЛІВ 

 
У галузі кролівництва удосконалення прийомів племінного відбору 

полягає в розробці нових селекційних ознак, що визначають рівень консолідації 
груп, популяцій кролів, мають високий кореляційний зв′язок з основними 
господарсько корисними ознаками. Такими слід вважати багатоплідність, 
збереженість, інтенсивність формування організму в ранньому онтогенезі, 
вирівняність гнізда та великоплідність, що дасть змогу якісніше здійснювати 
відбір ремонтного молодняку, який у подальшому позитивно вплине на рівень 
продуктивності кролів. 

Ремонтний молодняк – це кролі від відбору (або придбання) на 
вирощування до першого парування, призначені для заміни вибракуваних 
кролів основного стада, або для його розширення. 

Число племінних кролів, старше трьох місячного віку, які залишені на 
ремонт, повинні перевершувати у 1,5-2 рази потребу господарства у поголів’ї 
для комплектування основного стада. Це вказує на те , що вірний і заключний 
відбір кролів важко здійснити за його фактичними результатами. 

Умовно добір молодняка кролів можна розподілити на три етапи за 
технологічними показниками: перший етап – оцінка кроленят при відлученні 
від самок ; враховують в основному здоров′я, міцність конституції, розвиток та 
відсутність вад. У другому етапі – від відлучення до трьохмісячного віку; 
враховують швидкість росту, екстер′єр,здоров′я та якість волосяного покриву. 
Третій етап – відбір перед першим паруванням та оцінкою дорослих кролів за 
результатами племінного використання. 

Основним показником при доборі кролів на всіх трьох етапах є жива 
маса.Дослідження показують, що молоді самки, які різко знижують 
вгодованість, і після першої лактації надмірно знижують живу масу; дуже 
погано відновлюють заводську кондицію. Навіть при надмірній годівлі їх в 
подальшому все-таки бракують, що знижує загальну продуктивність стада, 
оскільки підвищена кількість ремонтного молодняку збільшує питому вагу 
молодих самиць у стаді. 

Зміни живої маси в межах ±0,5-0,6 кг є допустимими і не впливають на 
якість приплоду та подальшу продуктивність кролематки. 

Для кролів м′ясо-шкуркових порід, окрім нижньої межі живої маси, 
повинна бути ще й верхня, яка повинна бути різною для різних порід і 
технологій. 

Тому, при доборі ремонтного молодняка кролів за живою масою, слід 
враховувати і розмір гнізда, інакше в подальшому може знижуватися 
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багатоплідність. Коефіцієнт при доборі ремонтного молодняка за живою масою 
з урахуванням величини гнізда надається в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Коефіцієнт при доборі ремонтного молодняка 

Вік, днів Величина гнізда, голів 
6-7 8-9 10-11 

30 1 1,32 1,57 
45 1 1,22 1,53 
60 1 1,15 1,31 
75 1 1,12 1,20 
90 1 1,08 1,11 

 
Діапазон живої маси, при якій може бути отримана висока 

продуктивність кролематок, досить широкий. Але для різних технологій існує 
оптимальна жива маса у певному віці і оптимальне співвідношення маси тіла та 
його складових. Тому, слід стандартизувати умови досліджень порівняльних 
груп кролів, точніше вказувати вік ,число кролів, фізіологічний стан, 
враховувати все це при доборі і оцінці тварин. 
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Однією з основних передумов підвищення продуктивності 

сільськогосподарських тварин є їх повноцінне мінеральне живлення. 
Відсутність або нестача окремих мінеральних елементів, а також порушення їх 
співвідношення в раціонах призводить до зниження ефективності використання 
поживних речовин кормів і як наслідок – до зниження продуктивності 
поголів’я. 

Надзвичайно велика роль в процесах молокоутворення належить 
мінеральним речовинам корму. Вони потрібні, перш за все, для підтримання на 
належному рівні функцій центральної нервової системи, гіпофізу, 
щитоподібної, підшлункової та інших залоз внутрішньої секреції, що 
регулюють секрецію молока і синтез молочного жиру. Велика потреба в 
мінеральних речовинах зумовлюється, крім того, значними втратами їх в складі 
молока. Корова з продуктивністю 20-25 кг за добу виділяє з молоком за місяць 
4,5 кг мінеральних речовин, а за підрахунками П. Д. Пшеничного [1], в річному 
надої корова-рекордистка виділяє мінеральних речовин в 5-6 раз більше, ніж є в 
її тілі. 

Основним джерелом мінеральних речовин для тварин є корми. Але вміст 
мінеральних речовин в рослинних кормах значно коливається залежно від типу 
ґрунту, кліматичних умов, виду рослин, агрохімічних міроприємств, умов збору 
та зберігання. Найбільш дефіцитними мікроелементами в біосфері є марганець, 
мідь, цинк – від 40 до 60 %, кобальт – 70 %, селен і йод – більше 80-90 % [2]. 

Рослинні корми України, в зв'язку з порушенням технології заготівлі та 
зберігання, дефіцитні по ряду важливих мінеральних речовин та вітамінів. Для 
балансування раціонів за цими елементами часто використовують премікси 
зарубіжних і вітчизняних фірм, які не завжди відповідають зональним потребам 
в зв'язку з надлишком чи нестачею вмісту мінеральних речовин. Особливу 
небезпеку становить надлишок, що може викликати токсикози у тварин [3]. 

Застосування вітамінно-мінеральних преміксів у годівлі молочних корів 
має високий ефект. Завдяки комбінованому використанню мінеральних речовин 
та вітамінів підвищується їх ступінь дії на фізіологічні функції тварин [4]. 

Таким чином можна стверджувати, що лише при повноцінній, 
збалансованій за всіма елементами годівлі, можна досягати високої 
продуктивності та ефективного ведення молочного скотарства [6]. 

Нами було розроблено вітамінно-мінеральний премікс (ВМП) для дійних 
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корів, який би забезпечив стабільну активність мікрофлори рубця, покращення 
засвоєння поживних речовин, вітамінів і мікроелементів, активізацію обмінних 
процесів в організмі, підвищення молочної продуктивності, вмісту білка та 
жиру в молоці і позитивний вплив на репродуктивну функцію. 

Продуктивну дію вітамінно-мінерального преміксу вивчали на стаді 
високопродуктивних корів в ПАТ «Племзавод «Літинський» с. Громадське 
Літинського району Вінницької області. Для досліду були відібрані дві групи 
високопродуктивних дійних корів чорно-рябої породи – контрольна та 
дослідна. Тварин у групи відбирали за принципом аналогів, враховуючи 
походження, вік (3–4 лактація), живу масу (550–600 кг), молочну 
продуктивність за 3 минулих місяці лактації та середньодобовий надій (30 кг і 
більше) [5]. Зрівняльний період становив 15 діб, дослідний – 90 діб. Годівлю 
корів забезпечували згідно з загальноприйнятими нормами [6]. Основний 
раціон складався з таких кормів: силос кукурудзяний, сінаж люцерни, сіно 
злаково-бобових трав, шрот соняшниковий, макуха соєва, дерть ячмінна, дерть 
кукурудзяна, сіль кухонна, сода, КВМД. Тваринам дослідної групи додатково 
до основного раціону згодовували по 150 г розробленого вітамінно-
мінерального преміксу замість КВМД. Тваринам контрольної групи 
згодовували ті самі корми, що й в зрівняльний період. 

Результати досліджень із вивчення продуктивної дії раціонів у дослідний 
період показали, що додавання до основного раціону корів заявленого 
вітамінно-мінерального преміксу замість комплексної вітамінно-мінеральної 
добавки сприяло істотному підвищенню середньодобових надоїв корів 
дослідної групи за обліковий період на 2,8 %, а також підвищення молочного 
жиру на 5,7 % в порівнянні з контрольною (прототип) групою. Збільшилися 
також кількість молока базисної жирності (3,4 %) на 3,12 кг в дослідній групі, 
що становить 8,6 % порівняно з контрольною групою. 

Таким чином, заявлений вітамінно-мінеральний премікс для дійних корів 
забезпечує стабільну активність мікрофлори рубця, що покращує засвоювання 
поживних речовин і підвищує молочну продуктивність та жир у молоці. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА ДП «РАДЕХІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО» 

 
Упродовж останнього десятиріччя лісовий сектор України демонструє 

стабільний поступальний розвиток, випереджаючи за темпами щорічного 
приросту обсягів виробництва й реалізації продукції більшість галузей 
економіки [1-2]. Увага до лісового сектору зростає, оскільки деревина з року в 
рік стає усе більш затребуваним і дефіцитним ресурсом. Зростає й розуміння 
найважливішої – екологічної – ролі лісів, що знайшло своє відображення у 
швидкому збільшенні площі лісових природно-заповідних територій, 
розширенні обсягів робіт із створення нових лісів.  

Сучасний екологічний стан лісів зумовлюється як рівнем та 
інтенсивністю антропогенного впливу, так і зростаючим техногенним 
навантаженням, що порушує природну стійкість і середовищеформуючі 
функції лісових екосистем [3]. На сьогодні основним завданням 
лісогосподарської діяльності є відновлення лісів і лісових ресурсів, 
забезпечення розширеного відтворення та підвищення продуктивності лісових 
земель.Проте на діяльність підприємств лісового господарства впливає значна 
кількість факторів, що зумовлює не завжди ефективне функціонування 
підприємств з метою збереження природно-ресурсного потенціалу. 

ДП «Радехівське лісомисливське господарство» розташоване у північно-
східній частині Львівської області, займає площу 35020 га, з яких 31660 га 
вкриті лісовою рослинністю, із запасом деревини в лісах станом на 01.2017 р. – 
7807 тис. м3. На території переважають насадження сосни звичайної – 18738 га; 
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дуба звичайного – 7121 га та вільхи чорної – 3813 га. Загалом хвойні породи 
займають 59,8% площі основних лісотвірних порід, твердолистяні – 25,1%, 
м яколистяні – 15,1%. У віковій структурі серед лісотвітних деревних 
порідмолодняки становлять25,7%, середньовікові – 35,9%, пристиглі – 26,8% та 
стиглі і перестійні – 11,6% [4].З ділянок вкритих лісовою рослинністю 
13356,2 га займають ліси з особливим режимом користування (ліси 
природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення – 33%, 
рекреаційно-оздоровчі ліси – 28,5%, захисні ліси – 38,5%), 18303,8 га займають 
експлуатаційні ліси. 

До позитивних сторін ведення лісового господарства у ДП «Радехівське 
лісомисливське господарство» слід віднести дотримання принципу 
безперервного і невиснажливого лісокористування діючої розрахункової 
лісосіки і фактичного відпуску деревини, постійне збільшення площ лісових 
ділянок вкритих лісовою рослинністю (за 2016р. – 288,5 га), загального запасу 
деревостанів та площ лісових культур, переведених у вкриті лісовою 
рослинністю землі (відповідно на 10,7% та 2,6% за аналогічний період).  

Працівниками господарства проводяться значні обсяги лісокультурних 
робіт. За 2016 р. 368,6 га переведено у вкриті лісовою рослинністю землі, з яких 
ділянки природного поновлення, що знаходяться на стадії вирощування, склали 
277,6 га, зокрема 66,6 га – це ділянки із заходами сприяння природному 
поновленню. Ще на 109 га здійснено доповнення лісових культур та на 155 га – 
обробіток ґрунту для створення лісових культур в наступному році. 
Лісовідновлення проводиться переважно шляхом садіння лісових культур. За 
попередній рік у господарстві заготовили 2209 кг насіння деревних та 
чагарникових порід, виростили посадкового матеріалу в кількості 1575,6 тис. 
шт сіянців та 19,6 тис. шт саджанців в основному головнихлісотвірних порід 
даноголісорослинного регіону – сосни звичайної, дуба звичайного, ялини 
європейської, модрини європейської, вільхи чорної.  

Проте актуальним залишається якісне і своєчасне лісовідновлення з 
перевагою природного лісовідновлення як менш витратного, що забезпечує 
відтворення корінних, складних за будовою типів лісу, збереження 
біорізноманіття і підтримання стійкості лісових екосистем, збільшення їх 
екологічної ролі у ландшафті.В межах господарства 713,8 га становлять землі 
невкриті лісовою рослинністю, з яких 216,2 га забезпечені природним 
поновленням, а 63,5 га потребують сприяння природному поновленню, а також 
181,6 га – створення лісових культур. Ще 772,4 га залишаються у стадії 
незімкнутих лісових культур. 

Станом на жовтень 2017 р. у господарстві наявно 15 га всихання 
насаджень, в основному сосни. Причиною всихання є стовбурові шкідники. 
Тому потребують активізації заходи по охороні і захисту лісу, зокрема 
впровадження біологічного способу боротьби зі шкідниками і хворобами лісу, 
як найбільш перспективного. 
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Ще однією проблемою для всіх лісових господарств залишаються 
самовільні рубки. Станом на сьогодні за 2017 р. зафіксовано 11 випадків 
лісопорушень, пов’язаних з незаконною рубкою.Першочергово потребує 
покращення незадовільний на сьогодні стан забезпечення працівників 
державної лісової охорони.  

Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення 
введення лісового господарства на засадах сталого розвитку, підвищення 
стійкості лісових екосистем, забезпечення належної охорони і захисту 
лісівсприятиме підвищенню всіх корисних функцій лісу, а також задоволенню 
потреб в деревині та продукції побічних користувань. 
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ТЕНДЕНЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІМОПОРТОВАНИХ 

БУГАЇВ МОЛОЧНИХ ПОРІД 
 

В сучасних умовах розведення молочної худоби незаперечною 
залишається роль бугаїв-плідників, не лише з позиції відтворення поголів’я, але 
й генетичного поліпшення продуктивності худоби. За переконанням багатьох 
науковців [1–4] 90-95 % генетичного прогресу за надоєм досягається завдяки 
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бугаям-поліпшувачам. Правильний вибір бугаїв-поліпшувачів та їх 
використання в стаді впродовж ряду років забезпечує накопичення та прояв їх 
спадкової основи, а отже й генетичного потенціалу, вже через три покоління. 
Це змушує провідні світові організації, які формують фонд молочної худоби, 
особливо вимогливо відноситися до якості бугаїв-плідників, вдосконалюючи 
методи їх оцінки та добору.   

Використання імпортованих бугаїв-плідників чи їх спермопродукції 
особливо актуальне за даного стану галузі молочного скотарства України, де 
провідне місця за численністю поголів’я належить українській чорно-рябій, 
українській червоно-рябій та українській молочній породам, які створені та 
продовжують вдосконалюватися за використання голштинської породи. І хоча 
серед науковців і виробничників немає єдиної точки зору щодо впливу країни-
імпортера на спермопродуктивність бугая-плідника, вважається, що найкраще в 
Україні реалізується потенціал бугаїв, завезених з США [ 5,6].   

З урахуванням чого нами була поставлена мета – проаналізувати 
численність бугаїв-плідників різних порід, які використовувалися для 
відтворення маточного поголів’я корів молочних та молочно-м’ясних порід в 
Україні протягом 2009-2017 років, а також визначеними найбільші країни-
імпортери спермопродукції.  

Для аналізу використали каталоги бугаїв молочних і молочно-м’ясних 
порід для відтворення маточного поголів’я в 2009 та 2017 роках [7, 8]. 

За результатами досліджень встановлено, що кількість бугаїв-плідників 
усіх наявних в Україні порід великої рогатої худоби молочного й молочно-
м’ясного напряму продуктивності допущених до відтворення у 2017 році 
скоротилася в середньому на 16,7%, порівняно із 2009 роком. Зменшення 
бугаїв-плідників може бути обумовлено значним скороченням поголів’я корів і 
телиць в господарствах різної категорії, зміною законодавчої бази у 
тваринництві, яка дозволяє використовувати спермопродукцію чи плідників не 
занесених до каталогу та іншими чинниками.   

Аналіз використання бугаїв-плідників різних порід  в Україні вказує на не 
суттєве зменшення у 2017 році проти 2009 року допущених до відтворення 
плідників голштинської породи (-1,3%), в той час коли кількість бугаїв 
української червоно-рябої породи зменшилася на 37,5%, української чорно-
рябої породи – на 10,8%, симентальської – на 46,4%, української червоної 
молочної – на 50,0%, групи червоних порід – на 55,9%, групи бурих порід – на 
47,2%.  

 Серед 1159 бугаїв-плідників наявних порід в Україні, які записані до 
каталогу та допущені до відтворення корів молочних і молочно-м’ясних порід у 
2017 році, 452 голови були вітчизняного походження, 236 голів –імпортовано з 
США, 122 голів – з Німеччини, 68 - з Канади за незначної кількості плідників, 
яких завезли з інших країн.  

При цьому кількість бугаїв вітчизняних порід, серед усіх, що 
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використовувалися для відтворення маточного поголів'я у 2017 році становила 
лише 46,8%. Для порівняння, у 2009 році кількість вітчизняних бугаїв-
плідників, яких використовували для відтворення серед усіх, записаних до 
каталогу, становила 61,7%. Тобто, з 2009 року по 2017 рік кількість бугаїв-
плідників вітчизняних порід, допущених для відтворення, скоротилася на 
14,9%. 

У якості однозначного висновку можна вказати на тенденцію витіснення 
з ринку спермопродукції бугаїв-плідників молочних порід вітчизняного 
походження та лідерства бугаїв-плідників голштинської породи, завезених 
здебільшого із США, Німеччини і Канади. 
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ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ СІННИХ ГРАНУЛ З ЛЮЦЕРНИ ТА СОЇ 

 
Сучасні технологічні схеми і технічні засоби для виробництва сінного 

борошна в розсипному, гранульованому, брикетованому та пелетованому 
вигляді, дозволяють отримувати високопоживний, вітамінний корм придатний 
для довготривалого зберігання та до транспортування на далекі віддалі. 
Використання природних джерел енергії (за рахунок активного польового 
пров’ялювання від вологості 88,6-82,4 % до вологості стандартного сіна – 16-17 
%), значно зменшує витрати енергоносіїв (дизельного пального, природного 
газу, електроенергії, або твердого палива) на одиницю готового корму [1, 2, 3]. 

Нормативна документація на якість корму та на типовий технологічний 
процес (ДСТУ 4687-2006 «Корми трав’яні штучно висушені» та СОУ «Корми 
інтенсивної сушки із трав. Типовий технологічний процес приготування»), 
дають можливість адаптувати заготівлю гранульованих кормів для потреб 
виробників, тобто отримувати корм із заздалегідь визначеними параметрами 
якості – в основному за вмістом протеїну, клітковини та каротину. 

Разом з тим вихід сінного борошна і готових (охолоджених) гранул 
залежать від біологічної повноцінності рослинної сировини, тобто від бобової 
культури і фенологічної фази вегетації на момент скошування, від умов 
пров’ялювання і підбирання з наступним подрібненням і компактуванням в 
рулони або паки різної щільності. В таблиці 1 наведено показники виходу 
готового корму в залежності від фази розвитку рослин. 

Таблиця 1 
Вихід сінного борошна і охолоджених гранул з люцерни та сої 

Культура Фаза розвитку 
Урожайність 

зеленої маси, ц/га 
Вихід сінного 
борошна, т/га 

Вихід охолодже-
них гранул, т/га 

Люцерна 
посівна 
(сорт 

Синюха) 

Бутонізація 
(початок) 

412,8 8,2 7,2 

Цвітіння (повне) 443,5 8,5 7,6 
Початок наливу 

бобів 
421,4 8,3 7,4 

Соя 
(сорт ЕС 
Ментор) 

Стеблування – 
початок гілкування 

232,4 4,7 3,8 

Налив бобів 
нижнього ярусу 

261,6 5,4 4,3 
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З метою максимального накопичення сирого протеїну в гранулах Ø 6 мм 
для визначення їх якості, поживності і потенційної продуктивної дії, було 
обрано гранули у фазі початку бутонізації для люцерни та наливу бобів 
нижнього ярусів для сої. В таблиці 2 представлено показники хімічного складу 
та енергетичної цінності готового корму. 

Таблиця 2 
Аналіз хімічного складу сінних гранул для корів (на суху речовину) 

Показники якості Люцернові сінні гранули Соєві сінні гранули 

бутонізація цвітіння налив бобів стеблування налив бобів 
Сирий протеїн, % 20,8 18,9 17,2 19,4 16,8 
Сира клітковина, % 21,3 22,4 26,8 22,3 26,1 
Сира зола, % 12,8 11,6 10,9 9,2 9,6 

БЕР, % 46,6 45,6 42,6 41,4 40,5 
КДК, % 17,2 18,6 22,9 19,7 23,6 
НДК, % 20,1 23,8 37,1 25,1 39,4 
Каротин, мг/кг 263,0 224,0 206,0 181,8 153,2 

Енергетична поживність гранул 
ОЕ, МДж 11,4 10,6 9,5 10,9 11,5 
ЧЕЛ, МДж 7,2 6,6 5,9 6,8 7,6 
ЧЕПр, МДж 4,9 4,3 3,4 4,4 5,1 

Якісні показники гранул 
Перетравність СР, % 75,5 74,4 71,1 70,3 68,4 
Споживання СР, % * 6,1 5,1 3,2 5,8 3,6 
ВКЦ, од.** 348 291 179 245 193 

* у відсотках до маси тіла корови 
** відносна кормова цінність (одиниць). 

 
При багатоукісному використанні посівів люцерни посівної у фазі 

повного цвітіння з врахуванням механічних і біологічних втрат, досягається 
отримання максимальної кількості охолоджених гранул (до 7,6 т/га). При цьому 
прийомам активного польового пров’ялювання надається першочергове 
значення, тобто протягом 24-48 годин, швидкість вологовіддачі повинна 
перевищувати 1,2-1,4 %/год. Застосування ощадливих режимів ворушіння, 
згрібання і підбирання з пресуванням в тюки або рулони пониженої щільності 
(до 12-140 кг/м3), для подальшого досушування (активним вентилюванням на 
стаціонарі), зменшує механічні втрати з 18,6 до 8,8 % по сухій речовині. 
Аналогічним чином при заготівлі гранул із пізньостиглих, високорослих сортів 
сої у фазі наливу бобів нижнього ярусу, при зниженій кількості сирого 
протеїну, енергетична поживність гранул досить висока за рахунок 
підвищеного вмісту жирів в зерновій фракції сої. Соєві гранули доцільно 
використовувати в раціонах відгодівельного молодняку внаслідок підвищеного 
вмісту структурних вуглеводів (целюлози і геміцелюлози). 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 
– ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ДІЙНОГО 

СТАДА  
 

Розвиток молочного скотарства в Україні та виробництво якісної, 
конкурентоспроможної продукції неможливий без широкомасштабного 
впровадження нових високоефективних, енерго- і ресурсозберігаючих 
технологій, зоотехнічних, біотехнологічних методів та рішень. Сьогодні 
науковці та тваринники [1-4] вважають, що удій високопродуктивних корів та 
якісні показники молока стоять на трьох майже однакових «китах»: годівля, 
селекція та менеджмент (технологія утримання, ветеринарія, комфорт, 
технологія доїння та ін.). Всі фактори, що впливають на продуктивність 
молочних корів, досить вагомі, щоб ігнорувати хоча б один з них, особливо, 
коли мова йде про продуктивність корів на рівні 7-8 тисяч літрів молока і вище, 
при якому організм тварини працює по максимуму. Вченими експериментально 
доведено [5, 6], що одним із найоб’єктивніших критеріїв при формуванні 
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молочної худоби бажаного типу з високою молочною продуктивністю, міцним 
здоров’ям та задовільними відтворними якостями є добір тварин з високою 
племінною цінністю за показниками оцінки екстер’єрного типу. У країнах з 
розвинутим молочним скотарством широко використовується метод лінійної 
класифікації екстер’єрного типу тварин [7], де його показники займають 
істотну частку в структурі комплексних індексів племінної цінності бугаїв-
плідників, оцінених за якістю потомства. Це обумовлено тісною залежністю 
продуктивності тварин від їх екстер’єру та значною успадковуваністю ознак 
лінійної класифікації, що сприяє прискоренню генетичного прогресу порід і 
створенню високопродуктивних конкурентоспроможних стад. Нами також в 
умовах СТОВ «Колос» Тростянецького району Вінницької області була 
проведена лінійна класифікація корів-первісток української червоно-рябої 
молочної породи. Результати лінійної класифікації корів-первісток української 
червоно-рябої молочної породи за комплексними та описовими ознаками 
екстер’єру залежно від походження за батьком свідчать про те, що показник 
загальної оцінки чотирьох комплексів екстер’єрних ознак тварин становив у 
середньому 82,5±0,11 бала. Оцінені корови характеризуються доброю 
придатністю до машинного доїння та мають значний потенціал продуктивності, 
за порідністю всі тварини чистопорідні, а серед розподілу за класністю 
найбільшу частину становить еліта-рекорд – 56%. Отримані результати 
узгоджуються з високою продуктивністю молочного стада, яка за результатами 
бонітування становить у корів – 7295кг, перісток – 6368кг, що є вищою 
минулорічних показників на 0,7% та 1,0% відповідно. При цьому показники 
вмісту молочного жиру та білку знаходяться на рівні 3,82-3,73% і 3,24-3,18% 
відповідно.  

Варто зазначити, що для кращого збалансування годівлі дійних корів та 
забезпечення основними поживними речовинами в Інституті кормів та с.-г. 
Поділля НААН розроблено спосіб виробництва гранульованого трав’яного 
борошна з вегетативної маси люцерни, в основі якого є отримання сінного 
борошна в подрібнювачах типу «циклон», введення стабілізуючих добавок та 
антиоксиданту, гранулювання маси в грануляторах з рухливими 
перфорованими нарізними роликами при пресуючому каналі Ø 6мм з 
подальшим охолодженням. Це дає можливість отримати корм вологістю не 
більше 11%, з вмістом в сухій речовині сирого протеїну не менше 20%, сирої 
клітковини – не більше 19%, каротину – не менше 200мг/кг. Використання 
такого корму в годівлі дійного стада сприятиме збалансуванню раціонів за 
протеїном, вітамінами, а також підвищенню продуктивності на 5-12% та 
зменшенню витрат концентрованих кормів на 6-20%.   

Дуже важливою умовою одержання високих удоїв та якісних показників 
молока є дотримання технології машинного доїння. На власному досвіді в 
СТОВ «Колос» переконались, що дотримання усіх вимог технології машинного 
доїння сприяє отриманню молока на 19-25% більше при тих самих умовах 
годівлі, утримання, догляду, генетичному потенціалі. Цьому сприяє постійне 
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періодичне навчання майстрів машинного доїння по підвищенню їх 
професійної майстерності з встановленням класності і подальшими 
матеріальними виплатами. 

Тому, пошук шляхів направлених на реалізацію генетичного потенціалу 
та підвищення молочної продуктивності залишається актуальним і потребує 
постійного вивчення. Комплексні дослідження в даному напрямку сприятимуть 
подальшій консолідації молочних стад, дадуть змогу підвищити удої, 
покращити якісні показники молока та посилити конкурентоспроможність 
галуззі. 
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НАПРЯМКИ ПІДХОДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА 

МОЛОКА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ 
 

Процес виробництва молока, як і інший виробничий процес в сільському 
господарстві для свого розвитку потребує постійного впровадження інновацій. 
Нововведення повинні бути направлені на збільшення виробництва 
високоякісного продукту при зменшенні витрат, покращення охорони довкілля, 
звільнення працівників від тяжкої праці. Світовий досвід та досвід роботи 
кращих господарств України показує, що сталий розвиток галузі забезпечує 
постійне вкладення в модернізацію виробництва частини отриманого прибутку. 

Сучасне виробництво молока в країні, яка є лідером з виробництва 
молока США концентрується на крупних фермах із сучасними технологіями, де 
застосовуються останні розробки науки і техніки. Саме на цих фермах із 
чисельністю більше 1000 корів виробляється левова частка молока від 
загального обсягу – 50,3% [1]. 

Переведення молочного скотарства в нашій країні на дрібнотоварне 
виробництво призвело до кризової ситуації в галузі. Цілком очевидно, що для 
стабільного забезпечення населення України високоякісними молочними 
продуктами, а молокопереробних підприємств якісною сировиною необхідно 
створювати спеціалізовані високорентабельні молочні ферми, технологія 
виробництва на яких відповідала б сучасним вимогам і забезпечувала 
отримання високоякісного і дешевого молока. Це можливо за рахунок 
будівництва нових і реконструкції діючих ферм [2]. 

Кількісне подрібнення господарств, створення приватного 
індивідуального сектора, що мало місце в Україні суперечить світовій тенденції 
розвитку технологій виробництва тваринницької продукції [3]. 

В Україні на молочних фермах у кращих рентабельних 
сільськогосподарських підприємствах затрати праці на 1 ц молока становлять 
2,4-5,8 люд.-год., тоді як у США ще в 90-і роки ці затрати становили 0,6-0,66 
люд.-год. [4]. 

Підхід до укрупнення молочних ферм в галузі дещо змінився в останні 
роки. Якщо у 2011році налічувалась 3591 молочна ферма, то за підсумками 
2015 року їх кількість скоротилась до 2614 (- 17,2%). Частка малих ферм (до 50 
голів) за цей період зменшилася з 42 до 28%. Кількість великих ферм за п'ять 
років зросла на 2%. При цьому саме великі ферми забезпечують основне валове 
виробництво молока на промисловій основі (у 2011 році – 37,9%, а за 
результатами 2015 р. – 43,5%) [5]. 

Ці дані є підтвердженням того, що визначальними факторами 
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ефективності розвитку галузі є спеціалізація і концентрація, рівномірний вихід 
продукції протягом року, потоковість технологічних процесів, наявність 
оптимізованих систем відтворення і вирощування високопродуктивної корови, 
забезпечення її якісними кормами залежно від фізіологічних потреб, 
комфортного утримання та використання, наукової організації та оплати праці. 

Досягнення бажаного ефекту зниження витрат на виробництво молока, 
повне розкриття генетичного потенціалу тварин, збільшення виробництва 
продукції можливе лише за умови системного підходу до технології, 
комплексного проведення всіх заходів, використання передового досвіду і 
інновацій на всіх стадіях виробництва продукції. 

Складність впровадження інновацій в сільському господарстві і в тому 
числі у молочному скотарстві полягає в тому, що цей процес є довготривалим, 
вимагає фахового наукового супроводження і здійснюється через 
коопераційний технологічний план, функцію аналізу, функцію прогнозування, 
функцію координації, що виконуються кваліфікованими спеціалістами [6]. 

Отже, ситуацію в галузі молочного скотарства України можливо змінити 
на кращу на основі комплексного підходу до впровадження інноваційних 
технологій, які є носіями досягнень світового науково-технічного прогресу в 
цій галузі. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СПОРТИВНИХ КОНЕЙ 
 
Тренінг та випробування молодняку є складовою частиною селекційно-

племінної роботи в конярстві і служать подальшим засобом підвищення якості 
племінної продукції [1]. Результати випробувань служать критеріями відбору 
молодняку для відтворення та спорту [2]. На змаганнях коні перебувають у 
стані стресу, який зумовлюють багато факторів: транспортування, нова 
конюшня та сусіди, велика кількість глядачів, гомін, гучна музика та інше. Не 
кожен кінь може зосередитись на виконанні вправ змагальної програми під 
впливом цих факторів. З засобів визначення стресової чутливості, що 
використовують у тваринництві, у конярстві не використовують жодного [3]. 
Необхідно проводити пошук простих, надійних, об’єктивних та універсальних 
методів оцінки чутливості коней до дії стресорів. Вирішення цих питань є дуже 
актуальним, бо багато коней не проявляють максимальної роботоздатності 
через стан стресу під час змагань. Первісний вибір спортивного коня, методи 
роботи з ним [4], планування етапів підготовки, допустимі навантаження на 
різних етапах роботи– це питання завжди були об’єктом дискусій різних 
спеціалістів з кінного спорту [5]. Метою створення методів оцінки чутливості 
коней до дії стресорівє надання можливості тренерам та вершникам корегувати 
систему підготовки коней для кожного коня окремо, з огляду на отримані під 
час оцінювання результати. 

Для отримання динамічних показників рівня прояву стрес-реакції під час 
показових виступів та змагань нами було розробленовимоги щодо поведінки 
коней, за якими вони мають оцінюватись після кожного виступу. В ході 
досліджень нами було виділено сім основних подразників, що впливають на 
стресовий стан коней під час участі у показових виступах та змаганнях. Також 
було розроблено систему оцінювання реакції коней на них. 

1. Реакція на транспортування до місця виступу. Не хвилюється – 5 балів, 
трохи хвилюється, але виконує команди людини – 4 бали, хвилюється, але 
виконує команди людини після опору – 3 бали, дужехвилюється, відмовляється 
виконувати команди людини – 2 бали. 

2. Реакція на гучну музику під час виступу. Не реагує – 5 балів,трохи 
збуджується,але підкорюється вершнику– 4 бали, виявляє непокору, але 
вершник повертаєконтроль за 0.1-0.3 хв. – 3 бали,лякається тривалий час або 
зовсімне підкорюється вершнику – 2 бали. 
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3. Реакція на великукількість глядачів. Не реагує – 5 балів, трохи 
збуджується, але підкорюється вершнику – 4 бали, виявляє непокору, але 
вершник повертає контроль за 0.1-0.3 хв. – 3 бали, лякається тривалий час або 
зовсім не підкорюється вершнику – 2 бали. 

4. Реакція на фото- та відеотехніку. Не реагує – 5 балів, трохи 
збуджується, але підкорюється вершнику – 4 бали, виявляє непокору, але 
вершник повертає контроль за 0.1 – 0.3 хв. – 3 бали, лякається тривалий час або 
зовсім не підкорюється вершнику – 2 бали. 

5. Реакція на скупчення коней в обмеженому просторі. Не проявляє 
агресії – 5 балів, проявляє агресію тільки при безпосередньому контакті з 
кіньми – 4 бали, проявляє агресію при дистанції 1 – 1.5 метра до інших коней – 
3 бали, проявляє агресію при дистанції понад 2 метрів до інших коней – 2 бали. 

6. Реакція на оплески та інші шумові подразники. Не реагує – 5 балів, 
трохи збуджується, але підкорюється вершнику – 4 бали, виявляє непокору, але 
вершник повертає контроль за 0.1-0.3 хв. – 3 бали, лякається тривалий час або 
зовсім не підкорюється вершнику – 2 бали. 

7. Реакція на зміну погодних умов (пориви вітру, дощ). Не реагує - 5 
балів, трохи збуджується, але підкорюється вершнику – 4 бали, виявляє 
непокору, але вершник повертає контроль за 0.1-0.3 хв. – 3 бали, лякається 
тривалий час або зовсім не підкорюється вершнику – 2 бали. 

Завдяки проведеному оцінюванню ми можемо бачити реакцію коней на 
різні стрес-фактори та під час тренінгу спрямовувати підготовку в той чи інший 
бік індивідуально для кожного коня. Також при проведенні регулярного 
оцінювання ми можемо бачити динаміку адаптації коней до стресорів. 
Оцінювання коней за цією методикою дає змогу корегувати систему підготовки 
коней ще у підготовчому та на початку змагального періоду, що у підсумку 
скорочує витрати часу та підвищує ефективність змагального циклу. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НОРМ NPK 

В СИСТЕМЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

Внедрение систем точного земледелия делает реально возможным 
существенное сокращение затрат в растениеводстве путем оптимизации норм 
внесения минеральных удобрений и, в первую очередь, NPK.  

Компьютерная программа NPK-оптимизатор, разработанная авторами 
статьи, позволяет трансформировать негативный фактор пестроты почвенного 
плодородия в позитивный фактор экономии ресурсов и увеличения 
урожайности. При этом, чем больше пестрота почвенного плодородия поля, тем 
больше экономия. Вторым важным фактором является точное определение зон 
плодородия. Третьим значимым фактором является точность определения 
оптимальной урожайности на каждом конкретном элементарном участке (зоне 
плодородия) поля. При этом необходимо учитывать не только содержание 
элементов питания в почве и степень их использования различными 
культурами, вынос NPK с единицей продукции и коэффициенты использования 
NPK из минеральных и органических удобрений, но также и различную 
стоимость единицы азота, фосфора и калия в удобрении. 

В программу заложены данные для 39 полевых культур, включая 
сенокосы и пастбища. Учитывается действие и последействие 15 видов 
органического удобрения. Во вводе данных также задействованы: номера 
элементарных участков, их площади, кислотность, гранулометрический состав, 
глубина и объемный вес пахотного горизонта, содержание гумуса, Р2О5 и К2О, 
предшественники, стоимость 1 кг действующего вещества азота, фосфора и 
калия, стоимость или себестоимость 1 ц выращиваемой продукции, 
планируемая урожайность и планируемый процент участия NPK в стоимости 
(себестоимости) продукции. При этом может использоваться любая валюта.  

Основными конкурентными преимуществами программы являются: 
1. Программа осуществляет наиболее точный расчет количества PK, 

поступающего из почвенных запасов. Величина коэффициентов использования 
РК из почвы зависит от содержания данных элементов питания в пахотном 
горизонте, выращиваемой культуры, кислотности и гранулометрического 
состава почвы и существенно варьирует. Основным недостатком большинства 
компьютерных программ данного профиля является использование мало 
вариабельных, или постоянных значений коэффициентов использования 
фосфора и калия из почвы, что приводит к неполучению планируемой 
урожайности, или к снижению почвенного плодородия. Официально 
используемая система определения норм внесения NPK c учетом 



СЕКЦІЯ 1 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
 

SECTION 1 
AGRICULTURAL SCIENCES 

 

 

65 

коэффициентов возмещения (возврата) NPK не позволяет добиться желаемой 
экономически значимой точности расчетов, особенно на пограничных зонах 
уровней урожайности и содержания NPK в почве. Кроме того, данная система 
предусматривает (что преподносится как преимущество) выравнивание 
почвенного плодородия на элементарных участках. Другими словами, если на 
каком- то участке низкое содержание фосфора, то кроме дозы, необходимой 
для получения планируемой урожайности, вносится дополнительная доза 
фосфора для повышения его содержания в почве. Вместе с тем, при цене 
действующего вещества фосфорных удобрений (около 800 $ /т) и окупаемости 
удобрения- 5 кг зерна/1 кг Р2О5, при средней рыночной цене зерна 150 $/т, не 
окупятся даже затраты на само удобрение, без учета затрат на его внесение и 
уборку дополнительной продукции. 

2. Программа показывает в процентном и денежном выражении 
получаемую условную экономию затрат на NPK на одном гектаре, а также 
прибавки урожайности (ц/га) за счет оптимизации. При этом стоимость 
последней не входит в стоимость условной экономии. 

3. Позволяет выбрать для конкретного поля (с учетом пестроты 
почвенного плодородия) культуру, выращивание которой позволит получить 
наибольшую экономию затрат на NPK, а также определить экономическую 
значимость (в денежном выражении) предшественника и внесенных 
органических удобрений. 

4. Использование программы позволяет получить планируемую 
урожайность и избежать дальнейшего нарастания пестроты почвенного 
плодородия.  

5. Программа позволяет сделать расчет уровня урожайности с 
минимальными дозами фосфорных и калийных удобрений и полностью 
реализовать потенциал почвенного плодородия. 

6. Программа оптимизирует дозы фосфорно – калийных удобрений при 
увеличении доз азота. Возможность указанного уменьшения обусловлена тем, 
что многие сельскохозяйственные культуры усиливают мобилизацию РК из 
почвы и удобрений при достаточной обеспеченности азотом [1]. 

7. Позволяет адаптировать открытую базу данных по выносу NPK с 
единицей продукции и коэффициентам использования NPK из минеральных и 
органических удобрений к фактическим параметрам в каждом конкретном 
хозяйстве. 

При ежегодном определении фактического выноса NPK с единицей 
продукции, базовые данные можно откорректировать достаточно точно для 
конкретных почвенно- климатических и производственных условий хозяйства. 
В случае использования программы для нескольких хозяйств, банк данных 
необходимо формировать для каждого из них.  

Механизм работы программы можно посмотреть: Google / NPK-
оптимизатор/ видео.  
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ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО 

ВІД СТРОКУ СІВБИ 
 
В Україні, як і в інших країнах Європи, зазначено глобальне потепління 

клімату, особливістю якого є зміни при переході середньодобових температур 
через 5-10 ºC, посилення нерівномірності опадів в період вегетації 
сільськогосподарських культур, більш часта повторюваність посух [1]. 

Кукурудза, в порівнянні з ранніми ярими культурами для проростання 
насіння вимагає велику суму ефективних температур. Встановлено, що в період 
від посіву до появи сходів, біотипи кукурудзи особливо реагують на зміну 
гідротермічних умов. Результати досліджень свідчать, що початок сівби слід 
визначати при температурі грунту на глибині загортання насіння [2, 4]. 

Результатами численних досліджень встановлено оптимальні строки 
сівби кукурудзи зубовидних і кременистих підвидів, вони залежать від 
грунтово-кліматичних і погодних умов, а також біологічних особливостей 
гібридів [4]. При оптимальних строках сівби кукурудзи складаються найкращі 
умови для формування високих і сталих врожаїв. Сівбу рекомендується 
починати при стійкому прогріванні грунту на глибині загортання насіння до 10-
12 ° С [6]. 

Польові досліди з визначення оптимальних термінів сівби гібридів 
кукурудзи проводилися науково-дослідними установами в різних зональних 
умовах. За результатами досліджень встановлено оптимальні строки сівби для 
гібридів різних групп стиглості і їх батьківських форм [5]. Однак, в останні 
роки селекціонерами створені нові гібриди кукурудзи, які поряд з високою 
врожайністю відрізняються реакцією на умови зовнішнього середовища і 
вимагають уточнення окремих елементів технології. 

Рослини кукурудзи характеризуються повільним зростанням і розвитком 
в першій половині вегетації, тому ефективно використовують сонячну енергію, 
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вологу та тепло в другій половині вегетації, при максимальній площі листя 
знижується температура повітря приплив сонячної радіації і запаси 
продуктивної вологи [6].  

Важливе значення при вирощуванні кукурудзи має визначення реакції 
сортів і гібридів на строки сівби, особливо для забезпечення конвеєра качанів з 
зерном молочної стиглості.  

Найбільш повні і дружні сходи можна отримати за умови хорошого 
зволоження верхнього шару ґрунту і прогрівання на глибині загортання 
насіння. Численна кількість авторів вважає, що оптимальне поєднання 
температури ґрунту і вологості за термінами сівби повинні вирішуватися 
комплексно, тобто, при ранніх термінах внаслідок меншого прогріву висівати 
насіння потрібно на меншу глибину, а в більш пізній, при пересиханні верхніх 
шарів - на велику, обов'язково під вологий шар ґрунту [7]. 

T. K. Wolfe [8] вважає, що швидкість проростання насіння збільшується з 
підвищенням вологості ґрунту до 80% повної вологоємності. 

При ранніх термінах кукурудза використовувала на 31% більше вологи і 
мала велику площу листкової поверхні в порівнянні з рослинами пізніх строків 
сівби, які використовували меншу кількість вологи. При ранніх строках сівби 
запаси продуктивної вологи в ґрунті в фазі викидання волоті і воскової 
стиглості зерна були значно більшими в порівнянні з пізніми. 

Таким чином, наявні в літературі дані з технології вирощування підвидів 
кукурудзи для їх використання у виробництві недостатні і суперечливі, нерідко 
отримані в умовах, які відрізняються від умов зони Лісостепу західного. До 
теперішнього часу не були достатньо обґрунтовані прийоми обробки ґрунту, 
внесення добрив, строки і способи сівби, густота стояння рослин, не вирішено 
питання боротьби з бур'янами, та не була дана біоекологічна характеристика 
підвидів і сортів або гібридів кукурудзи, економічна і біоенергетична оцінка 
окремих елементів технології їх обробітку. У зв'язку з цим, нами, в умовах зони 
Лісостепу західного, вивчалися агроекологічні особливості росту, розвитку та 
формування зерна цукрової кукурудзи та з урахуванням цього розроблялися 
технологічні прийоми їх вирощування. 

 
Література 

1. Адаменко Т. І. Зміна агрокліматичних умов і їх вплив на зернове 
господарство України. Погода і зернове господарство України: матеріали 
наради-семінару. Дніпропетровськ, 2004. С. 3–6. 

2. Циков В. С. Матюха Л. А. Интенсивная технология возделывания 
кукурузы. Москва: Агропромиздат, 1989. 245 с. 

3. Евграфова Е. Температура прорастаниясемянразличныхсортов и 
гибридов. Селекция и семеноводство. 1964. № 6. С. 29–32. 

4. Кирилюк Р.М. Моніторинг конкуренто-спроможності та перспективи 
вирощування кукурудзи в Україні Люблін. 2015. Вип. 17. №5. 



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

INNOVATIVE TECHNOLOGY 
AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT 

OF NATIONAL PRODUCTION 

 

68 

5. Кукуруза / под. ред. П. И. Сусидко и В. С. Цикова. – Київ: Урожай, 
1978. 296 с. 

6. Філіпов Г.Л. Романенко С.В., Філіпов Л.Г. Теоретичне обґрунтування 
вирощування високих урожаїв кукурудзи в сучасних умовах. Хранение и 
переработка зерна. 2005. № 12. С. 51–53. 

7. Иншин Н. А. Влияние глубины и сроков посева на урожайность 
Кукуруза и сорго. 1990. № 2. С. 19. 

8. Wolfe T. K. A study of germination, maturity and yield in corn Virginia 
State Tech. Bull. – 1927. – № 30. – P. 33–38. 
 

 

 
 

 
Кириченко Леся 

науковий співробітник 
Стецюк Олександр 

к.с.-г.н., с.н.с., старший науковий співробітник 
Любченко Владислав 

к.тех.н., старший науковий співробітник 
Інститут сільського господарства Полісся НААН 

м. Житомир 
 

ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЧНОЇ АГРОТЕХНОЛОГІЇ НА ХМІЛЬНИКАХ 
 

Питання застосування екологобезпечних агротехнологій у виробництві 
якісних продуктів харчування, в тому числі обумовлене вимогами ЄС, спонукає 
вчених-аграріїв до розроблення теоретичних та інноваційно-технологічних 
засад органічного виробництва [1, 2]. Виробництво органічних продуктів у світі 
користується все більшою популярністю. Згідно статистичних даних FiBL-
IFOAM [3, 4], у 2015 році площа земельних угідь, зайнятих під виробництво 
органічної продукції в світі, зросла з 11 млн. га у 1999 році до 50,9 млн. га у 
2015 році. Хоча в цілому світі плантації органічного хмелю займають невелику 
площу – 327 га, та все більше країн звертає увагу на отримання екологічно 
чистої сировини для виробництва пива. 

Дослідження проводились на хмелеплантації 212 Інституту сільського 
господарства Полісся НААН у 2016–2017 роках. Грунт дослідної ділянки – 
дерново-підзолистий супіщаний. Органічні добрива – перепрівший гній, 
сидеральні культури (редька олійна, люпин, пелюшко-вівсяна сумішка).  

Природні мінеральні добрива, дозволені при органічному землеробстві – 
сульфат калію, 50% та фосфоритне борошно, 25%. Традиційні хімічні 
мінеральні добрива: аміачна селітра, 34%; суперфосфат, 20%; калій хлористий, 
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60% (застосовуємо при традиційній загальноприйнятій технології вирощування 
хмелю – вар.2 ).  

Схема досліду складається з наступних варіантів: 1) без добрив; 
2) перегній 40 т/га + N120 Р100К140; 3) перегній 40 т/га +люпин + Р100К140; 
4) люпин + Р100К140; 5) олійна редька + Р100К140; 6) пелюшка з підсівом вівса 
+Р100К140. 

Мета досліджень полягає у розробленні теоретичних та інноваційно-
технологічних засад ведення хмелярства з елементами органічного 
виробництва, що дасть можливість підвищити природну біологічну активність 
ґрунту, відновити баланс поживних речовин, нормалізувати роботу живих 
організмів, стабілізувати гумус, і як результат, покращити якісні показники 
шишок хмелю та пива, як продукту, звареного на основі хмелю. 

Для реалізації поставлених завдань восени 2016 року було висаджено 
хміль сорту Заграва, в вересні 2017 року отримано перший врожай. Показники 
урожайності шишок хмелю молодих насаджень в умовах 2017 року свідчать 
про перевагу традиційної технології вирощування у порівнянні з варіантами 
органічної на 7–25 %, що в абсолютних показниках складає 0,08–0,29 т/га. 
Імовірно, це пов’язано з тим, що сидеральні культури в перший рік 
застосування не могли мати позитивної віддачі, на відміну від перегною, 
оскільки зароблена зелена маса не встигла розкластися до доступних поживних 
речовин для культури хміль за досить короткий термін. 

Якщо порівнювати з абсолютним контролем (варіант без добрив), то ми 
спостерігаємо значну перевагу по урожайності як традиційної агротехнології, за 
якої прибавка складає 81 %, або 0,52 т/га шишок хмелю стандартної вологості, 
так і варіантів органічного виробництва, де прибавка сягає 36–69 %, або 0,23–
0,44 т/га. 

Одержані дані щодо вмісту альфа-кислот в шишках хмелю як основного 
якісного показника свідчать про те, що в умовах 2017 р. сорт Заграва 
максимально реалізував свій потенціал щодо накопичення альфа-кислоти по 
всіх варіантах досліджень. В абсолютних відсотках найвищий показник 
отримано на органічному варіанті з використанням люпину в якості 
сидеральної культури – 10,7 %, або + 0,7 % до контролю та + 1,1 % до 
абсолютного контролю. Майже аналогічні показники маємо на органічному 
варіанті, де в якості сидеральної культури висівали пелюшко-вівсяну сумішку. 
Незначно поступаються за даним показником органічні варіанти з олійною 
редькою та люпином з внесенням перегною. При традиційній технології 
вирощування хмелю якісний вміст альфа-кислот в шишках мав найнижчий 
рівень і становив 9,6 %.  

Показники економічної ефективності різних агротехнологій вирощування 
хмелю сорту Заграва свідчать про досить високий рівень рентабельності цієї 
культури (від 52 % на абсолютному контролі, 81 % при загальноприйнятій 
технології та 106–150 % на варіантах органічних технологій). 
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ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНІ ОЗНАКИ КОРІВ БІЛОГОЛОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВІДБОРУ 

ЗА ВИРОБНИЧИМИ ТИПАМИ 
 

Успішний розвиток молочного скотарства в Україні залежить від 
правильного вибору порід великої рогатої худоби й ареалу її розведення. На 
даний час в Україні розводиться більше 10 порід великої рогатої худоби. Ці 
породи по різному пристосовуються до індустріальних технологій і мають різні 
племінні якості [1,5]. 

Білоголова українська порода належить до локальних зникаючих порід 
України. Тварин цієї породи розводять тільки в ДПЗ «Антоніни» Хмельницької 
області. 

Малочисельність породжує проблему збереження її генофонду як одного 
із структурних елементів сучасних агросистем. 

Інтенсивні методи ведення молочного скотарства потребують ефективних 
доборів корів для відтворення стад. Одним із шляхів добору корів за високою 
молочною продуктивністю є оцінка їх за типами конституції або виробничими 
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типами [3]. Крім визначення показників надоїв корів у різних 
конституціональних і виробничих типів, необхідно враховувати 
жирномолочність та білковомолочність. Але їх абсолютні величини не 
дозволяють об’єктивно встановити енергетичні переваги молочного або 
дихального типу корів над іншими, використання кормів у енергії молока і 
приростів живої маси різних конституцій і виробничих типів [2, 4]. Тому 
актуальним є дослідження корів білоголової української породи за 
конституціональними і виробничими типами та встановлення найбільш 
ефективний тип, як доцільно використовувати для добору корів у племінне 
ядро. 

Матеріал для досліджень слугувала інформація 212 корів-первісток 
білоголової української породи ТОВ «Подільський господар» Шепетівського 
району Хмельницької області. 

Метою досліджень є дослідити господарсько-корисні ознак корів 
білоголової української породи різних виробничих типів .  

Методика досліджень. Показник відносної молочності корів 
розраховується шляхом ділення 4%-го за вмістом жиру молока, отриманого за 
305 днів або укорочену лактацію, на 100 кг живої маси, а отже враховує лише 
продуктивні та масові показники. 

Стадо корів білоголової української породи згідно методики досліджень 
було поділено на три виробничі типи. До молочного типу віднесені тварини, які 
переважали >М+0,7σ за відповідною ознакою, проміжного – знаходилися в 
межах М±0,7σ, молочно-м’ясного – поступалися <М-0,7σ. За показником 
відносної молочності до першої групи віднесено 43 голови або 20 %, до ІІ – 
відповідно 117 голів або 55 %, до ІІІ – 52 голови або 25 %. Тобто 
співвідношення груп склало приблизно 1 : 2 : 1, що узгоджується із 
закономірностями нормального розподілу. 

Результати досліджень. Основною ознакою молочної худоби є молочна 
продуктивність. Молочна продуктивність корів зумовлена багатьма факторами 
як спадкового, так і неспадкового характеру.  

Корови-первістки різних виробничих типів значно відрізняються за 
показниками молочної продуктивності. Так найбільшим значенням надою за 
305 днів лактації, жирності молока та кількістю молочного жиру 
характеризуються тварини молочного типу. Їх показники становлять відповідно 
5617 кг, 3,66 % і 202,7 кг. Найменшими показниками відзначаються корови-
первістки молочно-м’ясного типу (відповідно 3040 кг, 3,57 % і 108,9 кг). 
Тварини проміжного типу займають проміжне положення (відповідно 4279 кг, 
3,62%, 154,3 кг). 

Різниця між групами в більшості випадків була суттєвою і 
високодостовірною (Р<0,05–0,001). 

У селекційній практиці поряд з продуктивними ознаками, значна увага 
приділяється оцінці худоби за зовнішніми формами та пропорціями тіла.  
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Про лінійний розвиток особин можна судити за основними промірами 
статей тіла. Проміри в цілому характеризують будову тіла тварини як єдиного 
цілого. За основними промірами статей тіла є можливість чітко оцінити 
передню, середню та задню частину тулуба худоби.  

Корови-первістки різних виробничих типів відрізняються між собою за 
масовими та лінійними габаритами тулуба. Тварини молочного типу 
переважають корів молочно-м’ясного типу за висотою в холці на 2,1 см, 
шириною в кульшах - 1,4 см, косою довжиною тулуба – на 1,2 см та обхват 
п’ястка на 0,4 см. Тварини молочно-м'ясного типу мають більшу живу масу, 
ширший і об’ємистий тулуб. Корови проміжного  типу за параметрами тулуба 
займають проміжне  положення між крайніми типами.  

Різниця між групами у 12 випадків із 24 (або у 50 %) була достовірною 
(Р<0,05–0,001). 

Щоб точно оцінювати будову тіла тварин різного призначення і з метою 
визначення пропорціональності будови, взаєморозвитку різних його частин, 
розраховують індекси будови тіла, які вираженим у відсотках співвідношенням 
взаємозв язаних промірів. 

Індекси будови тіла дають певну уяву про розвиток одних статей тіла 
відносно до інших та характеризують тварин в об'ємному вимірі. За допомогою 
індексів можна судити про гармонійність будови тіла, ступінь вираженості 
бажаного напрямку продуктивності і статевого диморфізму. 

Корови-первістки різних виробничих типів відрізняються також за 
індексами будови тіла. Корови молочного типу характеризуються більш 
вираженою високоногістю (48,4) і вузькотілістю (93,7), меншою компактністю 
(119,5) та масивністю (114,3).  

Поряд з головними ознаками молочної худоби важливо врахувати їх 
відтворні здатності, котрі впливають не лише на темпи генетичного прогресу 
популяції за молочною продуктивністю, але й на економічну ефективність 
використання тварин. Відтворна функція корів характеризується рядом 
показників, серед яких найважливішими є вік першого отелення, тривалість 
різних біологічних періодів та узагальнюючі показники відтворної здатності. 

Найкращою відтворною здатністю характеризуються корови молочно-
м'ясного типу, найгіршими – корови молочного типу, а тварини проміжного 
типу займають середнє положення. Але, це закономірно для 
високопродуктивних корів, як правило, в них триваліший лактаційний період. 

Корови-первістки різних виробничих типів відрізняються за показниками 
відтворної здатності. Так, тривалість сервіс- та міжотельного періодів в 
напрямку від молочного типу до молочно-м'ясного типу зменшуються, а 
коефіцієнт відтворної здатності, навпаки, збільшується при вірогідній різниці 
між крайніми групами (Р<0,01–0,001) . Корови проміжного типу  за даними 
показниками займають середнє значення. Вік 1-го отелення у корів усіх трьох 
груп був практично однаковим і коливався в межах 33,2–33,9 міс. 

Різниця між групами у 9 випадків із 12 (або у 33 %) була достовірною 
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(Р<0,05–0,001). 
Отже у племінній роботі з великою рогатою худобою білоголової 

української породи орієнтуватися на розведення тварин переважно молочного і 
частково проміжного виробничих типів, вести селекцію на збільшення 
жирномолочності корів. 
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ВПЛИВ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 
Нині актуальним є завдання збільшення виробництва соняшнику 

кондитерського напрямку, особливо в південних і східних областях України, 
головним чином за рахунок підвищення врожаю культури. Особливості 
агротехніки вирощування такого соняшнику вивчені недостатньо.  

Для вивчення основних елементів агротехніки вирощування соняшнику 
кондитерського напрямку було проведено польові досліди, схема яких 
представлена такими факторами: густота стояння рослин (45, 50; 55; 60 та 65 
тис. шт./га). Посівна площа елементарної ділянки – 56 м², облікова – 42 м², при 
триразовому повторенні. Попередник у досліді – озима пшениця.  

Кількість рослин на одиниці площі є одним з ефективних діючих 
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факторів, що регулює використання вологи, світла та інтенсивність 
асиміляційного процесу, формування врожаю. По-різному проявляється 
взаємозв'язок продуктивності і густоти стояння рослин залежно від ґрунтово-
кліматичних умов, морфобіологічних особливостей гібридів та агротехніки [1]. 
Тому густота стояння рослин – важливий елемент технології вирощування 
різних культури. При оптимальному визначенні кількості рослин на одиниці 
площі можна досягти максимальної урожайності зі збереженням високих 
якісних показників [2]. Проведені дослідження дозволили встановити 
відмінності між досліджуваними факторами в швидкості проходження 
фенологічних фаз рослинами соняшника. Фаза сходів почалася на всіх 
варіантах досліду одночасно – через 11 діб після посіву, що свідчить про повну 
відсутність впливу сформованих у досліді факторів на вищезазначений 
показник. Що стосується наступного досліджуваного періоду «сходи-цвітіння», 
то тут чітко прослідковується вплив загущення рослин соняшника на 
тривалість проходження зазначеного етапу вегетації - спостерігалась тенденція 
до скорочення вищезгаданого періоду із збільшенням густоти стояння. Так, за 
мінімального загущення в досліді соняшник досяг фази цвітіння в середньому 
через 42 доби, а за максимального загущення – уже через 39 діб після сходів 
культури. Наступний вегетаційний період «цвітіння-дозрівання» також мав 
тенденцію до скорочення за збільшення загущення рослин соняшника на площі 
і різниця у тривалості періоду між крайніми варіантами склала 4 доби – 
відповідно 61та 57 діб. Різна тривалість вищезгаданих періодів призвела до 
різної тривалості вегетації соняшнику. Так, у варіанті з нормою висіву 45 тис. 
насінин/га вегетаційний період склав в середньому 103 доби. У варіанті з 
максимальним загущенням рослини дозріли на тиждень швидше. Виходячи з 
даних, можна зробити висновок, що тривалість вегетаційного періоду 
перебуває у прямій залежності від норми висіву. 

Висота стебла вважається однією з важливих морфобіологічних ознак, 
яка характеризує реакцію рослин на зміни умов вирощування. За літературними 
даними у соняшника існує досить тісна кореляційна залежність між загальною 
фітомасою рослин і величиною врожаю (r=0,864) [3]. Одержані дані свідчать, 
що висота рослин, площа листя, діаметр стебла та кошика змінюються залежно 
від густоти стояння, що й підтверджується даними. Так, висота рослин мала 
параболічний характер змін із збільшенням норми висіву з максимальним 
показником у варіанті з нормою висіву 55 тис. насінин/га – 128,9 см. 
Найнижчими рослини були на ділянці з максимальним загущенням – 122,7 см. 
Діаметр стебла зменшувався із збільшенням загущення соняшника від 3,1 до 2,4 
см. Індекс площі листкової поверхні збільшувався із збільшенням загущення і 
різниця між крайніми варіантами склала 0,8 м2/м2. Діаметр кошика також мав 
тенденцію до зниження із загущенням рослин на площі від 23,7 до 19,7 см. 

За даними різних вчених маса 1000 насінин соняшнику – генетично 
зумовлений показник, але він може змінюватися залежно від ґрунтово-
кліматичних умов та агротехнічних заходів, зокрема від густоти стояння. У 
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наших дослідженнях маса 1000 насінин знижувалась із загущенням рослин від 
133 до 126 грамів. Маса насіння з одного кошика може залежати як від 
кількості насіння в ньому, так і від маси 1000 насінин, а також комплексного 
впливу цих ознак. В наших дослідженнях маса насіння з 1 рослини також 
зменшувалась за збільшення загущення і різниця між крайніми варіантами 
склала 19,7 г. Кількість насіння з 1 рослини мала таку ж тенденцію змін і 
коливалася в межах 317-449 г.  

Урожайність соняшнику залежить від густоти рослин та середньої 
продуктивності одного кошика. Але при збільшенні густоти стояння рослин 
зменшення продуктивності кошика компенсується збільшенням кількості 
рослин на одиниці площі. Найвищий рівень врожайності був отриманий з 
варіанту, де соняшник висівали з нормою 50 тис. насінин/га – 2,28 т/га. 
Істотність різниці в продуктивності з попереднім варіантом (45 тис. насінин/га) 
математично не доведена. Найнижчий урожай був отриманий у варіанті з 
максимальним загущенням рослин соняшника на площі і становив 1,87 ц/га 
насіння. Таким чином, за результатами проведених досліджень доведено 
суттєвий вплив густоти на біометричні показники структурні елементи 
продуктивності рослин та урожайність соняшнику. Для вирощування 
соняшнику сорту Люкс в умовах південного Степу України оптимальною 
виявилась норма висіву 45-50 тис. насінин/га, що є причиною утворення 
раціональної густоти стояння рослин на час збирання врожаю і, як результат, 
отримання максимальної врожайності соняшникового насіння. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЦІЛОРІЧНОГО 
УТРИМАННЯ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ 

БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ 
 

Галузь м’ясного скотарства є однією з головних при виробництві 
високоякісної яловичини. В господарствах по виробництву яловичини 
перспективним є запровадження прогресивних систем утримання худоби при 
мінімальній вартості скотомісця, з оптимальними комфортними умовами та 
технологічними параметрами утримання, простота технології з економічною 
комплексною надійною механізацією, з поступовою адаптацією до 
запропонованої технології з мінімальними стресовими навантаженнями на 
організм худоби для реалізації генетичного потенціалу м’ясної продуктивності 
на рівні середньодобових приростів 1000-1500 г.  

Система утримання худоби повинна включати увесь технологічний цикл 
вирощування та відгодівлі худоби. Головними умовами високої ефективності 
системи утримання худоби є виробництво максимальної кількості продукції 
при мінімальних затратах праці та коштів, раціональної організації відтворення, 
кормової бази, інтенсивної відгодівлі, ветеринарного забезпечення худоби, 
раціональної організації праці [1-3]. 

При виборі технології утримання м’ясної худоби фахівці рекомендують 
враховувати наявність пасовищ, приміщень, забезпечення кормами власного 
виробництва та підстилкою. Це є фундаментом технології м’ясного скотарства. 
Однак, Україна має різноманітні природно-кліматичні зони, які відрізняються 
температурою зовнішнього середовища, кількістю опадів, наявністю вітрів та 
ін. Тому в різних природно-кліматичних умовах запроваджують різні способи 
утримання м’ясної худоби.  

Аналіз передового досвіду господарств України свідчить, що м’ясна 
худоба утримується як в капітальних приміщеннях, так і в полегшених, з 
використанням пасовищ та без них.  

В умовах східного регіону України в Харківській області вирощують 
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м’ясну худобу абердин-ангуської породи, яка утримується безприв’язно 
цілорічно при максимальному використанні у весняно-осінній період пасовищ 
та в зимовий період - на вигульно-кормових майданчиках без використання 
приміщень. Висока адаптаційна властивість цієї худоби — є запорукою 
отримання від неї високої м’ясної продуктивності, якісної мармурової 
яловичини з низькою собівартістю та з мінімальними витратами корму та праці. 
В 14-16 міс жива маса молодняку складає 410-470 кг.  

В господарстві застосовуються сезонні отелення корів (лютий-березень-
квітень). Корови теляться на вигульно-кормових майданчиках, з послідуючим 
їх переведенням в окремі секції, де телят з 10-14-денного віку привчають до 
поїдання грубих, концентрованих та соковитих кормів.   

З травня місяця корови з телятами на підсисі утримуються на пасовищі 
до кінця вересня (150 діб), де без підгодівлі концентратами, в сприятливих 
природно-кліматичних умовах, отримують прирости на рівні 850-1200 г. При 
екстремальних температурних умовах навколишнього середовища 
запроваджують нагульно-відгодівельний метод утримання худоби, тобто з 
випасанням на пасовищах додатково підгодовують корів силосом а молодняк 
сіном та концентратами. Також в спекотні дні худобу на пасовищах утримують 
під навісами, при цьому випасають рано вранці та увечері, збільшуючи 
кількість води. Воду привозять в цистерні, яку беруть з артезіанської 
свердловини.   

Після закінчення пасовищного періоду телят відлучають від корів у віці 7 
місяців та переводять на вигульно-кормові майданчики, де утримуються до 
закінчення їх відгодівлі. Взимку, в залежності від перепаду температури та її 
різкого зниження, опадів у вигляді дощу та снігу, наявності холодних вітрів, 
коригують раціони в бік збільшення кількості концентратів, сіна, сінажу, який 
вводять в раціон замість силосу при температурі нижче -20°С. Також, однією з 
головних умов утримання худоби взимку без приміщень є достатня кількість 
солом’яної підстилки, яку в дощову погоду з прохолодним вітром, збільшують 
до 7 кг на голову за добу. На глинобитних курганах висотою 1-1,5 м з сухою 
підстилкою, за рахунок термічних процесів в товщі підстилки, худоба лежачи 
гріється та комфортно почувається. Це дає змогу в такі періоди не втрачати 
інтенсивність росту молодняку. Середньодобові прирости в період зимового 
утримання складають від 650 г (після відлучення) до 1100 г.  

Таким чином, запропонована технологія утримання м’ясної худоби 
абердин-ангуської породи без використання капітальних приміщень, в 
сприятливих та екстремальних умовах навколишнього середовища дає 
можливість вирощувати молодняк до високих забійних кондицій в ранньому 
віці. Впровадження даної технології в різних природно-кліматичних зонах 
України дасть можливість виробляти дешеву якісну яловичину при мінімальній 
вартості скотомісця та праці. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОРОВ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА 

 
Молочное скотоводство дает свыше 25 % валовой продукции сельского 

хозяйства Беларуси. В этих условиях первостепенное значение приобретает 
проведение аналитического поиска наиболее рациональных технологических 
решений, прогрессивных методов и средств интенсификации молочного 
скотоводства. 

Одним из приемов увеличения молочной продуктивности и качества 
молока является тщательный отбор коров-первотелок по морфологическим 
признакам и функциональным свойствам вымени, что является важным 
направлением при селекции молочного скота, а при доении коров в 
специализированном доильном зале, она становится наиболее актуальной [1, 3]. 

Цель исследований – определить качественные показатели молока при 
беспривязной технологии содержания коров с системой доения в доильном зале 
в сравнении с привязной технологией содержания.  

Исследования проводились на базе СПК «Доброволец» Слуцкого района. 
При беспривязно технологии содержания коров с применением системы доения 
коров в доильном зале (автоматизированная доильная установка «Westfalia»), 
при привязной технологии содержания – доения в линейный молокопровод 
доильной установкой АДМ–8А. 

Для изучения состава и свойств получаемого молока в течение всего 
периода лактации в двукратной повторности ежемесячно отбирали 
среднесуточные пробы молока. В средних пробах молока определяли: 
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содержание жира на приборе «ЦЖМ–1», общее содержание белка – на приборе 
«Про-Милк МР–2», содержание казеина – на анализаторе молока «АМ–2», 
содержание лактозы – иодометрическим методом, общее количество 
минеральных веществ – методом озоления с последующим определением 
кальция – оксалатометрическим методом, содержание фосфора в молоке 
определяли фотоэлектрокалориметрическим методом. 

При привязной технологии содержания 96 % исследуемых коров имели 
чашеобразную и ваннообразную формы вымени и только 4 % – округлую 
форму. При беспривязно-боксовой системе содержания все коровы имели 
ваннообразную и чашеобразную формы вымени. Морфологические признаки 
вымени были лучше при доении коров в доильном зале (табл. 1). 

Таблица 1 
Функциональные свойства вымени при различных технологиях 

содержания 
Показатели Технология содержания 

привязная беспривязная 
Суточный удой, кг 23,10±0,32 24,90±0,29** 
Продолжительность доения, 
мин. 

14,20±0,27 14,00±0,23 

Интенсивность 
молокоотдачи, кг/мин. 

1,55±0,04 1,77±0,05 

Латентный период, с 24,18±0,28 отсутствует 
Здесь и далее: *Р<0,05, **Р <0,01, ***Р< 0,001. 

 
Установлено, что суточный удой при беспривязно-боксовой системе 

содержания был выше на 1,8 кг, или 7,46 %. Средняя продолжительность 
доения была 14,0 мин., несколько выше при привязном содержании, так как 
доярки подмывали вымя коровы более продолжительное время, надевали 
доильный аппарат. 

Одна из основных характеристик пригодности коров к машинному 
доению – интенсивность молокоотдачи, которая является индивидуальным 
качеством животных. За сутки она была выше на 12,7 % при беспривязном 
содержании. 

Надой за лактацию при беспривязно-боксовой технологии содержании 
составил 7260 кг молока, или выше на 542 кг (8,1 %) по сравнению с привязным 
содержанием (P<0,01). При беспривязно-боксовом содержании коров живая 
масса животных была выше на 16 кг, коэффициент молочности – на 68 кг, 
массовая доля жира – на 0,12 %, массовая доля белка – на 0,02 %, выход 
молочного жира – 27,89 кг или 11,55 % (P<0,001), выход молочного белка в 
молоке коров выше на 17,86 кг или 8,64 % (P<0,001), СОМО – на 0,06 %, 
плотность молока – на 0,03 °А (табл. 2). 
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Таблица 2 
Молочная продуктивность коров и качественные показатели молока 

Показатели Технология содержания 
привязная беспривязная 

Удой за лактацию, кг 6718±127,3 7260±143,1** 
Живая масса, кг 554±5,0 570,1±4,9* 
Коэффициент молочности, кг 1210 1278 
Массовая доля жира, % 3,61±0,03 3,73±0,03** 
Массовая доля белка, % 3,03±0,01 3,08±0,01* 
Количество молочного жира, кг 241,8±3,62 270,1±4,51*** 
Количество молочного белка, кг 204,8±2,43 223,6±4,11*** 
Сухое вещество, % 12,15±0,03 12,36±0,03** 
СОМО, % 8,55±0,04 8,64±0,03 
Лактоза,% 4,42±0,01 4,49±0,01** 
Зола, % 0,66±0,002 0,7±0,002** 
Плотность, °А 27,97±0,11 28,02±0,07 
Кислотность, °Т 17,03±0,12 17,19±0,07 

 
При комплексном изучении влияния технологии содержания коров на 

продуктивность и качественные показатели молока, установлено, что при 
беспривязном способе содержания и доении коров в специализированном 
доильном зале были получены лучшие показатели по производству и качеству 
молока: молочная продуктивность выше на 8,1 %, выход молочного жира – на 
11,55 % , молочного белка – на 8,64 %. 
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БЕЗЗМІННЕ ВИРОЩУВАННЯ ЖИТА ОЗИМОГО І ЙОГО ВПЛИВ 

НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВУ 
 

Рослини сільськогосподарських культур по-різному реагують на 
беззмінні посіви, але їх урожайність за тривалого вирощування на одному місці 
буває, як правило, нижчою ніж у сівозміні [1]. Але, в той же час слід відмітити, 
що вивчення можливості вирощування однієї і тої ж самої культури на одному і 
тому ж місці залишається актуальним по цей час. Особливо це актуально в 
умовах комерційних відносин. 

Необхідно відмітити, що за тривалістю вирощування різних 
сільськогосподарських культур, зокрема і посіву жита озимого, Полтавська 
сільськогосподарська дослідна станція займає третє місце у світі, після Англії 
та друге після Німеччини [2].  

Вирощування сільськогосподарських культур беззмінно призводить до 
поширення спеціалізованих бур’янів, які дуже часто домінують в агроценозах. 
Частково чисельність сегетальної рослинності можна регулювати за допомогою 
використання гербіцидів, однак зростає пестицидне навантаження на 
навколишнє середовище [3, 4]. На четвертий рік беззмінного вирощування 
пшениці озимої забур’яненість посівів зростає у 10 разів порівняно з пшеницею 
у сівозміні, а її урожайність знижується у 2–3 рази. Частка бур’янів у загальній 
надземній масі пшениці озимої у фазі колосіння становить 12,8 %, за 
двопільної – 4,8–7,8 %, а за багатопільної – 2,5–3,5 % [5]. 

Дослід з вирощування беззмінного жита був започаткований в 1884 році 
на темно-сірому опідзоленому важкосуглинковому ґрунті на площі 0,4 га. 
Агротехніка вирощування незмінна на протязі всього періоду досліджень. 
Кожного року після збирання врожаю ґрунті рихлять дисковими боронами, а 
через 7–10 днів проводиться оранка на глибину 22–25 см з одночасним 
прикочуванням, По мірі появи бур’янів застосовують культивації з 
боронуванням. Передпосівна культивація і сівба жита озимого проводиться на 
початку вересня з наступним прикочуванням посіву. Добрива та хімічні заходи 
боротьби з бур’янами і шкідниками не застосовуються.  

Слід зазначити, що за відсутності контролю сегетальної рослинності 
посіви жита озимого були забур’яненими, але за роками змінювався ступінь та 
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переважаючі їх види (табл. 1). Облік бур’янів свідчить про суттєве збільшення 
їх кількості: з 454 шт./м2 в середньому за 2005–2007 рр., до 607 шт./м2 за 2008–
2010 рр. Серед домінуючих видів бур’янів значно зросла кількість ромашки 
непахучої (Matrіcarіa perforata Merat.) – з 79,9 до 218,5 шт./м2, волошки синьої 
(Centaurea cyanus L.) – з 55,8 до 78,3 шт./м2, фіалки польової (Vіola arvensіs 
Murr.) – з 30,0 до 64,3 шт./м2. Кількість менш поширених видів бур’янів 
знаходиться на рівні 9,7–21,8 шт./м2. В цілому за останні 3 роки спостережень 
забур’яненість посіву жита зросла, порівняно із попереднім періодом на 33,7 %. 

Таблиця 1 
Видовий склад домінуючих видів бур’янів за беззмінного вирощування 

жита озимого 

Види бур’янів 
Відсоток розповсюдження 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ромашка непахуча Matrіcarіa perforata Merat. 21,0 25,5 6,3 35,3 47,6 25,1 
Волошка синя Centaurea cyanus L. 1,2 4,5 31,3 16,0 3,7 19,0 
Фіалка польова Vіola arvensіs Murr. 7,9 1,7 10,2 13,6 7,8 10,8 
Часник дикий Allium ursinum L. 16,5 31,5 13,2 0 13,0 19,4 
Сокирки польові Delphinium consolida L.  1,7 6,9 11,3 9,0 0,3 5,5 
Талабан польовий Thlaspi arvense L. 18,2 4,3 0,5 4,0 0,5 6,3 
Горошок мишачий Vicia cracca L. 9,3 12,4 8,5 7,7 5,9 4,5 
Грицики звичайні Capsella bursa-pastoris L. 13,2 0 0,8 1,5 3,0 0,3 
Інші види 8,4 9,8 11,7 11,1 16,7 8,2 
Загальна кількість, шт./м2 418 580 364 543 640 638 

 
Спостереження показують, що з полів Полтавщини, зокрема і посіву 

беззмінного жита зникли ряд звичайних для кінця дев’ятнадцятого століття 
бур’янів – куколь (Agrostemma githago L.), курай (Salsola L.), а кількість таких 
бур’янів, як горошок мишачий (Vicia cracca L.), талабан польовий (Thlaspi 
arvense L.), волошка синя (Centaurea cyanus L.), фіалка польова (Vіola arvensіs 
Murr.) зменшилася у живому музеї фітоценозу, і разом з тим, зросла кількість 
незабудки дрібноквіткової (Myosotis micrantha Pall.), сокирок польових 
(Delphinium consolida L.), підмаренника чіпкого (Galium aparine L.).  

Крім того у цьому розмаїтті слід виділити ще такі рослини, які є серед 
них у меншій кількості: рутка дзьобата (Fumaria rostellata Knaf), рутка 
Шлейхера (Fumaria schleicherii Soy-Willem), піщанка уральська (Arenaria 
uralensis Pall ex Spreng), меландріум білий (Melandrium album (Mill.) Garcke), 
стелюшок польовий (Spergularia arvensis L.), зірочник середній (Stellaria media 
(L.) Vill), лобода гібридна (Chenopodium nybridum L.), кудрявець Софії 
(Descurainia sophi L.), горобейник лікарський (Lithospermum arvensis L.), 
фаполія березкова (Fallopia convolvulus L.), спориш звичайний (Polygonum 
aviculare L.), фіалка ранкова (Viola matutina Klokov), чина бульбиста (Lathyrus 
tuberosus L.), глуха кропива стеблеобгортна (Lamium amplexicaule L), берізка 
польова (Convolvulus arvense L.), волошка синя (Centaurea cyanus L.), 
триреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum L.).  
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За беззмінного вирощування жита озимого без застосування агрохімічних 
заходів боротьби з сегетальною рослинністю створюються умови для їх 
розмноження. Але, в той же час, цей процес проходить з різною інтенсивністю 
по роках.  
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ВПЛИВ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ПІДБОРУ НА МОЛОЧНУ 
ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕКСТЕР’ЄРНИЙ ТИП КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 
 

При розведенні тварин за лініями одним із методів підбору є крос ліній, 
який супроводжується найчастіше однорідним підбором з обов’язковим 
врахуванням поєднуваності ліній. Вважають, що цінні якості однієї лінії, 
доповнюючи якості іншої або виправляючи характерні для неї недоліки, 
збагачують в своєму поєднанні спадковість потомства, яке одержують при 
міжлінійних кросах [1, 2]. У селекції молочної худоби одним із важливих 
питань щодо ефективності ведення заводських ліній у породі є неохідність 
постійного їхнього моніторингу за допомогою комп’ютерного аналізу на основі 
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створеної бази даних племінних господарств при внутрішньолінійному 
розведенні, кросах ліній, поєднанні окремих бугаїв. Постійний процес 
системного моніторингу секційної інформації є запорукою генетичного 
поліпшення стад за продуктивністю і екстер’єром потомства, за рахунок 
пошуку найбільш вдалих поєднань ліній із залученням серед продовжувачів 
ліній бугаїв-лідерів порід [2, 3, 4]. Тому метою проведених нами досліджень 
було вивчення ефективності впливу поєднання різних ліній на екстер’єрний тип 
та молочну продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної 
породи ПАФ «Єрчики». 

Нами було проведено лінійну оцінку екстер’єру корів української чорно-
рябої молочної породи отриманих при внутрішньолінійному розведенні та 
різних міжлінійних кросах.  

Встановлено, що корови різних лінійних поєднань за груповими ознаками і 
загальною оцінкою 100-бальної системи лінійної класифікації суттєво 
відрізняються між собою. Загалом досліджувані тварини різних поєднань за 
всіма комплексами 100-бальної системи отримали досить високі оцінки (від 
79,4 до 82,6 балів), що відповідає класам «добре» і «добре з плюсом» згідно з 
міжнародними рекомендаціями. Кращими за груповими ознаками та 
узагальнюючою оцінкою виявилися тварини, отримані у результаті 
внутрішньолінійного розведення Елевейшна (батько)-Старбака (мати) і 
Старбака-Старбака, а також – міжлінійного кросу Валіанта і Старбака. 
Потомство отримане при внутрішньолінійному підборі лінії Чіфа, а також її 
крос з плідниками усіх материнських ліній характеризується найменшими 
оцінками більшості групових ознак. Різниця між потомками кращих і гірших 
поєднань склала за комплексами ознак, що характеризують молочний тип – 2,5 
балів, кінцівки – 2,4, вим’я – 2,7 і загальну оцінку – 1,5 балів, при достовірній 
різниці ( P<0,05-0,001). 

Спостерігається деяка відмінність між коровами української чорно-рябої 
молочної різних кросів і внутрішньолінійних поєднань за окремими описовими 
ознаками 9-бальної системи лінійної класифікації. За описовими ознаками 
обстежених корів різних поєднань абсолютну перевагу встановити не вдалося. 
Кращими за описовими ознаками виявилися тварини наступних поєднань: 
Елевейшна-Старбака, Старбака-Старбака, Валіанта-Старбака, гіршими – 
потомки лінії Чіфа у всіх варіантах підбору.Тварини незалежно від лінійної 
належності і варіантів підбору отримали низькі оцінки за кут ратиць і 
центральну зв’язку, дані ознаки необхідно поліпшувати шляхом підбору бугаїв-
плідників препотентних за цими екстер’єрними показниками.  

Селекція корів молочного напрямку продуктивності проводиться, в 
основному, за кількісними показниками молочної продуктивності, тому саме 
рівень молочної продуктивності корів є основним «мірилом» ефективності 
використання того чи іншого поєднання ліній. 

Тварини, отримані у результаті кросу різних ліній і внутрішньолінійного 
розведення суттєво відрізняються за показниками молочної продуктивності. 
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Показники молочної продуктивності дочок бугаїв різних поєднань 
певним чином «копіюють» показники лінійної оцінки. Найкращою молочною 
продуктивністю характеризуються тварини наступних поєднань: Елевейшна-
Старбака, Старбака-Старбака, Валіанта-Старбака, гіршими – потомки лінії Чіфа 
у всіх варіантах підбору і лінії Валіанта, отримані у результаті 
внутрішьолінійного розведення. Нами встановлено, що корови-первістки всіх 
ліній мали досить високий надій молока за 305 днів лактації (від 5068 до 5839 
кг) та рівень молочного жиру і білка (відповідно від 183.4 до 211,5 і від 155,6 до 
179,4 кг). Слід відзначити досить низьку жирномолочність від (3,55 до 3,74 %) і 
досить високу відносну молочність корів (від 863 до 1035 кг). Достатньо 
вдалим є використання бугаїв плідників лінії Cтарбака, як з материнської, так і 
з батьківської сторін. Потомки від таких поєднань відзначилися високими 
надоями і відносною молочністю.  Тобто, результати наших досліджень 
свідчать про значну фенотипову мінливість більшості ознак молочної 
продуктивності і про доцільність постійного моніторингу, а також виявлення 
кращих поєднань тварин і повторне їх використання як при 
внутрішньолінійному розведенні, так і при кросуванні ліній. 

Отже, на показники молочної продуктивності і екстер’єрний тип 
достовірно впливають лінійні поєднання, дані закономірності необхідно 
врахувати у подальшій племінній роботі з заводськими стадами ПАФ «Єрчики» 
при складанні планів підбору, що сприятиме збільшенню молочної 
продуктивності і покращенню екстер’єрного типу. 
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ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНІ ОЗНАКИ КОРІВ-ПЕРВІСТОК ПРИ 

ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ МОЛОКА 
 

Симентальська худоба різної селекції характеризується задовільними 
адаптаційними якостями та досить вагомим генетичним потенціалом молочної 
продуктивності [1, 2]. Високопродуктивні корови у складних умовах годівлі та 
утримання більше піддаються впливу паратипових факторів, схильні до 
захворювань і порушень репродуктивної функції, порівняно з тваринами з 
середніми показниками продуктивності [3, 4, 5, 6]. Тому метою досліджень 
було вивчення основних показників молочної продуктивності та відтворної 
здатності корів-первісток симентальської породи в умовах ПП «Галекс-Агро» 
Новоград-Волинського району Житомирської області. 

Матеріалом досліджень слугувала інформація про племінне і продуктивне 
використання 212 корів-первісток симентальської породи чеської селекції 
ПП «Галекс-Агро» Новоград-Волинського району Житомирської області.  

У даному господарстві застосовують безприв’язно-боксову систему 
утримання тварин з годівлею на кормовому столі. Доїння корів проводять у 
доїльному залі на установці «Ялинка» (2х16 голів), яка обладнана електронною 
системою Metatron 21, яка дає змогу корегувати процес доїння.Виконання 
різних зоотехнічних і технологічних операцій значно полегшено завдяки 
впровадженню автоматизованої інформаційної системи «Dairy Plan С21».  

Диференціацію первісток здійснювали за відхиленням 0,7 σ від 
середнього значення показника індексу адаптації.  

Основна перевага великої рогатої худоби молочного і молочно-м’ясного 
напрямків це є молочна продуктивність. Уся селекційно-племінна робота 
зводиться до одержання від корів найбільшої кількості молока високої якості. 
Тому вибір породи для органічного скотарства є очевидним, адже 
симентальська порода характеризується доброю скороспілістю, високою 
молочністю та підвищеною стійкістю до захворювань. 

Діяльність підприємства відповідає вимогам Рівнозначного стандарту з 
органічного виробництва та переробки для третіх країн, який еквівалентний 
Постановам Ради (ЄС) № 834/2007 та № 889/2008. Молоко ґатунку – «Екстра» 
(бактеріальна забрудненість до 25-30 тис.см³, вміст соматичних клітин до 180 
тис.см³).  

Відповідність умов годівлі та утримання біологічним потребам організму 
тварин виражається через їх адаптаційну здатність. Найбільш бажаним є 
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значення величини індексу адаптації, яке наближається або дорівнює нулю (при 
МОП=365 днів). По досліджуваній вибірці середнє значення індексу адаптації 
корів-первісток склало -5,4. 

Первістки усіх дослідних груп характеризуються високим рівнем 
молочної продуктивності, що є результатом повноцінної годівлі тварин та 
належних умов їх утримання. За даними першої лактації від них було одержано 
в середньому по 6048 кг молока (за 305 днів) з високим вмістом жиру (4,26 %) 
та 257,9 кг молочного жиру.  

Найкраще проявили себе тварини І-ї групи (індекс адаптації склав -12,5), 
достовірно переважали своїх ровесниць ІІ-ї та ІІІ-ї груп за тривалістю 
лактаційного періоду (відповідно на 62,6 та 107 днів) та надоєм за всю лактацію 
(відповідно на 953 та 1570 кг) (Р<0,001). За 305 днів лактації від них отримано в 
середньому по 6148 кг молока, жирністю 4,14 %, 473,1 кг молочного жиру та 
білку, при відносній молочності 1091,3 кг. 

При органічному веденні галузі скотарства для відтворення дозволяється 
застосування природного парування та штучного осіменіння. Забороняється 
використовувати гормональні препарати та стимулятори для відтворення стада. 
Ветеринарно-терапевтичні заходи проводяться у сухостійний період. У випадку 
хвороби тварин – використовують хімічно-синтезовані алопатичні ветеринарні 
медичні препарати, включаючи антибіотики (лише дозволені), у випадку 
використання фітотерапевтичних та гомеопатичних препаратів є недоцільним. 
Дозволяється використання імунологічних ветеринарних медичних препаратів. 

У комплексній оцінці молочної продуктивності та відтворної здатності 
корів значну роль відіграє їх плодючість, наочним показником якої є індекс 
плодючості. При значенні індекса плодючості 48 та більше – плодючість тварин 
вважають хорошою, 41 – 47 – задовільною та 40 і менше – низькою. Результати 
наших досліджень свідчать про те, що корови-первістки симентальської породи 
в умовах ПП «Галекс-Агро» характеризувалися середньою плодючістю. Також 
встановлено, що плодючість симентальських корів знижується з підвищенням 
їх надоїв, про що свідчить індекс плодючості, який знизився з 48,2 до 40,9. Це 
загальна біологічна особливість, що характерна і для інших порід. 

Також слід відмітити, що корови приватного підприємства відзначалися 
задовільною адаптаційною здатністю – в середньому по стаду індекс адаптації -
5,4 при бажаних параметрах від –6 до +6. Тому, враховуючи показники 
молочної продуктивності та відтворної здатності, бажано орієнтуватись на 
розведення тварин 2 групи, які є «золотою серединою» – поєднують високі 
надої та задовільні репродуктивні якості. 
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На сьогодні козівництво є однією з перспективних галузей тваринництва 

у світі. Проте, в Україні ця галузь тільки нарощує темпи розвитку, так як 
сконцентрована, в основному, в дрібних фермерських господарствах та у 
приватному секторі, і в її технології залишається невідпрацьованим механізм 
ефективного способу вирощування молодняку в молочний період [1-3]. 

Внаслідок цього метою нашої роботи стало обґрунтування та 
удосконалення способів вирощування козенят та розробка оптимальних 
технологічних прийомів для молочного козівництва в умовах Східного регіону 
України. 

Науково-господарський дослід було проведено на базі НПЦ 
рослинництва і тваринництва Харківської державної зооветеринарної академії 
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Дергачівського району, Харківської області. 
Для проведення досліду перед окотом було відібрано 30 зааненських 

козоматок, з яких за принципом аналогів з урахуванням віку, породи, живої 
маси та термінів осіменіння було сформовано 3 групи по 10 голів. 

Козенята від маток 1-ої контрольної групи вирощувалися до 3-місячного 
віку на вільному підсосі. Козенята від маток 2-ої дослідної групи упродовж 3-х 
місяців вирощувалися роздільно-контактним способом (режимний підсос). 
Козенята від маток 3-ої дослідної групи відлучалися від матерів відразу після 
народження і вирощувалися за методом ручного випоювання.  

При виконанні роботи використовувались загальноприйняті методики та 
методи досліджень. 

Облік поїдання кормів проводили щомісяця упродовж двох суміжних діб 
по різниці мас заданих кормів та їх не з’їдених залишків. Випоювання молозива 
та молока контролювалося щодня. У козенят при спільному утриманні з 
матерями контролювали кількість виссаного молозива та молока з вимені 
шляхом зважування їх до та після його прийому. 

Оцінка росту і розвитку піддослідного молодняку проводилася за 
результатами щомісячних індивідуальних зважувань тварин з вирахуванням 
показників приросту. Екстер’єрну оцінку проводили шляхом окомірної оцінки 
та взяттям основних промірів з вираховуванням індексів будови тіла тварин. 

Для біохімічних досліджень використовували сироватку крові, а для 
морфологічних - цільну кров, стабілізовану гепарином. Вивчали морфологічний 
склад (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін), біохімічний склад (загальний білок 
та його фракції), природну резистентність (бактеріальну та лізоцимну 
активність сироватки крові), використовуючи загальноприйняті методики. 

Отримані дані статистично опрацювали на комп’ютері з використанням 
методик М. О. Плохинського (1969) та програмного ліцензійного забезпечення 
Microsoft Excel 2007. 

Результатами досліджень встановлено, що за весь період вирощування 
молодняк 3-ї дослідної групи спожив більше кормів, ніж ровесники 1-ї 
контрольної і 2-ї дослідної груп. При цьому на 1 кг приросту маси тіла 
козенята, які вирощувалися самостійно, витрачали менше обмінної енергії та 
перетравного протеїну, ніж аналоги 1-ої контрольної та 2-ої дослідної груп. 

Дані досліджень свідчать, що козенята, які утримувалися у різних 
технологічних умовах, мали різну інтенсивність росту живої маси. Так, при 
народженні у тварин порівнюваних груп великих коливань за живою масою не 
відзначено. Усі козенята народилися добре розвинутими. Проте, починаючи з 3-
х місячного віку і до кінця дослідного періоду, більш високою енергією росту 
визначалися козенята 3-ої дослідної групи. 

Візуальна оцінка екстер’єру, аналіз параметрів лінійного росту та 
вирахування основних індексів будови тіла показали, що молодняк усіх груп 
мав гармонійний розвиток та пропорційну будову тіла, проте, козенята 
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дослідних груп були крупнішими та високорослішими порівняно з однолітками 
1-ої контрольної групи, які мали дрібнішу та більш широкотілу статуру. 

Результатами досліджень встановлено, що основні показники крові 
козенят, які вирощувалися різними способами у молочний період, знаходилися 
у межах фізіологічної норми. Проте відмічено неоднаковий характер змін 
морфологічного та біохімічного складу крові в віковому аспекті у тварин 
залежно від способів вирощування. Так, вирощування козенят самостійно від 
матерів за методом ручного випоювання сприяє посиленню обмінних процесів 
та вказує на підвищення захисних сил у їх організмі. 

Отже, на підставі аналізу результатів експериментальних досліджень 
можна зробити висновок, що спосіб вирощування молодняку у молочний 
період має вплив на ріст і розвиток тварин. 

Зважаючи на отримані результати наших досліджень можна 
стверджувати про доцільність відлучення козенят від матерів з моменту 
народження та вирощування їх самостійно методом ручного випоювання. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІВСА ЗАЛЕЖНО ВІД 
ВИКОРИСТАНИХ ДЛЯ СІВБИ ФРАКЦІЙ НАСІННЯ ТА УДОБРЕННЯ 

 
Овес є цінною зернофуражною та продовольчою культурою. Але в 

останнє десятиріччя площі під ним істотно зменшилися. Це пов’язано як із 
ціновою кон´юктурою на рину так і безпосередньо з урожайністю вівса. Шлях 
до високих врожаїв починається з насіння. Якісне насіння є одним з важливих 
елементів у технології вирощування сільськогосподарських культур. Одним з 
методів отримання якісного насіння для сівби є його підготовка шляхом 
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очищення та виділення найбільш продуктивних фракцій. Тому важливим 
завданням у вирішенні зазначеної проблеми є розроблення технології, яка за 
рахунок підбору фракцій насіння, забезпечить отримання насіннєвого матеріалу 
з високими показниками якості. 

На вирощування сільськогосподарських культур щорічно 
використовується велика кількість матеріально-технічних і трудових ресурсів, а 
отже, й антропогенної енергії. Отримання вищої та сталої врожайності 
рослинництва вимагає збільшення витрат енергії [1]. Систематичний аналіз 
витраченої і накопиченої енергії дає змогу оцінити всі сільськогосподарські 
процеси з енергетичної точки зору і визначити ефективність технологій 
вирощування культур [2]. Основними критеріями енергетичного оцінювання 
технологій вирощування є коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее), який 
визначається відношенням валової енергії, що міститься у вирощеній продукції, 
до сукупної енергії, яку витратили на її отримання. Показник енергетичної 
ефективності дає можливість відобразити усі складові технологічного процесу 
в єдиних постійних величинах (Мдж, Гдж, і т. д). Якщо його величина 
перевищує 2, то така технологія наближається до енергозберігаючої [3]. 

Дослідження проводились в тимчасовому досліді сівозміни відділу 
впровадження інституту землеробства протягом 2013–16 рр. Об’єкт досліджень 
– овес. Предмет досліджень – фракції насіння 1,7 і > мм; 2,0 і > мм (контроль); 
2,2 і > мм; 2,4 і > мм (фактор А), сорти вівса Нептун, Парламентський (фактор 
В); удобрення (основне) N30P50K60, N60P50K60 (фактор С). Агротехніка в досліді 
загальноприйнята в зоні. Попередник – гречка. Норма висіву 5 млн схожих 
насінин на га. Мінеральні добрива вносили під передпосівну культивацію у 
вигляді амофосу (N-12%, P2O5-52%), хлористого калію (K2O-60%) та аміачної 
селітри (N-34,4%). Площа облікових ділянок 25 м2, повторність – чотириразове. 
Розміщення ділянок – систематичне. З метою визначення енергоємності 
окремих елементів технології виробництва насіння еліти вівса була проведена 
оцінка енергоємності фракцій насіння при різному рівні мінерального живлення 
за загальноприйнятою методико [4]. На підставі проведених розрахунків 
визначено витрати енергії на один гектар. 

Найвищі витрати енергії відповідали використанню насіннєвому 
матеріалу розміром 2,4 і > мм та складали 16313 і 16462 за азотного живлення 
(N30) та 18901 і 19130 Мдж (N60) на гектар відповідно у сорту Нептун і 
Парламентський. Використання фракцій 2,2 і > мм, 2,0 і > мм та 1,7 і > мм 
забезпечило зниження витрат порівняно із найкрупнішою фракцією. Але 
зменшення витрат несуттєво впливало на енергоємність технології 
вирощування в цілому (від 0,6 до 2,6 % залежно від сорту та фракції). Істотний 
вплив на енерговитрати мало внесення азоту у нормі 60 кг/га до сівби. 
Збільшення витрат становило 16 %. 

За результатами енергетичного аналізу вирощування насіння еліти вівса 
встановлено, що коефіцієнт енергетичної ефективності варіював від 2,31 до 
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2,82 на фоні внесення N30P50K60 та від 2,19 до 2,53 – на фоні внесення N60P50K60, 
залежно від сорту. Найвищий Кее забезпечив варіант з використанням фракції 
насіння розміром 2,2 і > мм – 2,52 і 2,30 у сорту Нептун та варіант фракції 
насіння розміром 2,0 і > мм – 2,82 і 2,53 у сорту Парламентський, залежно від 
азотного живлення. Ці фракції дали найбільший вихід енергії з урожаєм Мдж та 
відповідно менші затрати на 1 тону Мдж. Сівба насінням фракцій 1,7 і > мм та 
2,4 і > мм, залежно від сорту і удобрення, призводить до зниження 
енергетичного коефіцієнту від 4,8 до 8,3 % та від 1,6 до 3,6 % відносно 
контролю. Це пов’язано із перевитратами енергії на виробництво одиниці 
продукції внаслідок зниження врожайності культури. Також слід відмітити, що 
застосування азотних добрив (N60) порівняно із (N30) на фоні фосфорно-
калійних (P50K60) призводить до зниження коефіцієнту енергетичної 
ефективності. Таким чином, внесення мінеральних добрив у нормі N60P50K60 в 
технологічному процесі вирощування насіння вівса, незалежно від фракційного 
складу та сорту, потребує значних енергетичних затрат, що відповідно 
позначається на зниженні показника коефіцієнту енергетичної ефективності. 
Однак слід зазначити, що всі досліджувані елементи технології є енергетично 
ефективними. 

Отже, результати аналізу енергетичних показників показують, що 
найбільш енергетично обґрунтовано, на фоні внесених до сівби N30P50K60 та 
N60P50K60, при вирощуванні насіння еліти вівса є сівба насінням розміром 2,0 і > 
мм (Парламентський) та 2,2 і > мм (Нептун). 
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОКА ПРИ РАЗНОМ СПОСОБЕ 
СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ  

 
На 1 января 2017 г. в сельскохозяйственных организациях Республики 

Беларусь насчитывалось 4188 тыс. гол. крупного рогатого скота, из них  
1421 тыс. коров. По производству молока на душу населения (743 кг) 
республика занимает первое место среди стран СНГ и четвертое в Европе [1].  

Вместе с тем в Республике Беларусь много ферм, которые работают в 
старых приспособленных помещениях, поэтому запланированы строительство 
новых молочно-товарных ферм с применением современных технологий, а 
также реконструкция существующих. В 2015 г. построено и введено в строй 
1011 молочно-товарных ферм из планируемых 1208 [2]. 

К настоящему времени известны три основные элемента технологии 
содержания крупного рогатого скота (система, способ и метод содержания) и 
столько же элементов технологии обслуживания.   

Достижение высокой эффективности молочного скотоводства республики 
должно быть обеспечено качественно новыми технологиями производства. 
Поточное производство молока, дифференцированное кормление в 
зависимости от физиологического состояния животных и уровня 
продуктивности, технологичность, высокое качество продукции, снижение 
затрат на ее производство должно быть положено в основу интенсификации 
отрасли на базе промышленных технологий, независимо от размера фермы и 
коренного изменения системы кормообеспечения [3]. 

Цель работы – изучить продуктивность коров при различных способах 
содержания животных в ОАО «Лань-Несвиж» Несвижского района Минской 
области. 

Для достижения поставленной цели проводился анализ существующих в 
хозяйстве способов содержания коров; определялась молочная продуктивность 
коров и качество молока в зависимости от технологии его получения; 
рассчитывалась эффективность производства молока и уровень его реализации. 
Использовались материалы годовых отчетов хозяйства за последние два года, 
данные зоотехнического учета, показатели качества реализуемого молока, 
результаты контрольных доек по поголовью коров МТФ «Лань» (беспривязное 
содержание), МТФ «Митьковичи» и «Пукелевщина» (привязное содержание).  
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Пробы молока отбирались по ГОСТ 13928-84 [4] ежемесячно от каждой 
коровы. Индивидуальные пробы молока исследовались на содержание 
соматических клеток, жира, белка. Экспериментальные данные обрабатывались 
с помощью пакета статистических программ на ПК. 

В результате исследований установлено, что технология производства 
молока в целом соответствует предъявляемым к ней требованиям. Вместе с тем, 
отдельные технологические приемы при подготовке вымени коров к доению 
(подмывание теплой водой, вытирание, массаж) не всегда выполняются, а 
режимы некоторых других операций (давление вакуума в доильной установке, 
несвоевременная уборка навоза) не всегда выдерживаются, что приводит к 
возникновению воспалительных процессов в молочной железе коровы и 
ухудшению качества молока. 

Кроме того, в хозяйстве не выделены в отдельную группу больные 
животные, а поэтому молоко, полученное от них, смешивается с общим удоем. 
В конечном итоге это отрицательно сказывается на качественных показателях 
продукции, реализуемой на молокоперерабатывающее предприятие. 

Данные по продуктивности коров и уровню реализации молока от коров 
хозяйства на перерабатывающие предприятия представлены в таблице. 

Таблица 1 
Уровень производства и реализации молока в ОАО «Лань-Несвиж» 

Показатели 

Наименование фермы 

Лань Митьковичи Пукелевщина 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Поголовье коров, гол. 654 656 199 183 122 131 
Валовой надой молока, т 3303 3933 583 689 535 599 
Фактический удой на корову, кг  5138 6052 3068 3484 4391 4608 
Расход на 1 ц молока, ц к.ед. 1,075 0,973 1,793 1,427 1,247 1,257 
Получено молока на 1 к.ед., кг 0,930 1,028 0,558 0,701 0,802 0,796 
Продано молока в физическом весе, т 3028 3720 520 630 488 559 
Продано молока в зачетном весе, т 2975 3860 548 680 521 606 
Продано молока высшим сортом, %  16,1 45,3 87,4 44,8 87,1 59,1 
Продано молока сортом экстра, % 83,2 49,9 2,1 0 11,2 1,8 
Товарность молока, % 91,7 94,6 89,3 91,4 91,3 93,5 
Жирность молока, % 3,5 3,7 3,8 3,9 3,8 3,9 

 
Как видно из данных таблицы беспривязное содержание коров на МТФ 

«Лань» обеспечивает лучшие результаты по сравнению с привязным на МТФ 
«Митьковичи» и «Пукелевщина». Так фактический удой на корову на МТФ 
«Лань» увеличился на 914 кг по сравнению с предыдущим годом, а на  МТФ 
«Митьковичи» и «Пукелевщина» он поднялся только на 415 и 217 кг молока 
соответственно. Расход к. ед. на 1 ц молока на МТФ «Лань» составил 0,973, а на 
МТФ «Митьковичи» и «Пукелевщина» 1,427 и 1,257 к. ед. соответственно. Это 
свидетельствует, что при беспривязном содержании животных снижается 
расход корма на производство продукции. Также можно отметить, что при 
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беспривязном содержании коров производство молока имеет лучшую 
сортность − на МТФ «Лань» она была выше, чем на  МТФ «Митьковичи» и 
«Пукелевщина», где животные находятся на привязном содержании. 
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ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ КІЛЬКОСТІ ПІДРОСТУ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО 
ВІД ПОВНОТИ МАТЕРИНСЬКОГО НАСАДЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

РУБОК ДОГЛЯДУ В УМОВАХ ВІННИЧЧИНИ 
 

Нині у свіжих дібровах переважає штучний спосіб лісовідновлення 
шляхом створення лісових культур на зрубах, а природному поновленню лісу 
не приділяють належну увагу. В умовах інтенсивного ведення лісового 
господарства з двох способів природного поновлення лісу – вегетативного і 
насіннєвого, останньому надають перевагу, як такому, що дає змогу скоротити 
термін лісовирощування та зменшити трудові і фінансові затрати для створення 
лісових насаджень [1]. 

Результати вивчення процесів природного поновлення в дослідних 
деревостанах приведено в табл. 1. 
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Таблиця 1  
Кількість самосіву і підросту в лісостанах, тис. шт.∙га-1 

№ 
пр. 
пл. 

Вид 
Вік підросту, років Разом Середня 

висота, 
см 

1 2-3 4-8 9-15 
факти-

чна 
у перерах. на 4-

8 річний 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Дз 0,8 0,9 - - 1,7 0,8 11 

 
Яз 0,4 0,7 - - 1,1 0,6 9 

Клг - 0,2 0,3 0,1 0,6 0,6 14 
Гз - 0,4 0,8 1,0 2,2 2,7 45 

Разом 1,2 2,2 1,1 1,1 5,6 4,7  

2 

Дз 0,9 0,7 - - 1,6 0,7 10 
Яз 0,1 0,3 - - 0,4 0,2 11 

Клг 0,1 0,2 0,3 0,2 0,8 0,8 45 
Гз - 0,1 0,4 0,7 1,2 1,6 52 

Разом 1,1 1,3 0,7 0,9 4,0 3,3  

3 

Дз 0,5 0,1 - - 0,6 0,2 9 
Яз 0,4 1,2 0,2 - 1,8 1,1 7 

Лпд - - 0,3 - 0,3 0,3 24 
Гз - 0,9 1,6 0,7 3,2 3,4 41 

Разом 0,9 2,2 2,1 0,7 5,9 5,0  
 Дз 0,2 0,4 - - 0,6 0,3 8 
4 Яз 1,0 0,5 0,2 - 1,7 0,8 12 
 Гз - 1,3 1,5 0,5 3,3 3,2 37 

Разом 1,2 2,2 1,7 0,5 5,6 4,3  
 Дз 0,8 0,6 - - 1,4 0,6 10 
5 Клг - - 0,4 0,5 0,9 1,2 35 
 Гз 0,3 1,1 0,5 0,4 2,3 2,0 28 

Разом 1,1 1,7 0,9 0,9 4,6 3,8  
 Яз 0,2 0,6 - - 0,8 0,5 11 
6 Клг 0,1 0,2 0,1 - 0,4 0,3 19 
 Лпд - - 0,2 - 0,2 0,2 15 
 Гз - 0,7 1,6 0,5 2,8 2,9 26 

Разом 0,3 1,5 1,9 0,5 4,2 3,9  

 
З табл. 1 видно, що під наметом дослідних деревостанів знаходиться від 

4,2 до 5,9 тис. шт.∙га-1 самосіву і підросту деревних видів, що у перерахунку на 
благонадійний 4-8-річний підріст становить 3,3-5 тис. шт.∙га-1. На переважній 
кількості ділянок зустрічається підріст дуба звичайного, граба звичайного, 
клена гостролистого і ясена звичайного. Підріст липи дрібнолистої і бука 
лісового виявлено тільки під наметом окремих деревостанів. Загальна його 
кількість слабо корелює з повнотою деревостанів. Коефіцієнт кореляції 
становить 0,12.  

Високим лісовідновним потенціалом в умовах Вінниччини 
характеризується дуб. Його підріст виявлено під наметом 80 % лісостанів. 
Кількість підросту цього деревного виду становить від 10,2 до 52,1 % від 
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загальної густоти підросту. Вік підросту дуба не перевищує трьох років. У 
більш старшому віці його тіневитривалість зменшується і рослини 
перетворюється в торчки та гинуть. Мінімальна інтенсивність світла для 
виживання дуба становить 3300 лк [2]. Кореляційний зв’язок густоти підросту 
дуба з повнотою деревостанів виявився значним (r = 0,61), а з часткою дуба у їх 
складі – помірним (r = 0,40). Залежність кількості підросту дуба від повноти 
деревостанів добре описується поліномною залежністю (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Залежність кількості підросту дуба від повноти деревостанів 

 
У дослідних деревостанах повнота змінювалась у досить вузьких межах, а 

саме від 0,68 до 0,80. У такому діапазоні повнот встановлено зростання густоти 
підросту дуба зі збільшенням повноти материнських деревостанів (див. рис. 1). 
Найменша кількість підросту (до 2 тис. шт.∙га-1) виявлено під наметом 
деревостанів з повнотою близькою до 0,70. У деревостанів з повнотою 0,80 
кількість підросту дуба може перевищувати 2-5 тис. шт.∙га-1. Очевидно 
природне поновлення деревних видів, ріст і виживання підросту залежить від 
низки факторів. В окремих випадках поновлення дуба залежить, як від повноти, 
так і від його частки у складі деревостанів. Тому і при більш високих повнотах 
деревостанів, де виживання підросту такого світлолюбного виду як дуб 
ускладнюється, кількість його підросту є більшою, ніж в деревостанах з 
меншою повнотою.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРИТИКАЛЕ З ЛЮПИНОМ 
В РАЦІОНАХ БУГАЙЦІВ 

 
У зоні Полісся України почали масово вирощувати зерно озимого та 

ярого тритикале – гібрид пшениці й жита, який поєднує позитивні ознаки обох 
культур. Дана культура, як і жито, менш вибаглива до грунтів, забезпечує 
достатньо високі врожаї на удобрених супісках (35-60 ц/га), добре поїдається 
тваринами, у тому числі птицею. Це зимостійка й посухостійка як продовольча, 
так і кормова культура. Дерть містить вітаміни групи В та більшу кількість 
перетравного протеїну, ніж жито і пшениця [1]. Перетравність білків пшениці і 
тритикале практично однакова – 89,3 і 90,3% відповідно. Зерно тритикале не 
поступається зерну пшениці по вмісту макро- і мікроелементів [2, 3]. Ще одна 
особливість тритикале – відносно висока енергетична насиченість, за якою воно 
поступається лише кукурудзі. Отже, тритикале вдало поєднує в собі властивості 
зернобобових (джерело білка) й кукурудзи (енергії) [1, 4]. 

Мета досліджень – дослідити економічну ефективність використання 
різних доз тритикале в складі зерносумішей для відгодівлі молодняку великої 
рогатої худоби в умовах зони Полісся.  

Науково-виробничий дослід на відгодівельному молодняку великої 
рогатої худоби  проведено в умовах фізіологічного двору Інституту сільського 
господарства Полісся НААН методом збалансованих груп. Згідно зі схемою 
досліду, бугайці І (контрольної) групи отримували господарський раціон, який 
складався із силосу кукурудзяного, сіна злакового, зерносуміші №1 та солі 
кухонної. Тваринам ІІ та ІІІ (дослідних) груп, окрім кормів господарського 
раціону, згодовували зерносуміші, відповідно, №2 і №3, замість зерносуміші 
№1. 

Склад зерносумішей для годівлі бугайців піддослідних груп був різним 
(% за масою): І група – пшениця - 40, люпин безалкалоїдний - 35, овес - 25; ІІ 
група – пшениця - 20, тритикале - 20, люпин безалкалоїдний - 35, овес - 25; ІІІ 
група – тритикале - 40, люпин безалкалоїдний - 35, овес - 25.  

Раціони годівлі піддослідного молодняку великої рогатої худоби 
коректувалися по мірі його росту і були розраховані на отримання 900-1000 г 
середньодобового приросту живої маси. Тип годівлі тварин – силосно-
концентратний. У структурі кормового раціону бугайців за поживністю 
концентровані корми становили 34,34-34,40%, грубі – 9,78-9,79 та соковиті 
корми – 55,82-55,87%.  

Результати проведених досліджень показали, що за однакових умов 
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годівлі та утримання молодняку, бугайці, залежно від складу зерносуміші в 
раціоні, мали різну живу масу та інтенсивність росту по закінченню 
експерименту. Так, тварини І (контрольної) групи за живою масою по 
закінченню досліджень переважали аналогів ІІ (дослідної) групи на 13,6 кг, або 
на 3,3%, а ІІІ (дослідної) групи – на 25,8 кг, або на 6,5%. Їх середньодобові 
прирости живої маси також були більшими порівняно з бугайцями дослідних 
груп на 83-154 г, або на 8,6-17,3% за вірогідної різниці з ІІІ групою (Р>0,95). 

Підвищена інтенсивність росту відгодівельного поголів’я контрольної 
групи поєднувалася з кращою оплатою корму. Так, бугайці І групи порівняно з 
ІІ та ІІІ групами менше витрачали кормів на 1 кг приросту живої маси: 8,33 кг 
кормових одиниць проти 9,04-9,76 кг кормових одиниць, або на 0,71-1,43 кг 
(7,9-14,7%) менше.  

Виходячи з отриманих результатів досліджень, можна зробити висновок 
про те, що заміна в складі зерносуміші 20-40% за масою дерті пшениці на 20-
40% дерті тритикале при відгодівлі бугайців у поліській зоні України негативно 
позначається на їх продуктивних якостях та збільшує витрати кормів на 
одиницю продукції. 

Економічна ефективність використання різного складу зерносумішей при 
відгодівлі молодняку великої рогатої худоби в поліській зоні України, 
забрудненій радіоактивними речовинами внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС, наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Показники ефективності відгодівлі піддослідних бугайців 

(в середньому на 1 голову) 
Показники  Групи 

І ІІ ІІІ 
Приріст живої маси 1 гол. за дослідний період, кг 159,6 146,9 136,0 
Одержано додаткового приросту живої маси 
порівняно з контролем, кг (±) 

- -12,7 -23,6 

Закупівельна ціна 1 кг яловичини, грн. 30,0 30,0 30,0 
Вартість додаткового приросту (збитку), грн. (±) - -177,8 -330,4 
Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, 
корм. од. 

8,33 9,04 9,76 

 
Встановлено, що згодовування відгодівельним бугайцям у складі 

зерносуміші замість дерті пшениці 20% або 40% (за масою) дерті тритикале 
знижує прирости живої маси тварин на 12,7-23,6 кг, що в грошовому виразі 
складає збиток 177,8-330,4 грн./гол. 
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ВПЛИВ КОМПОЗИЦІЙНИХ МІКРОДОБРИВ РЕАКОМ 

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 
 

Позакореневі підживлення мікроелементами є одним з ефективних 
способів підвищення продуктивності цукрових буряків. Найбільш активним і 
доступними для рослин є комплексонати (хелати) металів, де елемент живлення 
перебуває у напіворганічній формі. Ефективність хелатних форм мікродобрив 
значною мірою залежить від їх хімічного складу, фізіологічних потреб рослин 
та рівнем забезпечення ґрунту мікроелементами [1].  

Вивчення ефективності позакореневого підживлення буряків цукрових 
мікроелементами у дослідженнях Є. В. Лєщенка, В. А. Борисюка [2], показало, 
що внесення елементів живлення у формі хелатних органо-мінеральних 
комплексів на листкову поверхню рослин підвищувало інтенсивність і 
продуктивність процесів фотосинтезу, посилювало транспортування 
асимілянтів із листків, сприяло утилізації цукрів у коренеплодах. 

Дослідження А. С. Зарішняка [3] свідчать, що позакореневе підживлення 
буряків цукрових мікродобривом «Реаком – р – бурякове» прискорювало ріст і 
розвиток рослин, збільшувало площу листкової поверхні на 10,6–14,0 %, 
покращувало накопичення вмісту сухої речовини у органах рослин та істотно 
підвищувало їх продуктивність.  

В 2011–2013 роках на чорноземі глибокому малоѓумусному, 
середньосуглинкового механічного складу, були проведені дослідження по 
«Встановленню ефективності позакореневого підживлення рослин цукрових 
буряків монохелатами ТОВ «НВЦ «РЕАКОМ».  

Результатами досліджень встановлено, що мікродобрива РЕАКОМ в 
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різних композиціях впливаючи на фізіологічні процеси і рослинному організмі, 
сприяли приросту в масі листків відносно контрольного варіанту на 44–78 г, 
коренеплодів на 24–64 г.  

Відмічено, що внесення мікродобрива РЕАКОМ – буряк і РЕАКОМ – 
РЛК позакоренево, збільшувало урожайність коренеплодів порівняно з 
контролем (без внесення мікродобрив) на 3,35–4,0 т/га або 7,8–12,7 % (табл. 1). 
В середньому за 2011–2013 роки найбільшу урожайність коренеплодів було 
отримано у варіанті де застосовували РЕАКОМ – буряк на ОЕДФ + 
ультрамікроелементи – 47,8 т/га, прибавка до контролю становила 5,4 т/га або 
12,7 %. 

Таблиця 1 
Продуктивність цукрових буряків залежності від застосування 

мікродобрива РЕАКОМ (середнє за 2011–2013 рр). 

№ 
з/п 

Варіанти досліду 
Урожайність 
коренеплодів, 

т/га 

Прибавка до 
контролю, 

% 

Вихід 
цукру, 

т/га 

Прибавка до 
контролю 

% 
1 Контроль без мікродобрив 42,4 - 6,7 - 
2 РЕАКОМ-буряк на лізині 47,6 +12,3 7,8 +16,4 
3 РЕАКОМ-буряк на ОЕДФ 46,5 +9,7 7,6 +13,4 

4 
РЕАКОМ-РЛК-буряк 
наОЕДФ-2-аміноетанол 

45,7 +7,8 7,6 +13,4 

5 
РЕАКОМ-РЛК-буряк на 
ОЕДФ - лізин 

47,6 +12,3 7,6 +13,4 

6 
РЕАКОМ-буряк на ОЕДФ + 
ультрамікроелементи 

47,8 +12,7 8,0 +19,4 

7 
РЕАКОМ-РЛК-буряк на 
ОЕДФ-2-аміноетанол + 
ультрамікроел 

47,3 +11,5 7,9 +17,9 

 
Позакореневі підживлення мікродобривом в різних композиціях 

обумовили підвищення вмісту цукру в коренеплодах на 0,1–0,8 %. Це сприяло 
більш високому виходу цукру з одиниці площі – в межах 7,6–8,0 т/га на 
контролі – 6,7 т/га. 

Отже, можна зробити висновок, що підживлення рослин цукрових 
буряків композицією РЕАКОМ – буряк на ОЕДФ + ультрамікроелементи дозою 
4 л/га позакореневим способом у фазах розвитку змикання листя в рядках і 
міжряддях, дає можливість керувати продукційними процесами рослин у 
напрямку підвищення урожайності коренеплодів, їх цукристості і, як наслідок, 
біологічного виходу цукру. 
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ГОСПОДАРСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ 

ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
 

Озима м’яка пшениця вже понад 80 років за площами посіву постійно 
займає перше місце в Україні серед зернових культур. Їй також належать і 
перші місця за урожайністю та валовими зборами зерна [1; 2]. 

Підвищення продуктивності пшениці є складною проблемою, оскільки 
кожен елемент продуктивності – це складна полігенна ознака зв’язана часто 
небажаниними кореляціями [3]. 

Під час добору сортів озимої пшениці м’якої варто послуговуватись 
такими чинниками: генетичний потенціал і тип вимог до умов вирощування, 
час дозрівання, адаптивні властивості, стійкість до несприятливих факторів 
середовища і стресів, відмінність сортів за стійкістю до хвороб і шкідників, 
прибутковість [4] − цей чинник є мабуть найголовнішим, адже в ринкових 
умовах сорт має бути основним елементом економічного зростання. 

Таблиця 1 
Господарська характеристика вітчизняних сортів озимої пшениці 

 
Сорт 

Врожай- 
ність, ц/га 

± до 
стандарту 

Маса 1000 
зерен, г 

Вміст 
білка, % 

Натура, г/л 

Альбатрос Одеський St 66,2 - 48,2 13,5 790 
Херсонська безоста 72,3 6,1 52,2 13,5 820 
Одеська 51 67,2 1,0 47,2 13,3 795 
Херсонська 86 54,4 -11,8 42,8 13,2 760 
Находка 4 50,4 -15,8 41,2 13,0 770 
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Аналіз отриманих урожайних даних показав, що найбільшою 
продуктивністю відзначалися сорти Херсонська безоста та Одеська 51 − 72,3 і 
67,2 ц/га, що відповідно на 6,1 та 1,0 ц/га вище ніж у сорту стандарту Альбатрос 
одеський (див. табл.).  

Сорти Херсонська безоста та Альбатрос Одеський також 
характеризувались найвищим умістом білку − 13,5%. 

На підставі проведених досліджень пропонувати господарствам різної 
форми власності в умовах Херсонської області вирощувати такі сорти озимої 
пшениці: Альбатрос Одеський, Херсонська безоста, Одеська 51. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОРТІВ СОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ДОСТАТНЬОГО 
ЗВОЛОЖЕННЯ 

 
Соя, сильно реагує на площу живлення і спосіб розміщення 

рослин.Регулюванням норми висіву можна впливати на формуванням 
господарсько-цінних ознак рослин у посівах, а отже й на рівеньурожайності 
культури. 

З метою вивчення впливу норм висіву на продуктивністьсої в умовах 
достатнього зволоження впродовж 2015-2017 рр. проводились польові 
дослідження. У дослідженнях використали сорти сої Вільшанка та 
Легенда(оригінатор – ННЦ «Інститут землеробства НААН»).Дослідження 
супроводжувалися обліками,спостереженнями та аналізами відповідно до 
загальноприйнятих методик [1; 2]. 

Технологія вирощування загальноприйнята для зони Західного 
Лісостепу.Обробіток ґрунту проводили на глибину 20-22 см.Для обробітку 
використали важкі дискові борони Фрегат 4.2, культиватор КПС – 4, висівний 
апарат HORSCH. У боротьбі з бур’янами застосовували гербіциди: 
Харнес (2 л/га) (ґрунтовий) та Ачіба (1,5 л/га) (страховий). Для інокуляції 
використали препарат Оптімайз, в. р. (ліпо-хітоолігосахарид + 
Bradirhizobiumjaponicum). Спосіб сівби рядковий – 12,5 см. 

За роки досліджень встановлено значний вплив норм висіву на показники 
структури рослин сої, а саме: кількість насінин з однієї рослини, маси 1000 
насінин, висоту рослин, кількість гілок та висоту прикріплення нижнього бобу. 
Так, із збільшенням норми висіву від 500 до 650 тис./га підвищувалась висота 
рослин сої – різниця між висотою на варіантах досліду становила 73,5 – 87,1 см, 
Висота прикріплення нижнього бобу у сортів сої Легенда та Вільшанка при 
збільшенні норм висіву, залежно від сорту, зростала від 7,3 до 11,6 см. 
Максимальна висота відмічена у сорту Легенда – 11,6 см.Слід зазначити, що з 
усіх досліджуваних сортів найурожайнішим в усі роки досліджень виявився 
сорт Вільшанка – 3,26т/га. 

Таким чином, на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах 
Західного Лісостепу для ультра ранніх сортів за ширини міжрядь 12,5 см 
оптимальна норма висіву ─ 650 тис. нас./га, для середньоранніх ─ 600 тис. 
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нас./га. Вирощувати сорти сої Легенда та Вільшанка, які забезпечують 
врожайність 2,99 ─ 3,26т/га, достигають у період з 23 серпня по 14 вересня, як 
добрий попередник під озиму пшеницю 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДНИХ СВИНЕЙ  
 

Індивідуальний розвиток тварин представляє собою сукупність 
кількісних і якісних змін, які відбуваються після запліднення яйцеклітини й 
утворення зиготи на протязі всього життя особини. Для кожного виду чи 
породи сільськогосподарських тварин існують генетично обумовлені межі 
оптимального процесу росту, часткова зміна яких на одному етапі онтогенезу 
веде до змін на іншому. Не є винятком і свині, але процес їх росту узгоджується 
не лише із віком, але й породою. Тому за сучасного виробництва свинини на 
промисловій основі, коли в процес виробництва залучається декілька порід чи 
ліній, які відселекціоновані за відповідним напрямом продуктивності, 
передбачити інтенсивність росту тварин досить актуально. Для прогнозування 
продуктивності тварин можна використати дані їх батьків, але при цьому слід 
враховувати ознаку, за якою проводиться прогноз, а також її успадковуваність. 
Можна використовувати живу масу тварин в ранньому віці, але даний показник 
суттєво залежить від фенотипових чинників. Об’єктивним критерієм 
прогнозування майбутньої продуктивності тварин є використання генетичного 
та білкового поліморфізму: виявлені гени та білки, які асоціюють з окремими 
ознаками продуктивності свиней, дають змогу проводити цілеспрямований 
добір особин з бажаним генотипом, а отже і господарськи корисними ознаками. 
Не останнє місце у переліку методах, які використовують для передбачення 
майбутньої продуктивності свиней, займають біохімічні методи й, особливо, 
визначений вміст булку крові та його зв’язок із живою масою тварин. 
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Вважається, що чим вища концентрація білка в сироватці крові, тим активніше 
відбуваються процеси обміну речовин в організмі свиней і тим інтенсивніше їх 
ріст. 

З метою прогнозування інтенсивності росту гібридних свиней, одержаних 
за схрещування двохпородних маток (ландрас х велика біла) з кнурами лінії 
Макстер 304 нами були визначені жива маса тварин при народженні, у віці 28 
днів (при відлученні), два та чотири місяці, а також концентрація в їх крові 
загального білку з установленням кореляційної залежності між ознаками. 

Дослідженнями встановлено, що маючи при народженні живу масу 1,5 кг, 
гібридні свині вищевказаного міжпородного підбору до відлучення збільшили 
її на 6,8 кг, до двохмісячного віку – на 24,3 кг і до чотирьохмісячного віку – на 
53,2 кг. При цьому за період від відлучення до двохмісячного віку вони мали 
середньодобові прирости на рівні 530 г, а в наступний період 2-4 місяців – 482г, 
тобто дещо скоротивши інтенсивність свого росту. При цьому коефіцієнт 
кореляції між живою масою при народженні та в подальші вікові періоди до 4-х 
місячного віку хоча й був додатним, але не високим (r = +0,222…+0,345) 
унеможливлюючи прогнозування росту тварин даного походження за живою 
масою при народженні. Аналогічна тенденція для свиней походження 25% 
ландрас + 25% велика біла + 50 % Макстер встановлена й щодо зв’язку їх живої 
маси при відлученні з подальшими датами при вирощуванні (2 та 4 місяці). 

За встановленими коефіцієнтами кореляції, добір у двохмісячному віці 
для одержання більшої живої маси у наступний віковий період  для 
досліджуваного молодняку також не матиме позитивних зрушень. Ймовірно, 
для прояву породних особливостей тварин даного поєднання потрібно більш 
високий рівень годівлі, ніж той, що використовується в господарстві, який би 
сприяв прискореній інтенсивності росту та формування м’язової тканини у 
ранньому віці. 

Аналіз концентрації загального білку в крові свиней генотипу 25% 
ландрас + 25% велика біла + 50 % Макстер засвідчує його збільшення від 28-
денного віку до 4 – місячного віку з 50,3 г/л до 64,5 г/л, хоча показники 
середньодобових приростів досліджуваних тварин вказують на не рівномірність 
їх росту. Тобто, за узгодженості вмісту загального білку в крові піддослідних 
свиней із їх живою масою, збільшення одного показнику повинно 
супроводжуватися  збільшенням іншого. Але в нашому випадку, при 
рівномірному збільшенні показнику концентрації загального білку в крові 
гібридних свиней від 28-денного до 4-х місячного віку, їх середньодобові 
прирости підпорядковуються періодичності росту. 

Кореляційний аналіз залежності вмісту загального білку від живої маси 
піддослідних свиней в різні вікові період, а саме: на початку періоду 
дорощування у 28-денному віці, у двох- та чотирьохмісячному віці, дав змогу 
виявити низький, як додатній, так і від’ємний зв’язок між вказаними ознаками 
(r = -0,517 … + 0,222), що в свою чергу не дозволяє прогнозувати живу масу 
тварин  за показниками загального білку крові. 
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Таким чином, нами встановлена неузгодженість показників живої маси 
гібридних свиней походження 25% ландрас + 25% велика біла + 50 % Макстер 
та концентрації загального білку в їх крові у ранньому віці, що в якійсь мірі 
суперечить даним інших науковців. На нашу думку, така ситуація може 
обумовлюватися здатністю сучасних свиней до більш інтенсивної діяльності їх 
систем та органів у зв’язку із спеціалізацією. Крім того, виявляти залежність та 
прогнозувати продуктивність гібридних свиней мабуть більш доречно за 
концентраціє загального білку в крові свиней та виходом м’яса в туші, адже 
загальновідомо, що білок приймає безпосередню участь у формуванні м’язової 
тканини у тварин. 
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ПРОДУКТИВНІ ОЗНАКИ КОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО-РЯБОЇ 
ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД В АНАЛОГІЧНИХ УМОВАХ 

 
У літературі є достатньо інформації щодо порівняння за основними 

продуктивними ознаками корів українських чорно-рябої і червоно-рябої 
молочних порід [1, 2, 3, 4]. Однак тварини дають продукцію у конкретних 
господарсько-кліматичних умовах, реалізуючи свій генетичний потенціал [5,6], 
тому проблема залишається актуальною. Метою дослідження є порівняльне 
вивчення продуктивних ознак корів-первісток зазначених вітчизняних порід в 
умовах сучасного молочного комплексу ТОВ «Івниця» Житомирської області 
за їх безприв язного утримання. 

Матеріалом для досліджень слугували дані зоотехнічного обліку на 108 
корів-первісток української чорно-рябої молочної породи та 72 – української 
червоно-рябої молочної. На середньорічну корову у господарстві заготовляють 
60-70 ц корм. од. з протеїновим забезпеченням 95-110 г на 1 корм. од. Надої 
складають 4900-6400 кг молока в рік. Контроль технологічних і селекційних 
процесів здійснюється за допомогою автоматизованої інформаційної системи 
управління дійним стадом «Uniform-Agri». 

Живу масу корів визначали шляхом індивідуального зважування в період 
їх вирощування – у новонароджених, 6-, 12- і 18-місячному віці, а також на 2-3 
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місяцях першої лактації. Екстер’єрно-конституційні особливості первісток 
вивчали шляхом взяття промірів статей тіла та обчислення індексів будови тіла 
і спеціальних індексів за загальноприйнятими методиками [7, 8, 9]. 

Надій корів за 305 днів лактації обчислювали за результатами 
щомісячного контролю з одночасним визначенням у добових зразках вмісту 
жиру і білка на приладі „Екомілк КАМ-98.2А”. Показник повноцінності 
лактації розраховували за В. Б. Веселовским [10], коефіцієнт постійності 
лактації – за Й. Йоганссоном [11]. Відносну молочність визначали діленням 
4%-вого за вмістом жиру молока, отриманого за 305 днів лактації, на 100 кг 
живої маси.  

Відтворну здатність корів вивчали за віком 1-го отелення, тривалістю 
сервіс- та міжотельного періодів та коефіцієнтом відтворної здатності, 
розрахованим діленням кількості днів у році на тривалість міжотельного 
періоду; адаптаційну здатність – за Й. З. Сірацьким та ін. [12]. 

Встановлено, що корови обох вітчизняних порід у період їх вирощування 
характеризуються досить високими показниками живої маси. У ново-
народжених телят української чорно-рябої породи цей показник складає 31,1 кг, 
у 6-місячному віці – 163,9 кг, у 12-місячному – 282,5 кг, у 18-місячному – 
384,8 кг; у тварин червоно-рябої породи ці показники складають відповідно: 
32,5; 170,8; 287,5 і 388 кг. Кратність збільшення живої маси за періодами 
становить відповідно: 0-6 – 5,3 і 5,2 раза; 6-12 – 9,1 і 8,8 раза; 12-18 – 12,4 і 11,9 
раза. Отже, телички української чорно-рябої молочної породи при народженні 
мають у середньому меншу живу масу (d=1,4 кг, Р 0,001), однак завдяки вищій 
інтенсивності росту у 18-місячному віці практично не відрізняються від 
ровесниць української червоно-рябої молочної породи.  

На 2-3 місяцях лактації жива маса первісток української чорно-рябої 
молочної породи складає 499,6 кг, висота в холці – 127,3 см, коса довжина 
тулуба – 149,5, глибина грудей – 67,0, ширина грудей – 46,6, обхват грудей – 
197,6, обхват п’ястка – 18,4 см; червоно-рябої породи – відповідно 502,5 кг; 
127,1 см; 150,2; 66,8; 46,7; 199,2 і 18,6 см. Вірогідна різниця (0,2 см) на користь 
первісток червоно-рябої молочної породи спостерігається лише за обхват 
п’ястка (Р<0,05). Отже, корови-первістки українських чорно- та червоно-рябої 
молочних порід за масо-метричними параметрами відрізняються несуттєво. 

Індекс довгоногості у корів-первісток чорно-рябої породи становить 
47,4 %, формату – 117,2, компактності – 132,2, костистості – 14,5, масивності – 
155,2, грудний – 69,5, округлості ребер – 147,2, глибокогрудості – 52,6, 
широкогрудості – 36,6, вираженості типу – 24,4, масо-метричний коефіцієнт – 
105,3, індекс ейрисомії-лептосомії – 295,0 %; у первісток червоно-рябої породи 
відповідно: 47,5 %, 118,7; 132,6; 14,6; 156,8; 70,0; 149,5; 52,5; 36,8; 24,4; 105,5 і 
298,5 %. Отже, розрахунок індексів будови тіла та спеціальних індексів дав 
можливість виявити деякі відмінності між двома породами. Тварини червоно-
рябої породи вірогідно переважають своїх чорно-рябих ровесниць за індексами 
формату (d=1,5 %), масивності (1,6 %), округлості ребер (2,3 %) та ейрисомії-
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лептосомії (3,5 %) (Р<0,05), тобто вони дещо масивніші та широкотіліші. 
Натомість чорно-рябі первістки більш вузькотілі та глибокогруді. 

Основною комплексною ознакою молочної худоби є молочна 
продуктивність. Від корів чорно-рябої породи за 305 днів лактації отримано по 
4306 кг молока з вмістом жиру 4,29 і білка 3,28 %, 184,9 кг молочного жиру і 
141,0 кг молочного білка. Їх відносна молочність складає 924,4 кг, показник 
повноцінності і коефіцієнт постійності лактації – 78,5 і 89,8 %. У ровесниць 
червоно-рябої породи ці показники складають відповідно 4166 кг; 4,33 %; 
3,27 %; 180,2 кг; 136,0 кг; 897,5 кг; 78,1 і 86,4 %. Отже, чорно-рябі первістки 
переважають червоно-рябих за надоєм (d=140 кг, Р 0,05) та типом лактаційної 
діяльності – їхня лактаційна крива має більш пологий, вирівняний характер, 
про що свідчить вищий коефіцієнт постійності лактації (d=3,4 %, Р<0,05), 
поступаючись їм за жирномолочністю (d=0,04, Р 0,05).  

Що стосується відтворної здатності, корови обстежених порід, маючи 
практично однаковий вік першого отелення (26,6-27 міс), відрізняються за 
усіма іншими показниками. Так, тривалість сервіс-періоду у корів-первісток 
чорно-рябої породи складає 123,6 дня, міжотельного – 408,6 дня, коефіцієнт 
відтворної здатності – 0,90; у червоно-рябих ровесниць ці показники складають 
відповідно 110,7 і 395,7 дня; 0,93. Отже, кращою відтворною здатністю 
характеризуються корови української червоно-рябої молочної породи. Вони 
також краще пристосовані до умов господарства, про що свідчить індекс 
адаптації (-4,80 проти -6,55).  

Висновок: обидві породи є досить конкурентоспроможними і можуть 
використовуватись у зоні Полісся за умов безприв’язного утримання. 
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УТОЧНЕНІ АГРОВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ ТОЧНОГО ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ1 
 

Чинними агровимогами до передпосівного обробітку ґрунту 
передбачається виконання за певними правилами таких ґрунтообробних 
операцій, як боронування, передпосівна культивація, сівба та прикочування, 
                                                           
1Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці 
Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом № Ф76/102-2017 
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які, до того ж, виконуються роздільно [1, 2]. Однак, їхній основний недолік 
полягає в ігноруванні ґрунтово-кліматичних особливостей, які не можуть не 
впливати на якість передпосівних ґрунтообробних операцій, відсутності 
виконання будь-яких вимірювань (наприклад, вологості ґрунту, від якої 
залежить якість боронування чи культивації, або щільності будови чи твердості 
ґрунту після проведення прикочування). Разом з тим існують ряд невирішених 
питань щодо передпосівного обробітку ґрунту. З одного боку існує велика 
кількість наукових робіт, що доводять вирішальну роль ґрунтово-фізичних 
властивостей (особливо структурного стану і щільності будови) у формуванні 
оптимальних умов для ефективного росту і продуктивності рослин, з другого 
боку – повне ігнорування цими властивостями в агровимогах, технологіях і 
технічних засобах. Чинні агровимогине диференціюються ні відносно ґрунтів, 
ні відносно гранулометричного складу, ні відносно сільськогосподарських 
культур, насіння яких відрізняється між собою, перш за все, за розміром. 

У зв’язку з вищеозначеним, основною метою досліджень була розробка 
уточнених агровимог до технологій та технічних засобів точного 
передпосівного обробітку, які б враховували вади чинних нормативів. 

Порівняння оптимальних агрофізичних параметрів посівного шару ґрунту 
з реальними його параметрами, проведеного за серією модельних дослідів [3, 4] 
дозволило обґрунтувати уточнені агровимоги до передпосівного точного 
обробітку щодо структурного складу та щільності будови ґрунту для різних 
сільськогосподарських культур. Встановлено, щопосівний шар чорноземного 
ґрунту не повинен вміщувати брили розміром більше ніж 10 мм;щільність 
піднасіннєвого шару повинна коливатися в межах від 1,0 г/см3 до 1,27 г/см3; для 
кращого проростання та розвитку сільськогосподарських культур з мілким 
розміром насіння (просо, сорго та ін.) розмір структурних агрегатів у 
наднасіннєвому шарі ґрунту повинен коливатися в межах від 0,5 мм до 7 мм. 
Для рослин із середнім та великим розміром насіння (пшениця, ячмінь, жито, 
кукурудза) – структурний склад наднасіннєвого шару ґрунту повинен 
складатися із часточок розміром від 1 мм до 10 мм. Створення оптимальних 
агрофізичних параметрів у посівному шарі дозволяє забезпечити найкращі 
умови для насіння, що висівається, і, водночас, є важливим невикористаним 
резервом підвищення врожаїв культур: для рослин із малим розміром насіння 
(просо, сорго та ін.) приріст врожаю становить 61 %, для рослин із середнім 
(пшениця, ячмінь, жито) та великим (кукурудза) розміром насіння приріст 
становить відповідно – 28 % та 40 % порівняно зі стандартною технологією 
обробітку. 

Удосконалена технологія передпосівного обробітку ґрунту полягає у 
застосуванні нових комбінованих ґрунтообробних і посівних знарядь, 
використання, яких сприяє диференціації посівного шару ґрунту за 
агрофізичними параметрами (структурним складом та щільністю будови) на 
прошарки залежно від вимог сільськогосподарських культур із різним розміром 
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насіння. Такий агрегат повинен за один прохід розпушувати, за необхідністю, 
піднасіннєвий прошарок ґрунту і структурувати над- та насіннєвий прошарки, 
тим самим, вирівнюючи його поверхню, що сприяє покращенню надходження 
вологи до насіння і зменшенню випаровування. Дана технологія включає в себе 
створення для кожної культури, під час сівби, оптимальних агрофізичних 
властивостей окремих частин посівного шару, які здатні забезпечити 
оптимальний контакт насіння з ґрунтом, швидке проростання рослин, 
безперешкодні можливості проникнення коренів у глибину та ефективне 
засвоєння елементів живлення із ґрунту, економний розподіл вологи та 
зменшення випаровування. 

Таким чином, удосконалені агровимоги до посівного шару відповідають 
новим тенденціям, що формуються в цей час у світі, щодо культури 
землеробства та передбачають впровадження, насамперед, 
ґрунтозбережувальних технологій та мінімізацію механічного обробітку, який є 
просторово орієнтованим й ураховує неоднорідності поля сівозміни. 
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ДИАСТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ МЕДА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Одним из важнейших ферментов меда является амилаза, так как по ее 
количеству можно контролировать его качество. Кроме этого диастаза 
(амилаза) является наиболее стойкой из всех ферментов меда, поэтому ее 
присутствие даже в незначительных количествах указывает на нарушение 
условий переработки и хранения меда [1]. 

Ценность меда различается по диастазному числу – количеству 
ферментов диастазы (амилазы) на единицу объема. По величине диастазного 
числа судят о биологической активности меда как лечебного продукта, 
способствующего обменным процессам в организме. Диастазное число – это 
основной показатель натуральности и зрелости меда. Чем выше этот 
показатель, тем лучше мед. Определяется диастазное число только в 
лаборатории [2].  

Существует огромное количество различных рецептов, накопленных 
человечеством за многовековую историю применения продуктов пчеловодства. 
Многие из них утеряны в веках и не дошли до нас, но появились и совсем 
новые, разработанные на основе результатов научных исследований. 
Перечислить их все невозможно; важно понять одно: при любой болезни мед 
полезен прежде всего тем, что придает организму силы для борьбы с этой 
болезнью [3, 4]. 

Цель работы − определение биологической активности меда по 
диастазному числу (шкала Готе) и оптимальной температуры применения меда. 

Работа выполнена на кафедре химии УО БГСХА в СНИЛ «Спектр». 
Объектом исследований являются образцы сортов пчелиного меда разных лет 
сбора: полифлорного меда 2014 г., 2015 г. и 2016 г. сбора, по образцу 
гречишного и полифлорного лесного меда 2016 г. сбора. Предмет исследования 
– определение диастазного числа в данных образцах медах. 

Для изучения изменения диастазного числа при нагревании меда и 
определения оптимальных температур применения выбраны два образца 
пчелиного меда 2016 г.: липовый и рапсовый.  

Исследования образцов меда проводились при нескольких температурах, 
выбор которых можно объяснить следующим образом: 

 20 °С – комнатная температура, при которой рекомендуется проводить 
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исследования в нормальных условиях; 
 30 °С – 40 °С – в литературных источниках не рекомендуется нагревать 

мед выше данной температуры; 
 50-60 °С – температура горячего чая; 
 100 °С – температура кипения воды. 
Метод определения массовой доли воды в меде основан на свойстве 

водных растворов меда изменять плотность в зависимости от его массовой 
доли: 100 г меда растворяли в 200 см3 дистиллированной воды при температуре 
30−40°C, а затем охлаждали до 15−25°C. В цилиндр наливали 200−250 см3 
раствора меда 1:2 и определяют температуру. Затем в цилиндр опускали 
ареометр, исключая его соприкосновение со стенками. Через 10−15 с 
учитывали показания прибора и по таблице находили величину массовой доли 
воды. 

Содержание воды в меде характеризует его зрелость и определяет 
пригодность для длительного хранения. Зрелый мед имеет влажность не более 
20 %, кристаллизируется в однородную массу, может длительное время 
храниться без потери природных достоинств. Незрелый мед быстро 
подвергается сбраживанию.  

В результате исследований установлено, что в исследуемых образцах 
меда массовая доля воды ниже 21 %, что свидетельствует о зрелости и хорошем 
его качестве. 

Наибольшую влажность имеет полифлорный лесной мед 2016 г. сбора – 
20,13 %. С увеличением сроков хранения меда влажность его снижалась. 

Диастазное число при нагревании меда и раствора меда уменьшалось. 
Выдерживание меда при 40 °С до его полного расплавления и нагрев раствора 
меда до этой температуры незначительно повлияли на изменение количества 
диастазы. При нагревании меда и раствора меда до температуры 60 °С резко 
уменьшилось диастазное число. При нагревании меда до 100 °С диастаза 
полностью разрушалась. Более щадящим является нагревание раствора меда. 
Диастазное число липового меда должно находиться в пределах от 7 до 12. При 
нагревании диастазное число уменьшалось. Это свидетельствует о разрушении 
фермента диастазы, т. е. об изменении природного состава меда.  

Оптимальной температурой для использования меда является комнатная 
температура (20 °С). При применении меда в лечебных целях не рекомендуется 
нагревать его выше, чем 40 °С. 
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МОЛОЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МОЛОКА ПОВНОВІКОВИХ КОРІВ 
ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ ПОРОДИ  

 
У світі налічується більше тисячі порід великої рогатої худоби, але 

породами м'ясного напряму продуктивності вважаються лише кілька десятків. 
Роботи по створенню вітчизняних м'ясних порід в Україні почалися на початку 
70-х років минулого сторіччя. С того часу створено українську, волинську, 
поліську і південну м'ясні породи, а також знам’янський тип поліської породи . 
Сучасна м'ясна худоба відрізняється високими продуктивними якостями, але 
для успішного розвитку галузі м’ясного скотарства важливо не тільки створити 
гарні умови для утримання худоби, а й правильно обрати породу, яка б гарно 
підходила до зони розташування господарства [1, 2, 3]. 

Існують певні вимоги при виборі м'ясних порід: здатність тварин до 
акліматизації, висока інтенсивність росту молодняку, висока жива маса та 
якість туш, добра окупність кормів, хороші відтворювальні якості маток, які 
забезпечують щорічно отримання від кожної корови життєздатного теляти, 
висока молочність корів, їх здатність до тривалого використання [4]. 

Генеалогічна структура сучасного знам'янського типу поліської породи, 
налічує 9 ліній і більше 20 сімейств Незважаючи на виняткову важливість 
показників молочності та якості молока для селекційної роботи зі знам’янським 
типом поліської породи ці ознаки недостатньо вивчені. Тому нами було 
досліджено молочність корів та якість молока у тварин знам’янського типу. Для 
досліджень були відібрані повновікові корови двох основних апробованих 
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ліній, які мали генотипи Ш5/8А1/4ЧС1/8 та А5/8Ш1/4ЧС1/8 (де Ш – шароле, 
А – абердин-ангуси, ЧС – червона степова).  

Молочність визначали один раз в місяць 4-х кратним контрольним 
зважуванням телят до і після ссання на протязі двох суміжних діб, а також по 
видоєному молоку з однієї чверті вим’я з подальшим перерахунком загальної 
кількості молока за добу, місяць та лактацію. Хімічний склад молока визначали 
за загально прийнятими методиками. Середні проби відбирали щомісячно на 
протязі 7 місяців лактації.  

Встановлено, що корови всіх генотипів синтезували найбільшу кількість 
молока на 3 місяці лактації. Так у тварин генотипу Ш5/8А1/4ЧС1/8 показники 
найвищого добового надою становили 9,2-10,4 кг, а у генотипу А5/8Ш1/4ЧС1/8 
відповідно 9,0-9,7 кг. В середньому за лактацію від корів отримано відповідно 
1789-1924 кг та 1687-1799 кг молока.  

Жива маса молодняку при відлученні у 7-місячному віці була вищою у 
генотипу Ш5/8А1/4ЧС1/8. Молодняк мав живу масу 212-230 кг. У генотипу 
А5/8Ш1/4ЧС1/8 молодняк мав живу масу трохи нижче і вона становила 204-218 
кг. 

Молоко корів генотипу Ш5/8А1/4ЧС1/8 за основними якісними 
характеристиками достовірно переважає молоко від корів генотипу 
А5/8Ш1/4ЧС1/8. Так показники вмісту жиру становлять відповідно 4,21-4,31% 
проти 3,99-4,11%, білку 3,14-3,26% проти 3,15-3,31%, казеїну 2,24-2,33% проти 
2,26-2,37%. Однак за вмістом молочного цукру, щільністю, кислотністю, 
кількістю кальцію та фосфору та їх співвідношенням істотної різниці не 
встановлено. 

Таким чином, аналіз результатів показує, що на даному етапі селекційної 
роботи з типом, досліджувані генотипи відповідають вимогам цільового 
стандарту. Для отримання більш крупних тварин селекцію треба вести на 
збільшення в гуртах худоби з більшою долею кровності породи шароле. Корови 
генотипу Ш5/8А1/4ЧС1/8 мають більшу молочність та поживну цінність 
молока, що забезпечує найвищій вихід поживних речовин в цілому за лактацію 
та в свою чергу високу енергію росту молодняку в усі вікові періоди.  
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ОЦІНКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ТУШ МОЛОДНЯКУ АБЕРДИН-
АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯПРИ ЦІЛОРІЧНОМУ 

ВИГУЛЬНОМУ УТРИМАННІ 
 

М’ясне скотарство в аграрному секторі економіки України традиційно 
посідає одне з головних місць серед інших галузей тваринництва. Однак аналіз 
динаміки поголів’я м’ясної худоби та виробництво яловичини показує, що 
продовольча проблема сьогодні стоїть доволі гостро, тому виробництво 
продукції тваринництва в цілому, і яловичини зокрема, є однією з провідних 
сфер у вирішенні продовольчої безпеки та забезпечення населення країни 
повноцінним харчовим білком [1, 2]. 

Проблема збільшення виробництва високоякісної яловичини базується на 
виборі найбільш перспективних порід для кожної грунтово-кліматичної зони та 
використанні господарських і біологічних особливостей тварин м’ясних порід з 
одночасним розробленням основних технологічних процесів. 

Серед порід, які відрізняються яскраво вираженими м’ясними 
властивостями, довірою користується абердин-ангуська порода, яка 
представлена тваринами британського, канадського, американського та 
вітчизняного походження. При формуванні високопродуктивних стад м’ясної 
худоби, особливо при наявності тварин різного походження, одним із основних 
оціночних показників є якість туш та м’яса, як бугайців так і телиць, які 
формують продуктивність породи та використовуються в м’ясному балансі 
виробництва м’ясної сировини [3]. 

Завданням наших досліджень було вивчення у віковому та порівняльному 
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аспекті морфологічного і сортового складу туш телиць та бугайцівабердин-
ангуської породи. 

Дослідження проведено на бугайцях та телицях абердин-ангуської породи 
різного походження (І - абердин-ангус британського походження; ІІ - абердин-
ангус вітчизняного походження), при цілорічному вигульному утриманні без 
приміщень. Для оцінки м'ясної продуктивності за методикою ВНДІМС 
проводили забій тварин у віці 15 і 18 місяців по 3 головибугайців та по 3 голови 
телиць з кожної вікової групи. Обвалювання правих напівтуш здійснювали 
після 24-годинного охолодження. Хімічний склад середньої проби м’яса 
(волога, жир, білок) та якісні показники найдовшого м’яза спини (волога, жир, 
білок, вміст триптофану та оксипроліну, вологоутримуюча здатність, рН) 
визначали за загальноприйнятими методиками. 

Аналіз порівняльного вивчення морфологічного складу туш свідчить, що 
після охолодження їх маса зменшилась в середньому на 1,5-1,8%, з віком цей 
показник зменшувався. За результатами обвалювання та жилкування 
встановлено, що маса м’якоті була більшою у тварин вітчизняного походження 
в обидва періоди забою. Маса кісток з віком в тушах тварин зменшувалась.  

Дослідженнями встановлено, що з віком у м’ясі як бугайців, так і телиць, 
зменшувалася кількість вологи й збільшувалася кількість сухої речовини та 
жиру. М'ясо бугайців було більш пісне на відміну від телиць в досліджувані 
періоди забою. За вмістом білка в тушах перевага була на боці тварин 
вітчизняного походження. Співвідношення білка до жиру найоптимальніше 
було в тушах бугайців і телиць вітчизняного походження. 

З метою якісної оцінки м’яса тварин значну увагу приділяють вивченню 
найдовшого м’яза спини за хімічним складом якого судять про якість м’яса в 
цілому. Суттєвої різниці між піддослідними тваринами за досліджуваними 
показниками не виявлено.  

В якості показника біологічної повноцінності білків м’яса вираховували 
величину співвідношення триптофану до оксипроліну. М’ясо бугайців та 
телиць всіх груп незалежно від віку забою, було біологічно повноцінним. 

Для характеристики кулінарної цінності м’яса було проведено аналіз проб 
найдовшого м’яза спини. Важливий технологічний показник якості м’яса – його 
вологоутримувальна здатність. За цим показником м'ясо тварин вітчизняного 
походження в усі періоди забою мало вищі показники ніж їх британські 
аналоги. Активна кислотність (рН) в усіх досліджуваних зразках була у межах 
5,78 – 6,04. За показниками ніжності м’яса суттєвої різниці за між 
досліджуваними групами не виявлено. 

Таким чином аналіз результатів досліджень підтверджує високі 
показники якості туш абердин-ангуської породи в цілому. Але, спостерігається 
різниця між худобою в залежності від походження з кращими показниками у 
тварин вітчизняного походження. 
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СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

НА ЖИТОМИРЩИННІ 
 

Україна займає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо 
сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на 
виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. Спостерігається 
тенденція активного наповнення внутрішнього ринку власною органічною 
продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. 
Зокрема, це крупи, борошно, молочні та м'ясні продукти, соки, сиропи, 
повидло, мед, олія, чаї, лікарські трави [1].  

Надмірне навантаження на земельні ресурси, забруднення сільгоспугідь 
хімічними домішками, радіаційне забруднення водних ресурсів негативно 
впливають на результати господарської діяльності. Тому вкрай важлива зміна 
ставлення суспільства до навколишнього природного середовища та сприяння 
розвитку національної екологічної свідомості шляхом переходу до екологічно 
орієнтованого споживання та виробництва.  

Багаторічна практика провідних країн демонструє екологічні, екологічні 
та соціальні переваги органічного виробництва, що свідчить про 
перспективність запровадження такого виробництва вітчизняними 
підприємствами з метою задоволення потреб споживачів органічної продукції 
та сприяння розвитку внутрішнього і зовнішнього органічних ринків, при 
цьому забезпечувати фінансову стабільність та прибутковість для 
самовдосконалення, зростання професіоналізму та екологічної відповідальності 
працівників а також впровадження кращих практик міжнародного досвіду.  
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Таке виробництво створює перспективи для малих і середніх 
фермерських господарств, підвищить рівень життя й здоров’я населення, 
сприятиме на науково-обґрунтовану систему землекористування тощо.  

Розвиток виробництв екологічно сертифікованої продукції виступає  як 
потенціальне джерело зменшення соціальної напруги у сільських територіях 
шляхом скорочення рівня безробіття сільського населення [2].  

На сьогодні правові та економічні основи виробництва й обігу органічної 
сільськогосподарської продукції регулюються Законом України "Про 
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" 
№ 425-VII від 03.09.2013 р. та ряд інших підзаконних актів. 

Органічна продукція – це продукція, отримана в результаті 
сертифікованого виробництва, під час якого виключається застосування 
хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), 
консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) 
застосовуються методи, принципи та правила, визначені цим Законом для 
отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та 
відновлення природних ресурсів [3].  

Органічне виробництво – це цілісна система господарювання та 
виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з 
огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження 
природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання 
(добробуту) тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до 
продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного 
походження. Органічними можуть бути тільки ті продукти, які вироблені 
відповідно до затверджених правил (стандартів), а виробництво пройшло 
процедуру сертифікації у встановленому порядку. При цьому органічна 
продукція належним чином маркується [4].  

Органічне виробництво є одним із перспективних напрямів розвитку 
агропродовольчого сектору України та визнано пріоритетом державної аграрної 
політики. В Україні намітилася позитивна динаміка збільшення площ угідь, 
зайнятих під органічним виробництвом. За останні десять років вони зросли в 
1,7 рази. Внутрішній ринок органічної продукції може складати близько 22 
млн. євро, а експортний потенціал – в 100 млн. євро. Кількість виробників 
органічної продукції нині налічує близько 420 суб’єктів господарювання. Зараз 
в Україні розроблено три важливих та ємких програмних документи 
орієнтованих на підтримку органічного сільського господарства [5]. 

На Житомирщині органічним виробництвом займаються ряд  
підприємств. ТОВ «Агровест груп» – злакові трави, кукурудза, пшениця озима, 
горох польовий (пелюшка), вика, овес, просо, люцерна, пшениця спельта, жито 
озиме, телиці між 1 і 2 р., телята до 1 року, молоко коров'яче сире незбиране; 
ТОВ «Полісся-Інвест» (2011 р.) – гречка, овес, просо, жито озиме, соя, злакові 
трави, вівці, гуси, індики, пекінські качки); СФГ «ВЕС» – кабачок, мангольд, 
помідор, огірок, м‘ята перцева, картопля, морква червона, буряк столовий, 
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салат, базилік, цибуля порей, баклажан, редька дайкон, рукола, цибуля, 
петрушка; ТОВ «Беррі-Агро» – чорниця, чорниця заморожена; ТОВ «Цефей-
Груп» – спельта, гарбуз твердокорий.  

З 2014 року, вперше в Україні на Житомирщині почав функціонувати 
завод органічної молочної продукції ТОВ «Органік Мілк», сертифікований 
міжнародними лабораторіями по: молоку коров’ячому питному 
пастеризованому, кефіру, ряжанці, сметані, сиру кисломолочному, маслу 
солодко вершковому селянському, бринзі. Розробляються нові види продукції. 
Вся продукція сертифікована IMO (Швейцарія) та відповідає вимогам 
стандарту Біо Свісс (Bio Suisse).  

Серед органічних підприємств області найбільшими є: ПП «Галекс-Агро» 
(2008 р.) – займається вирощуванням широкого спектру сільськогосподарських 
культур на площі 5480 га. Це: пшениця озима, ячмінь озимий, жито озиме, 
ячмінь ярий, просо, пшениця спельта, гречка, овес, люцерна, горох польовий 
(пелюшка), соя, кормові боби, кукурудза, злакові трави, конюшина, фацелія, 
еспарцет, вика та ін. 

В 2010 році підприємством створено інноваційний молочнотоварний 
комплекс на 500 голів симентальської породи. Надій складає 6710 кг за 305 днів 
лактації. Ще реконструйовано в іншому селі ферму, на 850 голів цієї ж породи. 
Молоко поставляється на ТОВ «Органік Мілк». 

Підприємство активно працювало у швейцарсько-українському проекті 
«Розвиток органічного руху в Україні, 2012-2016 рр.», що впроваджувався 
Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBZ, Швейцарія). 

В Житомирському національному агроекологічному університеті 
розроблено програму розвитку органічного виробництва Житомирщини 
Вживаються заходи для підтримки органічного виробництва – розроблена 
«Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 
2016-2020 роки», одним із напрямків якої є фінансова підтримка 
господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва. 

Заходами програми передбачено: створення Поліського центру 
органічного виробництва (на базі ЖНАЕУ); регіонального сертифікаційного 
органу тощо.; регіональної мережі торговельних об‘єктів, в яких продукція  
реалізовуватиметься під регіональним брендом органічної продукції («Полісся 
органік») та багато іншого [2].  

Метою проекту є сприяння розвитку органічного сектору в Україні та 
інтеграції українських малих та середніх підприємств в міжнародну торгівлю 
сертифікованою органічною продукцією. Діяльність проекту спрямована на 
розширення посівних площ під органічними орними культурами та здійснення 
заходів з покращення якості та збільшення об‘ємів торгівлі молочною 
продукцією в Україні. Проект впроваджується Дослідним інститутом 
органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія).  

Таким чином, виробництво та експорт вітчизняної органічної продукції 



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

INNOVATIVE TECHNOLOGY 
AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT 

OF NATIONAL PRODUCTION 

 

122 

різко зростає і є перспективним напрямом розвитку міжнародної торгівлі. Нині 
для України важливим завданням є формування позитивного іміджу як 
виробника органічної продукції для внутрішнього ринку та експорту. 

В ЖНАЕУ активно проводяться роботи по створенню Поліського центру 
органічного виробництва (на базі Житомирського національного 
агроекологічного університету); створенні регіонального сертифікаційного 
органу тощо. 

Практична реалізація завдань і заходів регіональної Програми 
органічного розвитку Житомирщини сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Очікуються 
виникнення ефектів, що є наслідком діяльності  органічного господарства в 
інших суб‘єктах господарювання: додатковий дохід переробної галузі; 
зменшення безробіття та соціальних виплат для населення; зростання доходу 
від зеленого туризму, органічного тваринництва, бджільництва; підвищення 
рівня життя населення; зростання вартості сільськогосподарських угідь; 
збереження природного капіталу регіону.   

Зважаючи на низький рівень державного матеріального стимулювання 
виробництва органічної продукції та враховуючи європейський напрям 
розвитку, потрібно удосконалювати системи дорадництва, дотацій, 
запроваджувати гранди розвитку для органічного виробництва на сільських 
територіях. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 

Современное картофелеводство ориентируется на целевое производство 
картофеля для нужд конкретных потребителей. Такой же конкретной должна 
быть и оценка сортов в государственном сортоиспытании для более успешного 
позиционирования их на рынке. Целевое назначение сорта обусловлено 
сочетанием определенных признаков и свойств, имеющих принципиальное 
значение и формирующих картофель с четко обозначенными качествами. Для 
удобства использования все существенные признаки (параметры) сортов 
делятся на группы: морфологические, хозяйственно-биологические и 
биохимические [1]. Для получения ранней продукции необходимы сорта, 
формирующие достаточно высокую товарную урожайность в максимально 
ранние сроки, для массового столового потребления – с оптимальными 
параметрами разваримости, вкуса, морфологии клубней, для определенных 
целей переработки – сорта, обеспечивающие высокую рентабельность 
производства в сочетании с высоким качеством продукта [2]. 

Морфологические признаки определяют направление использования 
сорта для переработки на конкретный вид картофелепродукта, величину потерь 
массы клубней при механической очистке, формируют субъективные 
впечатления покупателей столового картофеля, а значит круг потребителей и 
направления сбыта. Хозяйственно-биологические признаки определяют 
рентабельность производства картофеля, время уборки урожая и поступления 
картофеля в продажу или на переработку, распространенность сорта на 
определенном рынке сбыта со сложившимися требованиями и предпочтениями 
к столовому картофелю, пригодность сорта для механизированного 
возделывания и долгосрочного хранения. Биохимические параметры 
определяют питательную ценность и вкусовые качества клубней, качество 
продуктов переработки картофеля, рентабельность производства крахмала.  

С учетом комплекса указанных признаков были определены направления 
использования сортов картофеля белорусской селекции. В основном салатное 
назначение имеют два сорта – Дельфин и Нептун, отличающиеся слабой 
разваримостью и невысоким содержанием сухих веществ. Большинство сортов 
пригодно для использования в супах и в жареном виде. Для приготовления 
отварного картофеля и пюре пригодны все сорта, за исключением салатных.  
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Для производства картофелепродуктов (сухого картофельного пюре, 
картофеля фри, хрустящего картофеля) среди комплекса биохимических 
показателей решающее значение имеют содержание в клубнях редуцирующих 
сахаров и сухого вещества, накопление редуцирующих сахаров в процессе 
хранения и их ресинтез при прогревании, поэтому ассортимент данного 
направления заметно ограничен, в основном в него входят относительно 
позднеспелые сорта. 

Одним из способов переработки картофеля является его вакуумирование. 
Возможность вакуумирования картофеля, в т.ч. без консервантов (без 
сульфитации), определяется, в первую очередь, его сортовыми особенностями. 
Для этих целей подходят сорта с минимальным содержанием редуцирующих 
сахаров и высоким содержанием сухих веществ. Учитываются также 
морфологические особенности клубней, содержание белка, витамина С, 
склонность к накоплению нитратов. На пригодность клубней картофеля к 
данному способу переработки также оказывают влияние погодные, почвенные 
и агротехнические условия их выращивания. Из сортов белорусской селекции 
для вакуумирования пригодны Уладар, Лилея, Зорачка, Манифест, Янка, Волат, 
Вектар, Журавинка и др. 

Исходя из целевого использования продукции, для хранения семенных 
клубней оптимальной является температура +3...+4 °С, для столового 
картофеля – +4...+6 °С. Оптимальный биохимический состав клубней более 
стабилен при несколько повышенных температурах хранения: для картофеля 
фри – + 6...+8 °С, для чипсового картофеля и переработки на картофельное 
пюре – + 8...+10 °С. Относительная влажность воздуха в хранилище при этом 
должна поддерживаться на уровне 85–95 % [3].  

Таким образом, белорусский сортимент картофеля позволяет 
удовлетворить спрос потребителей на продукцию различного целевого 
направления – как на продовольственные цели, так и для переработки. При 
этом наибольшую пригодность к длительному хранению показали клубни 
сортов Скарб, Живица, Криница, Рагнеда, Блакит.  

Учет сортовых особенностей позволит производителю картофеля более 
рационально подойти к его выбору и использованию на конкретные цели, что в 
итоге повысит эффективность производства продукции. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ 
З СІЛЬСЬКИМИ ГРОМАДАМИ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ДРІБНИХ 

ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ ЯК ОСЕРЕДКІВ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ, 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ 

 
В умовах економічної кризи в Україні все більш гостро постає проблема 

відсутності робочих місць на селі. Одним з шляхів вирішення цього питання 
разом з активізацією державної Служби Зайнятості, може бути створення дуже 
популярних в усіх розвинених країнах світу дрібних приватних ферм, що 
одночасно є садибами зеленого туризму, осередками народних ремесел та 
органічного виробництва. Такі підприємства, крім виробництва певного обсягу 
високоякісних продуктів харчування та сировини для легкої промисловості, 
створюють значну кількість високооплачуваних робочих місць, розвивають 
інфраструктуру туризму в країні, сприяють збереженню та розвитку 
етнографічної спадщини, слугують джерелом значних доходів для сільських 
громад, на території котрих розташовані. Звісно, що недостатньо освічений 
пересічний селянин самотужки навряд чи зможе «з нуля» створити 
конкурентоспроможний продукт без сторонньої методичної, маркетингової та 
технологічної допомоги, але установи, що займалися б такою допомогою на 
професійних засадах, в Україні на теперішній час відсутні.  

В умовах децентралізації та створення сільських та регіональних громад 
перед державою та територіальними громадами, що її уособлюють, постає 
завдання забезпечити відродження та розвиток села усіма доступними 
способами, а обов’язком державних наукових та освітницьких установ – 
забезпечити необхідну для цього наукову, методичну та технологічну 
допомогу.  
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В рамках вирішення цього питання, науковцями ІТ НААН в співпраці з 
викладачами ХДЗВА була розроблена перспективна схема взаємодії науки, 
освіти та виробництва в особі приватних фермерів та територіальних громад. 
Вона полягає у створенні спеціального селекційно-консультативного та 
технологічного центру, що міг би надавати населенню послуги у всіх питаннях 
щодо широкопрофільного навчання та організації повного циклу чи окремих 
елементів виробництва продукції тваринництва, здійснював би маркетингові та 
консалтингові послуги за наведеною нижче схемою:  

 

 
 
В рамках цієї схеми, селекційно-консультативний і навчально-

технологічний центр проводить:  
1. Навчання первинної ланки виробників особливостям ведення 

вівчарства і козівництва у регіоні, розробку комплексних рішень щодо 
будівництва та ведення невеликих сімейних або колективних (за кошт і на 
балансі сільської громади) вівце- та козо- ферм, орієнтованих на виробництво 
високорентабельних продуктів харчування - м’яса, молока, сирів, органічних 
продуктів харчування та високоцінної сировини для народних ремесел: вовни, 
пуху, смушків, овчин, козлин. 

2. Ведення селекційно-племінної справи, координацію і моніторинг 
господарств первинної ланки, ведення єдиного реєстру плідників та найбільш 
видатних маток, пошук рентабельних напрямків виробництва та постачання 
високоцінних племінних тварин чи сперми і ембріонів на договірній основі. 

3. Розробку та підтримку бізнес-планів створення органічних і 
промислових тваринницьких ферм, ферм та садиб «зеленого туризму». 

4. Організацію навчань, семінарів, виїзних майстер-класів, ярмарок та 
популярізаційних заходів, спрямованих на розвиток народних ремесел, 
пов’язаних з тваринництвом.  

5. Розробку, проектування, пошук субпідрядників для виготовлення та 

Селекційно-
консультативний і 

технологічний центр 
на базі ІТ НААН та 

ХДЗВА.  

 
Сімейні чи громадські 

міні-ферми  

 
Майстри народних 

ремесел 

 
Арт-галереї, ярмарки 
народних ремесел та 

магазини модного 
одягу 
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контроль постачання чи будівництва тваринницьких приміщень і 
технологічного обладнання «з нуля», або переобладнання існуючих активів, 
розробку комплексних рішень з автономного водо- та електропостачання 
окремо розташованих тваринницьких комплексів. 

6. Розрахунок елементів логістики тваринницьких ферм чи комплексів, 
планування і розрахунок потреби в посівних площах під кормовиробництво та 
організацію і планування пасовищ. 

7. Розробку, виробництво і обслуговування технологічного обладнання 
чи окремих його елементів та інструментів для народних ремесел – обладнання 
для миття вовни, тріпальні, чесальні, валяльні машини чи устаткування, ручне 
знаряддя для виготовлення дрібних ексклюзивних виробів.  

8. Проведення курсів з народних ремесел та подальша підтримка 
випускників: допомога у придбанні (за необхідності) сировини, інструментів та 
обладнання, розробку нових моделей та технік для виробництва, 
консультаційну підтримку та допомогу у реалізації готової продукції. 

9. Розробку, виробництво та постачання інструментів і обладнання для 
переробки продукції вівчарства та козівництва – технологічні ланки для 
виробництва сирів, переробки м’яса, вичинки овчин та смушків, організація 
навчання за цими предметами. 

10. Встановлення, за умов підтримки державними установами, 
взаємозв’язків між виробниками продукції вівчарства та козівництва, 
представниками великих переробних підприємств, народними майстрами і 
великими споживачами, такими як мережі супермаркетів, арт-галереї та 
магазини ексклюзивних виробів ручного виробництва. 

Додатково пропонується: 
Дрібним фермерам та сільським громадам:  
- Проект сімейної міні-ферми на 50 і більше голів вівце- чи козоматок за 

індивідуальним проектом ІТ НААН, орієнтованої на циклічне виробництво 100-
150кг на рік митої вовни для валяння чи фелтінгу, від 50 голів на рік молодняку 
на м'ясо з живою масою 40-50 кг, 15-20 голів на рік молодняку на плем’я та до 
100 літрів молока на добу. До пропозиції входять: методичні рекомендації, 
проект, консультаційно-наукова, технологічна та правова підтримка. 

Майстрам народних ремесел: 
- Повний навчальний курс, методичні рекомендації плюс комплект 

обладнання чи ручних інструментів для миття та первинної переробки 
стриженої з овець вовни: мийні баки, тріпалки та чесалки, прялки, болванки для 
валяння шапок, валянків та рукавичок, голки для фелтінгу, набори кольорової 
вовни для декорування готових виробів. 

- Повний навчальний курс, методичні рекомендації плюс комплект 
устаткування та знаряддя для виготовлення в домашніх умовах розсільних 
сирів типу бринзи чи адигейського, набори заквасок і ферментів. 

- Повний курс навчання, методичні рекомендації, плюс допомога у 
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комплектуванні комплексу устаткування, інструментів та хімікатів для 
консервування та вичинки овчин, козлин, кролин, смушків. 
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ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ 137Cs У КОРМАХ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ 
ПОКАЗНИКИ У МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

ПРИ ЗГОДОВУВАННІ РІЗНИХ СИЛОСІВ 
 

У зоні аварії на ЧАЕС понад 95% радіоактивних речовин надходить до 
організму сільськогосподарських тварин із кормом, основу якого становлять 
рослини, а з водою – незначна їх частка. Все це значною мірою знижує 
стійкість організму до захворювань, зумовлює генетичні порушення та 
виникнення різних захворювань, негативно впливає на кровотворні органи і 
репродуктивну функцію організму [1, 4, 5]. Зниження забруднення 
навколишнього середовища радіонуклідами і важкими металами, хімічними 
речовинами, що використовуються в сільському господарстві, які є 
потенційною небезпекою для людського та тваринного організму – 
найактуальніша проблема сьогодення [3]. 

Однією із перших, хто реагує на зовнішнє або внутрішнє одноразове чи 
хронічне техногенне навантаження – імунна система організму тварин, що 
супроводжується змінами фізіологічних констант у крові тварин [2]. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу концентрації 137Cs у 
кормах на гематологічні показники у молодняка великої рогатої худоби при 
згодовуванні різних силосів в поліській зоні України, забрудненій 
радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС.  

Виходячи із середньодобового споживання кормів тваринами та питомої 
активності 137Cs в них, розрахували середньодобове надходження радіонукліду 
в організм бугайців (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Питома активність 137Cs в середньодобових раціонах піддослідних 

бугайців, Бк 

Корми 
Уміст 137Cs в  1 кг 

корму, Бк 
Групи  

І – контрольна ІІ – дослідна 
Силос кукурудзяний  42,7 837,77 - 
Силос із 3-компонентної 
злаково-бобової сумішки 
(пелюшка + овес + вика) 

46,7 - 916,25 

Буряк кормовий 44,5 73,0 73,0 
Солома вівсяна 143,0 353,21 353,21 
Дерть пшенична 43,6 60,17 60,17 
Дерть люпину 122,4 117,5 117,5 
Всього в раціоні, Бк/добу - 1441,7 1520,1 

 
Питома активність раціонів за 137Cs по піддослідних групах коливалася в 

межах 1441,7-1520,1 Бк/добу і була більшою на 78,4 Бк/добу, або на 5,4% у ІІ 
дослідній групі, ніж у контролі. Це пов’язано з дещо більшою концентрацією 
радіонукліду в силосі із 3-компонентної злаково-бобової сумішки порівняно з 
кукурудзяним (46,7 Бк/кг проти 42,7 Бк/кг). 

Як відомо, кров – рідка рідина, що забезпечує інтеграцію біохімічних 
процесів у різних клітинних та міжклітинних просторах у єдину систему. 
Необхідність у дослідженні крові визначається, передусім, фізіологічним 
значенням цієї тканини і змінами, які настають у ній за різних патологічних 
станів організму. 

За результатами досліджень у піддослідних тварин відбулися незначні 
зміни гематологічних показників під впливом кормового фактору, які не мають 
вірогідної міжгрупової різниці (табл. 2). В умовах довготривалого хронічного 
надходження 137Cs в організм молодняку як дослідної, так і контрольної груп 
відмічено зниження рівня еритроцитів у крові, які становили 4,25-4,38 Т/л при 
фізіологічній нормі 5,0-7,5 Т/л. 

Суттєвих міжгрупових відмінностей у кількості лейкоцитів у крові 
піддослідних тварин також не встановлено – їх уміст (6,66-6,88 Г/л) знаходився 
в межах фізіологічної норми (6-12 Г/л). 

Концентрація гемоглобіну коливалася від 107,2 г/л у бугайців 
контрольної групи до 122,0 г/л у аналогів дослідної групи. 

Згодовування 3-компонентного злаково-бобового силосу (пелюшка + овес 
+ вика) бугайцям ІІ групи сприяло збільшенню концентрації в їх крові 
гемоглобіну на 13,8%, резервної лужності – на 15 мг%, в порівнянні із 
аналогічними показниками крові тварин, яким згодовували кукурудзяний 
силос. 
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Таблиця 2 
Гематологічні показники бугайців (n=4; М±m) 

Показники 
Групи 

І – контрольна  ІІ – дослідна  

Еритроцити, Т/л 4,38±0,19 4,25±0,24 
Лейкоцити, Г/л 6,88±0,31 6,66±0,05 
Гемоглобін, г/л 107,2±4,1 122,0±3,6 
Резервна лужність, мг% 347±4 362±5 

Кальцій, мг% 9,69±0,52 10,28±0,35 
Фосфор, мг% 7,17±0,31 7,46±0,28 

Загальний білок, г/л 68,0±1,3 68,5±1,3 

В тому числі: альбуміни,% 33,76±0,95 35,84±2,67 

           глобуліни,% 66,24±0,95 64,16±2,67 
        з них: α 15,12 15,06 

             β 7,53 9,35 
             γ 43,59 39,75 

    А:Г 0,51 0,56 

 
Показники загального білка в сироватці крові свідчили про цілком 

достатній рівень протеїнового живлення бугайців. Введення до раціону 3-
компонентного силосу сприяло підвищенню вмісту білка в сироватці крові 
молодняку ІІ групи на 0,5 г/л, або на 0,7%.  

Таким чином, біохімічні дослідження крові тварин показали, що 
згодовування бугайцям в зоні радіоактивного забруднення силосу зі злаково-
бобової сумішки не мало негативного впливу на рівень білкового обміну і 
захисні функції організму тварин. 
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ШТУЧНІ АЛЮРИ ТА ШКІЛЬНІ СТРИБКИ КОНЕЙ 
 

Штучні алюри коня виробляються вершником упродовж тривалого 
тренування, що ґрунтується на умовних рефлексах [1,3]. В програму змагань з 
виїздки включають такі штучні алюри: пасаж, піафе; шкільний (іспанський) 
крок, шкільна (іспанська) рись, серпантин, пірует, а також курбет, балотада, 
крупада, левада, лансада, каприоль  

Пасаж – один з основних елементів вищої школи верхової їзди, 
укорочена, дуже зібрана і ритмічна рись. Характеризується сильним 
підведенням задніх ніг під корпус і акцентується сгинянням скакальних і 
зап’ястних суглобів. Край копита піднятої передньої ноги при цьому дістає 
рівня середини п’ясті, а задньої – ледве переходить верхню межу путового 
суглобу відповідних ніг що опираються. Кожна діагональна пара ніг 
піднімається і ставиться в дуже точному ритмі і з підвисанням. Шия коня 
піднесена і округлена, затилок знаходиться у вищій точці, голова опущена 
майже вертикально. Кінь легко упирається у повід, плавно переходить до 
піаффе. 

Піафе – одне із основних вправ вищої школи верхової їзди, максимально 
укорочена, зібрана, висока і ритмічна рись на місці. При виконанні піафе спина 
коня м’яко коливається, круп злегка спущений, задні кінцівки активні і добре 
підведені під корпус, забезпечуючи всьому переду коня велику легкість, 
вільність і рухомість. Кожна діагональна пара ніг почергово піднімається і 
становиться в постійному ритмі, підвисання декілька збільшене. Зачеп копита 
передньої ноги в момент витримки піднятий на висоту середини п’ястка ноги 
що опирається. Шия піднята і округлена, голова майже у вертикальному 
положенні [1]. 

Під час виконання стрибків вищої школи над землею, до яких відносяться 
курбет, лансада, балотада, капріоль, кінь здіймається у повітря. 

Левада - фігура вищої школи верхової їзди над землею, при якій кінь 
відриває від землі передні кінцівки і декілька секунд стоїть на сильно зігнутих в 
суглобах задніх ногах. При цьому корпус коня утворює з поверхнею землі кут 
близько 300, передні кінцівки зігнуті, підпліччя майже у горизонтальному 
положенні, копита приближені до ліктьових суглобів. Із положення левади 
виконується багато шкільних стрибків. 

Пезада - фігура вищої школи верхової їзди над землею, при якому кінь 
спокійно піднімається майже вертикально на диби, при цьому його задні ноги 
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зігнуті, а передні підібрані. Виконується з вершником або без нього. 
Баллотада - елемент вищої школи верхової їзди над землею, шкільний 

стрибок на місці, при якому знаходячись в повітрі, передні ноги піджимає до 
черева, а задні розгинає в путових суглобах, наче показує підкови. 
Приземлюючись на всі чотири ноги, кінь переходить на піафе. 

Крупада - вправа вищої школи верхової їзди над землею, стрибок коня з 
підібраними ногами, після якого він приземлюється зворотно на місце 
відштовхування, стрибок на місці. До крупади кінь переходить з виконання 
піафе. В теперішній час крупаду виконують на показових виступах Іспанської 
вищої школи верхової їзди. 

Курбет - елемент вищої школи верхової їзди над землею. Кінь ,що 
виконує піафе, піднімається в положення левади, здійснює стрибок вперед і 
догори і приземлюється на дві задні ноги. Тобто, стрибок коня на задніх 
кінцівках. Його проводять не більше 3-5 разів підряд, так як задні ноги 
припадає дуже велике навантаження.  

Лансада - один із шкільних стрибків, що входять до вищої школи 
верхової їзди над землею. Кінь спочатку піднімається на дуже зігнутих в 
суглобах задніх кінцівках в положенні левади, потім різко відштовхується і, 
виконавши стрибок по дугоподібній траєкторії, приземлюється на передні 
кінцівки. 

Каприоль - самий ефектний і важкий для виконання елемент вищої школи 
верхової їзди над землею, один зі шкільних стрибків. Його ще називають 
оленячим стрибком, так як, вставши на диби і стрімко відштовхнувшись від 
землі, летить вперед, як олень, - з витягнутими назад задніми і підігнутими 
передніми ногами [2]. 

Висновки. Шкільні стрибки виключні за своєю красотою і потребують 
великого мистецтва від тренера і сміливості від вершника. Коней , які мають 
сильну спину, потужні задні ноги, з масивними скакальними суглобами, можна 
починати вчити шкільним стрибкам, тільки тоді, коли вони повністю будуть 
підкорятися шенкелю і поводу, легко виконувати піафе при добрій роботі 
суглобів задніх ніг. Занадто великі і важкі коні не придатні для шкільних 
стрибків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОРГО НА 
ОСУШУВАНОМУ ТОРФОВОМУ ҐРУНТІ В ЗОНІ ПОЛІССЯ  

 
Донедавна ареал поширення сорго – це південні регіони країни [1]. Зміна 

кліматичних умов [2] та селекційний прогрес у створенні високопродуктивних 
сортів спонукали до гіпотези щодо можливості вирощування сорго в північних 
регіонах, зокрема в Поліссі.  

Дослідження з вивчення особливостей формування продуктивності сорго 
проводили на осушуваному торфовому ґрунті заплави р. Ірпінь Київської 
області в зоні Полісся. Характерним для цих ґрунтів є глибина залягання торфу 
– 1,1-1,9 м, ступінь розкладання – 55-62 %, рН сольове – 5,3-5,5, вміст валового 
азоту – 2,8-3,0 %, фосфору – 0,76-0,92 %, калію – 0,09-0,15 %. Фенологічні 
спостереження проводили за методикою Державного сортовипробовування 
сільськогосподарських культур [3]. 

Формування продуктивності агроценозів, стійкість до несприятливих 
умов здійснюється в процесі росту і розвитку рослин. Для нормального 
проходження цих процесів важливим є забезпечення рослин необхідними 
температурою та вологою. Сорго відноситься до теплолюбних культур, для 
яких температура ґрунту для проростання насіння становить 10 °С. В умовах 
проведення досліджень відповідний температурний режим приходився на другу 
декаду травня. В процесі розвитку спостерігалося затягування проходження фаз 
вегетації. Укісна стиглість – початок викидання волоті, наступала в кінці липня.  

Одним із важливих показників, що вказують на інтенсивність ростових 
процесів є висота рослин (табл. 1). Серед видів найбільшого лінійного росту 
досягли рослини сорго силосного, найменшого – сорго суданського. За видами 
висота рослин коливалася в межах 241-267 см. Відростання трав після 
скошування проходило повільно. Другий укіс проводили в кінці вересня. На 
цей період рослини сорго припинили свій ріст. Другий укіс характеризувався 
зменшенням висоти трав на 76-81 см., або на 30-35 %. Найбільше зменшення 
відмічалося на сорго суданському. На період початку викидання волоті рослини 
сорго сягали 83-88 % від кінцевої висоти. На період стиглості зерна висота 
рослин зросла на 36-41 см. 

Важливим показником, що впливає на формування продуктивності 
культури є щільність агроценозів. На утворення пагонів, перехід їх із 
вегетативного в генеративний стан впливає ряд як абіотичних, так і біотичних 
чинників. Найвищою пагоноутворювальною здатністю характеризувалося 
сорго суданське, найменшою – сорго силосне. У середньому за роки досліджень 
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види роду сорго формували щільність травостоїв на період першого укосу 86-
145 шт./м.кв., – другого – 84-128 шт./м.кв., за одноразового скошування – 93-
149 шт./м.кв. Коефіцієнт пагоноутворення становив 3,8-6,8. На період 
викидання волоті була сформована щільність травостоїв на 80-99 %. В 
подальшому відбувалося лише незначне утворення пагонів.  

Таблиця 1 
Параметри росту і розвитку сорго на осушуваному торфовому ґрунті в зоні 

Полісся, середнє за 2011-2013 рр. 

Вид сорго 

На період 1-го укосу, см 
На період 

2-го укосу, см 
На період стиглості 

зерна, см 
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Сорго 
звичайне 

248 100 22 171 87 29 288 102 19 

Сорго 
цукрове 

259 94 22 181 87 29 300 96 17 

Сорго 
силосне 

267 86 23 186 84 30 305 107 19 

Сорго 
зернове 

249 88 23 171 86 32 288 93 17 

Сорго 
віничне 

245 98 22 169 88 30 285 105 17 

Сорго 
суданське 

241 145 23 161 128 31 277 149 19 

X ±S x  252±3,1 102±6,9 23±0,2 173±2,8 93±5,4 30±0,4 291±3,2 109±6,5 18±0,3 

V,% 4 21 2 5 18 4 4 19 6 

 
Важливим біометричним показником є облистяність рослин. Цінність 

листя різнобічне. З одного боку в ньому відбуваються процеси, що регулюють 
ріст і розвиток рослини, в результаті яких утворюється органічна речовина. З 
іншого боку, листя – це цінна в кормовому відношенні частина рослини, в якій 
містяться багато поживних речовин, зокрема протеїн.  

Порівняно із іншими ґрунтово-кліматичними умовами, за вирощування 
різних видів сорго на осушуваному торфовому ґрунті Полісся, облистяність 
рослин була найменшою. Серед досліджуваних видів найвищою часткою листя 
в надземній біомасі рослин характеризувалися сорго суданське, сорго зернове і 
сорго силосне. 

Отже, в умовах осушуваного торфового ґрунту Полісся можливе 
вирощування сорго звичайного, сорго цукрового, сорго силосного, сорго 
зернового, сорго віничного, сорго суданського на кормові цілі. На період 
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з’явлення волоті першого укосу агроценози сорго характеризувалися висотою 
рослин 241-267 см., щільністю – 88-145 шт./м.кв., облистяністю 22-23 %, 
другого укосу – відповідно 161-186 см., 84-128 шт./м.кв., 22-23 %. 
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ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ 
ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

 
Соя вже багато років належить до найважливіших культур світового 

землеробства, її вирощують на всіх континентах, вона є найпоширенішою серед 
зернобобових і олійних культур, відіграє вирішальну роль у зерновому, 
харчовому і кормовому балансах низки великих країн. Феномен цієї культури 
полягає в тому, що в ній за вегетаційний період синтезується два врожаї – білка 
і жиру, а також інших біологічно важливих органічних речовин. 

В Україні формується конкурентоспроможна соєва індустрія: зростають 
площі посіву, рівень урожайності та виробництво соєвих бобів. Будуються соє 
переробні заводи. Запроваджуються ефективні технології переробки і 
використання соєвих бобів у тваринництві. Україна стала лідером 
соєвиробництва у Європі. 

На 2017 р. до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні занесені 197 сортів сої: із них 136 або 69 % вітчизняної 
селекції та 61 сортів або 31 % іноземної селекції з потенціалом урожайності 5,0-
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6,0 т/га. Проте за останні 5 років урожайність сої в Україні не перевищувала 
відмітки 2,3 т/га, а це говорить про те, що реалізація генетичного потенціалу 
сортів сої у виробництві становить 38-46 %[1, 2].  

Існує цілий ряд об’єктивних обставин, що не дають змоги отримати 
високий рівень урожайності насіння сої: низький рівень ресурсного 
забезпечення у технологіях її вирощування, недостатня наукоємність 
технологічних процесів, що не забезпечує задоволення біологічних потреб 
існуючих сортів у факторах життя, тощо. 

Забезпечити підвищення рівня урожайності зерна сої можливо шляхом 
удосконалення елементів технології її вирощування, а саме оптимізації способу 
передпосівної обробки насіння та проведення позакореневих підживлень у 
критичні фази росту та розвитку. 

Дослідження проводилося протягом 2015-2017 рр. в Інституті кормів та 
сільського господарства Поділля НААН на сірих лісових 
середньосуглинковихгрунтах. Передбачалось вивчення дії та взаємодії трьох 
факторів: А – сорт: Діадема Поділля, Оріана; В – способи передпосівної 
обробки насіння: без інокуляції, Ризоактив (2 л/т), Фосфоентерин (0,8 л/т), 
Ризоактив + Фосфоентерин; С – позакореневі підживлення: без підживлення, 
підживлення у фазі 3-й трійчастий листок Омекс 3Х 0,5л/га + Агрогумат 
0,5 л/га, підживлення у фазі цвітіння ОмексМікромакс 0,5 л/га + Агрогумат 
0,5 л/га, поєднання підживлень у фазі 3-й трійчастий Омекс 3Х 0,5л/га + 
Агрогумат 0,5 л/га та цвітіння ОмексМікромакс 0,5 л/га + Агрогумат 0,5 л/га. 

Формування врожаю – це складний процес, який визначається 
генетичною програмою рослин і зовнішніми умовами. Щоб забезпечити 
високий урожай, необхідно мати повну інформацію про всю багатогранність дії 
окремих чинників і їх взаємодію, що беруть участь у рості та розвитку рослин, 
вміти передбачити реакцію рослин на них 3. 

У середньому за три роки досліджень, максимальна урожайність насіння 
сої сорту Діадема Поділля (2,80 т/га) та сорту Оріана (2,69 т/га) формувалася на 
ділянках, де перед сівбою насіння сої обробляли інокулянтамиРизоактив + 
Фосфоентерин та проводили два позакореневі підживлення комплексними 
добривами Омекс ХХХ, ОмексМікромакс та антистресантомАгрогумат у фазах 
3-го трійчастого листка та повного цвітіння, що відповідно більше на 0,76 і 
0,75 т/га або 37,4 і 38,8 % порівняно з контролем без передпосівної обробки 
насіння та позакореневих підживлень. 

Серед способів передпосівної обробки насіння сої найбільш ефективною 
виявилася композиція, яка включала інокуляцію насіння бактеріальними 
препаратами Ризоактив + Фосфоентерин, прибавка до контролю становила 
0,33-0,34 т/га. 

Встановлено високу ефективність позакореневих підживлень. 
Проведення позакореневих підживлень комплексними добривами у поєднанні 
із антистресантомОмекс ХХХ (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) у фазі 3 – й 
трійчастий листок забезпечило прибавку урожайності до контролю у сорту 
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Оріана 0,23 т/га, у сорту Діадема Поділля 0,25 т/га. Прибавка урожайності від 
позакореневого підживлення ОмексМікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) 
у фазі повне цвітіння для сортів становила0,34 т/га. 

Отже, найбільш сприятливі умови для росту і розвитку рослин сої та 
формування їх максимальної урожайності склалися на ділянках, де проводили 
позакореневе підживлення препаратами Омекс ХХХ (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 
л/га) та ОмексМікромакс (0,5 л/га) + Агрогумат (0,5 л/га) у фази 3-й трійчастий 
листок та повне цвітіння на фоні інокуляції композицією бактеріальних 
препаратів Ризоактив + Фосфоентерин. Слід відмітити, що сорт Діадема 
Поділля мав деяку перевагу над сортом Оріана. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ М’ЯСА ЗНАМ'ЯНСЬКОГО 

ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ 
 

Пристосованістю до поїдання будь-яких кормів та умов утримання, 
високою адаптаційною здатністю відповідає велика рогата худоба м’ясного 
напряму продуктивності. «Мармуровість» м’яса забезпечується завдяки 
високоваговим тушам худоби з низьким вмістом неїстівних та вищим 
поживних частин, де співвідношення білка і жиру є оптимальним (1: 0,8–1).  
В яловичині за вмістом незамінних амінокислот, жирних кислот м’ясна худоба 
переважає молочну на 8–10%, а також містить менше холестерину, ніж свинина 
й баранина. М’ясо великої рогатої худоби у своєму складі містить 
найважливіші амінокислоти (аргінін, лізин, гістидин, тирозин, триптофан, 
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цистин), жирних кислот, вітамінів, мінеральних, екстрактивних та інших 
речовин, що забезпечує його високу поживність. Яловичина досягає 95 % 
перетравності та засвоюваності. Енергетична цінність 1 кг м’яса великої рогатої 
худоби коливається від 5 до 12,6 МДж (1200 - 3000 ккал) залежно від 
вгодованості тварин [1, 2]. 

Усі складові м'яса відіграють велику роль у життєдіяльності організму 
людини. Харчова та біологічна цінність м’яса визначається за показниками 
хімічного складу. Одними з найголовніших інгредієнтів харчових продуктів 
тваринного походження є білки, які є основою структурних елементів клітин і 
тканин.  

Саме за цю якість у високорозвинених країнах яловичина м’ясних порід 
худоби високо цінується споживачем, що дає можливість на 30-40 % вище 
встановлювати її реалізаційну ціну [3]. 

Враховуючи важливість зазначених показників нами було проведено 
дослідження хімічного складу середнього зразка м’яса на коровах 
знам'янського типу різних ліній поліської м'ясної породи (табл. 1).  

Таблиця 1 
Хімічний склад середнього зразка м’яса корів ( %) 

Показники 
Групи (n=3) 

I II III IV 
Волога 66,2 65,32 68,75 66,30 
Жир 14,48 14,25 12,25 14,32 
Білок 18,32 18,20 19,32 18,20 
Зола 1,00 1,00 1,00 1,00 
Суха речовина 33,8 33,45 32,57 33,52 
Співвідношення: 
білка до жиру 1,26 1,27 1,57 1,27 
вологи до жиру 4,57 4,58 5,61 4,62 

вологи до сухої речовини 1,95 1,95 2,11 1,98 
вологи до білка 3,61 3,58 3,56 3,64 

 
Для досліду ми брали контрольну групу (нелініних корів – I ) та дослідну 

(корів ліній Мазуна 6 – II, Радиста 113 – III та Дарованого 400 – IV). 
Аналіз даних хімічного складу середньої проби м’яса свідчить про 

відсутність вірогідних відмінностей між дослідними групами, але виявлено 
зростання вмісту білка і вологи у м’ясі корів породної групи Радиста 113. 

У м’ясі корів, які походять від плідників Мазуна 6 і Дарованого 400 
спостерігався дещо вищий вміст жиру. Це пов’язано з більшим відсотком 
спадковості абердин-ангуської породи, який вказує на більшу скоростиглість 
цих тварин. Однаково рівне - 1,27 було співвідношення між жиром і білком у 
м’ясі корів цих груп, а корови Радиста 113 дещо вище – 1,57. 

Сучасним вимогам якості м'яса відповідає співвідношення сухої речовини 
до вологи. Суттєвої різниці за енергетичною цінністю м’яса між групами також 
не спостерігалось. Однак, що стосується показника загального білка м’язової 
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тканини корови, то лінії Радиста 113 перевершували аналогів інших груп; а за 
кількістю жиру в м’ясі – Мазуна 6 і Дарованого 400. 

З огляду на результати вищевказаних даних можна зробити висновок, що 
порівняно з іншими, більша кількість вологи і сухих речовин містилося у м´ясі 
корів породної групи Радиста 113. Стосовно тварин контрольної групи, а також 
ліній Мазуна 6 і Дарованого 400, виявлено, що у м'ясі містилося трохи більше 
жиру, що пов'язано з їх скоростиглість. У підсумку варто відзначити, що за 
показником співвідношенням білка до жиру за даними наших досліджень 
кращим було м´ясо корів групи Радиста 113. 

Енергетична цінність продуктів забою є одним з об’єктивних показників 
аналізу якостей м’яса та скоростиглості тварин, що застосовується для 
розрахунку оцінки м´ясної продуктивності тварин. Вона у значній мірі 
залежить від вмісту у м´ясі жиру. Отже, м’ясо із більш високим вмістом жиру 
має більшу енергетичну цінність, але за якісним показником воно не є кращим. 
Вища енергетична цінність м’яса була у контрольних аналогів, а також у ліній 
Мазуна 6 і Дарованого 400, оскільки у їх м’ясі містилося більше жиру. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНОГО ПОГОЛІВ’Я 
СВИНЕЙ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 

 
Для особистого відтворення молодняку, як правило, господарству 

достатньо утримувати декілько свиноматок. При цьому важливо визначити час 
злучки та опоросів. Опороси слід планувати на сприятливу пору року з тим, 
щоб максимально використовувати дешеві зелені корми. При багаторазовому 
використанні свиноматок, перший опорос краще одержувати в лютому – 
березні, другий в липні – серпні. В зв’язку з цим свинок, намічених для 
відтворення, слід обирати з січневих – лютневих опоросів [1]. Вирощувати їх 
потрібно так, щоб до віку парування в 10 місяців, вони досягли живої маси 120-
130 кг. Це забезпечується одержанням середньодобових приростів з 4 до 10 
місячного віку на рівні 550 – 650г. За таких умовперше парування свинок 
припадає на жовтень – листопад місяць [2]. 

Строки використання свиноматок залежать від її відтворюючих, 
продуктивних і материнських якостей. Не виключається можливість 
використання так званих «одноразових свинок», це свинки від яких одержують 
тільки один опорос, а потім їх відгодовують на м'ясо. При цьому слід знати, що 
перший опорос, як правило, менш продуктивний ніж наступний. 

Підготовлюючи свинок до парування, необхідно враховувати, що занадто 
високий рівень годівлі їх в період росту і розвитку веде до ожиріння, а 
недоїдання - до виснаження тварин. Як виснаження, так і ожиріння свинок 
негативно впливає на їх статеві функції і відтворюючу здатність. Такі 
тваринимають низьку статеву активність і запліднюваність, дають 
малочислений та слабкий приплід.Таким чином, вирощуючи свиней на плем’я у 
фермерських господарствах, необхідноорганізовувати повноцінну годівлю і 
моціон ремонтних свинок, слідкувати за їх станом здоров`я і вгодованістю. 

Прогулянки тварин необхідно проводити щодобово по1,5-2 години на 
протязі всього року. В літній період молодим свинкамнеобхідно у раціон 
включати зелені корми, в зимовий – соковиті. В структурі зимового раціону 
свинок запоживністю концентровані корми повинні складати 65%, соковиті 
30% , трав’яне борошно до 10%, а в літній період соковиті і трав’яне борошно 
заміняють зеленими кормами. 
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Раціон ремонтних свинок в зимовий період складається з суміші зернових 
-1,6 кг, в тому числі гороху- 0,25кг; трав’яного борошна- 0,25кг; шроту 
соняшникового- 0,3кг;відвійок до 2кг;також додаються кормові фосфати - 
45г,сіль кухонна - 15г, мінерально - вітамінна добавка - 30г. В літній період до 
раціону додають зелену масу до 3кг. 

Годівля молодих кнурів повинна бути повноцінною і збалансованою. Тип 
годівлі – концентратний. Раціон може утримуватиу своєму складі зернові 
злакові 2,2 кг, горох - 0,12кг, трав`яне борошно – 0,35 кг, шрот соняшниковий – 
0,10кг; рибне борошно - 0,15 кг, відвійки -1,5 кг, в літку - зелену маси бобових 
у кількості 2,0кг, фосфату обесфтореного16г, солі кухонної 18г; мінерально - 
вітамінної добавки 35г. 

З метою збільшення кількості і покращення якості сперми тваринам 
згодовують овес в розмірі 35% за поживністю, а також м'ясо – кісткове 
борошно до 200 г або відвійки до двох літрів.  

У злучку молодих кнурів пускають у віці 11 місяців при живій масі 140 
кг. Більш раннє використання кнурців не тільки негативно впливає на їх 
подальший розвиток, а й може стати причиною низького запліднення маток. 
Режим використаннякнурців у такому віці помірний, що забезпечує 
нормальний фізіологічний ріст і розвиток тварин.  

Враховуючі фізіологічні особливості ремонтних свиней та дотримуючись 
всіх зазначених правил, вирощування свиней у фермерських господарствах 
може бути прибутковим заняттям.  
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МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОЇ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ РІЗНИХ 
СТАТЕВОВІКОВИХ ГРУП 

 
В умовах тотальної заборони антибіотиків та гормональних стимуляторів 

продуктивності, кормові інновації спрямовані у напрямках використання 
наступних груп кормових добавок: ферментів, пре- й пробіотиків, органічних 
кислот, сорбентів, фітобіотиків, а також амінокислот та мінеральних речовин, 
що є пріоритетним колом завдань, у тому числі, в умовах євроінтеграції [4, 5]. 
Раціони, до складу яких входять кормові добавки пробіотичної дії, позитивно 
впливають на обмінні процеси організму, що відображається на доброму 
здоров’ї тварин, інтенсивності їх росту і розвитку [1, 6]. Особливе значення при 
цьому має питання застосування нових економічно ефективних кормових 
добавок [3]. 

Таким чином, для повної реалізації генетичного потенціалу 
продуктивності сучасних генотипів свиней з метою ефективного вирощування 
племінного молодняку свиней необхідною умовою має бути повноцінна годівля 
із використанням найбільш ефективних кормових добавок [2]. При цьому 
особливою актуальністю користується аспект білково-вітамінно-мінеральної 
підгодівлі тварин шляхом застосування БВМД (білково-вітамінно-мінеральних 
добавок) у складі яких, як альтернативу, наприклад сої, можна використовувати 
ріпак, що у два-п’ять разів дешевший та пробіотики [7]. З послідуючим 
вивченням післядії препаратів, а також їх впливу на ріст і розвиток ремонтного 
молодняку та наступну відтворювальну здатність якісного потомства[8]. 

Випробовували в годівлі різних статевовікових груп свиней БВМД в 
склад якої входить ріпак разом з біоактивною добавкою пробіотиком БК-П та 
визначали їх вплив на ріст, розвиток молодняку, і відтворювальні функції 
тварин. 

Дослідження проводили на свинях великої білої породи у відділку 
«Степове» ДП «Дослідне господарство «Елітне» Кіровоградської державної 
сільськогосподарської дослідної станції НААН”, аналіз та обробка даних 
досліджень виконуються в лабораторії тваринництва КДСГДС НААН, на даний 
час дослідження тривають. 

Для визначення методів ефективної годівлі підсисних поросят і 
ремонтного молодняку з використанням кормових добавок у вигляді ріпаку і 
біоактивного препарату БК-П в складі БВМД та їх вплив на ріст, розвиток, в 
подальшому, на відтворювальні функції тварин проведено два досліди.  

В першому досліді ремонтному молодняку згодовували основний раціон 
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+ БВМД,в склад якої входить ріпак озимий звичайний, як альтернативу 
дорогим білковим добавкам (соєвий, соняшниковий шроти) разом з 
пробіотиком БК-П. 

У другому досліді (2017) визначали вплив використання у годівлі 
функціональної добавки БК-П на поросятах у двох варіантах:  

І варіант термін згодовування від 15 до 30 денного віку 
ІІ варіант – від35 до 50-денного віку.  
У досліді було сформовано 4 групи підсисних поросят, аналогів за віком і 

живою масою: контрольна група І – тваринивід 15 до 30-денного віку, які 
споживали основний раціон; дослідна група І –поросята від 15 до 30-денного 
віку отримували основний раціон іпробіотик БК-П (1 г на голову); контрольна 
ІІ – підсисні поросята, від 35 до 50-денного віку,яким згодовувався ОР; 
дослідна ІІ – поросята, від 35 до 50-денного віку яким до ОР додавався 
пробіотикБК-П (2 г на голову). Поросята знаходились біля свиноматок, 
гніздами по 10 голів. 

Застосування пробіотику БК-П дало можливість у І дослідній групі 
підвищити середньодобовий приріст на 25 %, у ІІ дослідній групі, відповідно, 
на 30,2 %, що свідчить про ефективність застосування функціональної добавки. 
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КУЛЬТУРИ ПРОМІЖНОГО ВИРОЩУВАННЯ – ВАЖЛИВИЙ РЕЗЕРВ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЛЛІ ДЛЯ СУЧАСНОГО 

ЗЕМЛЕРОБСТВІ 
 

Екологічний стан земель сільськогосподарського призначення, що є 
визначальним фактором одержання високоякісної сировини, кормів і продуктів 
харчування незадовільнийіз-за інтенсивного характеру їх господарського 
використання й антропогенно-техногенного навантаження прогресуючою 
ерозією, зростання кислотності, засолення, перезволоження, радіаційного 
забруднення і розвитку інших негативних процесів [1-3, 5]. 

Сучасна сільськогосподарська наука збагачена значним обсягом 
фактичного матеріалу для інтенсифікації землеробства завдяки впровадженню 
науково обґрунтованих сівозмін. Самеу період бурхливого розвитку 
альтернативного землеробства, проблема інтенсифікації сівозмін за допомогою 
культур проміжного вирощуванняу західномурегіоні України стає дедалі 
актуальнішою (проблеми глобальних змін клімату, беззмінне і повторне 
вирощування технічних культур, порушення і цілковите недотримання сівозмін 
та ін.) і потребує детального дослідження і вироблення концепції сталого 
виробництва сільськогосподарської продукції [1-2]. 

За умов достатнього зволоження одним із вагомих резервів збільшення 
продуктивності ріллі є культури проміжноговирощування у польових і 
кормових сівозмінах, особливо короткої ротації.Вони уможливлюють 
одержання 2-3 врожаїв за рік з одного поля з усіма позитивними наслідками для 
землеробства [3-4]. 



СЕКЦІЯ 1 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
 

SECTION 1 
AGRICULTURAL SCIENCES 

 

 

145 

Мета дослідження– розв’язання проблем агрономічної науки і 
практики,пов’язаної з підвищенням ефективності землеробства,охороною 
навколишнього природного середовища, переходом від інтенсивного до 
інтенсивно-екологічного його розвитку, які ґрунтуються на багаторічних 
дослідженнях авторів. 

Багаторічними дослідженнями кафедри загального землеробства 
Львівського національного аграрного університету встановлено, що культури 
проміжноговирощуваннявпливають на поліпшення родючості темно-сірого 
лісового опідзоленого ґрунту, забезпечують високу врожайність 
сільськогосподарських культур і значно збільшують вихід якісної продукції 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Врожайність сільськогосподарських культур у посівах проміжного 

вирощування (середнє за 2006-2016 рр.) 

Культура  
Вид проміжних посівів: 

післяукісні післяжнивні озимі підсівні 
Ріпак озимий -  350-380 - 
Жито озиме -  330-370 - 
Редька олійна 350-380 280-320 - - 
Гірчиця біла 220-250 200-230 - - 
Райграс однорічний -  - 160-180 

 
Кормова конвеєрна сівозміна без культур проміжного вирощування за дві 

ротації забезпечила 88,7 ц/га кормових одиниць, а насичена на 20-60% 
культурами проміжного вирощування – 98,5-111,0 ц/га, або на 11-24,9% більше. 
Кормова зерно-трав’яна з кукурудзою сівозміна з культурами проміжного 
вирощування збільшила вихід продукції на 14,9-25,9%, а польова зерно-
трав’яна з буряками цукровими – на 10,6-20,8%. 

Результати багаторічних досліджень з вивчення впливу культур 
проміжного вирощування на продуктивність кормових сівозмін і родючість 
ґрунту показали, що за умов достатнього зволоження західного Лісостепу 
України кількість післяжнивно-кореневих решток зростає зі збільшенням 
врожаю основних культур та культур проміжного вирощування, зокрема, 
залежно від насичення сівозмін культурами проміжного вирощування. 

Серед основних культур найбільшу кількість (75,2-82,1 ц/га) 
післяжнивно-кореневих решток залишила у шарі (0-30 см) ґрунту після 
конюшина лучна другого року життяна один укіс. У варіантінасичення 
сівозміникультурами проміжного вирощуванняна 60% продуктивність 
зменшувалась на 52 ц/га порівняно до контролюунаслідок збільшення відсотку 
злакового компоненту. За виходом сухих речовин цей варіант не поступається 
іншим. Разом з тим за кількістю кореневих решток у ґрунті він переважав 
контроль. Найменше їх залишилось у полі кукурудзи на силос – 29,0-31,8 ц/га. 

Серед культур проміжного вирощування найбільше повітряно-сухої маси 
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залишав в орному шарі ґрунту ріпак озимий (41,9-42,4 ц/га), найменше – 
райграс однорічний (22,7 ц/га). 

Висновки. Проміжні посіви є економічно вигіднимияк для охорони і 
поліпшення родючості ґрунту, так і для одержання додаткового корму. Для 
отриммання максимального чистого доходу, кількості продукції та зменшення 
її собівартості п’ятипільну кормову сівозміну доцільно насичувати культурами 
проміжного вирощування на 40-60%. 
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ОЦІНКА НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ДЖЕРЕЛ 

НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАРОДИЦЬКОГО 
РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Моніторинг джерел нецентралізованого водопостачання селітебних 

територій є проблемою досить актуальною і потребує все більшого 
удосконалення. Налагодження моніторингу, особливо нітратного забруднення, 
джерел нецентралізованого питного водопостачання має бути пріоритетною 
задачею як для відповідальних органів влади, так і для індивідуальних 
власників колодязів. Зростання вмісту нітритів та нітратів у воді призводить до 
збільшення надходження їх в організм людини і як наслідок – виникнення 
захворювань, обумовлених токсичною дією нітратів та їх метаболітів. Особливо 
вразливими до дії нітратів є діти, вагітні жінки, хворі на хронічну патологію 
органів кровотворення, нервової системи, кардіореспіраторної системи [1]. 

Нітрати забруднюють криниці через хаотичну забудову присадибних 
ділянок, облаштування без урахування вимог санітарного законодавства на 
незначній відстані від джерел децентралізованого водопостачання вигрібних 
ям, господарських споруд, гноярок, внесення в ґрунт азотних мінеральних 
добрив у надмірних кількостях із порушенням регламентів їх застосування. 

Споживачі колодязної води, у переважній більшості, не мають інформації 
щодо якості води, яку вони споживають. Рівень обізнаності власників 
індивідуальних колодязів щодо санітарно-гігієнічних норм облаштування та 
догляду за криницею є дуже низьким. Спостерігається втрата традиційних 
знань та культури утримання криниць. Необхідність проведення регулярного 
(раз на рік) аналізу якості води та періодичного очищення криниці або 
ігнорується через економічні мотиви, або лишається невідомою багатьом 
власникам колодязів [1, 2]. 
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Відомо, що на вміст нітратів та нітритів у воді суттєво впливає пора року. 
Встановлено, що найбільший вміст нітратних сполук спостерігається навесні, 
що пов’язано із весняним паводком, та у теплі пори року. Результати власних 
досліджень підтверджують дане положення: відсоток проб із перевищенням 
вмісту нітратів у питній воді досліджуваних криниць у весняно-літню пору 
більший ніж у осінньо-зимову (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Кількість проб води із перевищенням вмісту нітратів у воді джерел 

нецентралізованого водопостачання Народицького району, 2015-2016 рр. 

Найменування населеного пункту 

Осінь-зима 2015 р. Весна-літо 2016 р. 
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с. Базар 10 5 50 10 6 60 
с. Гуто-Мар`ятин 10 6 60 10 8 80 
с. Давидки 8 1 12 8 3 37,5 
смт Народичі 10 4 40 10 5 50 
Всього 38 16 42,1 38 22 58 

 
Встановлено, що вміст нітратів у питній воді приватних криниць 

сільських населених пунктів Народицького району у середньому на 4,7 – 7,25 % 
більший у весняно-літній період ніж у осінньо-зимовий. А перевищення вмісту 
нітратів у середньому становить від 1,5 до 2,5 разів. 

У селі Базар середній вміст нітратів у питній воді у зимовий період 
становить 75,0, а у літній – 80 мг/л, що перевищує нормативний вміст у 1,5-1,6 
рази. 

У питній воді приватних колодязів села Гуто-Мар`ятин зафіксований 
вміст нітратів на рівні 112 мг/л у осінньо-зимовий період та 120 мг/л – у 
весняний, що значно перевищує встановлені нормативи. Слід відмітити, що на 
території села раніше існувало КСП «Світанок». Наразі так і не вирішено 
питання зберігання пестицидів у населених пунктах, де були 
сільськогосподарські підприємства, а сховища отрутохімікатів не відповідають 
існуючим санітарним вимогам, що можливо, і стало причиною такого 
перевищення вмісту нітратів у питній воді приватних колодязів. 

Питна вода джерел нецентралізованого водопостачання с. Давидки також 
не відповідає встановленим вимогам стосовно вмісту у ній нітратів. Середній 
вміст нітратних сполук тут становить – 75,3 та 79 мг/л відповідно у осінньо-
зимовий та весняно-літній періоди. 

Середній вміст нітратів у смт. Народичі на рівні 115 мг/л взимку та 124 
мг/л влітку, на нашу думку, може бути зумовлений тим, що у селищі взагалі 
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відсутні очисні споруди, а нові – недобудовані, зруйновані. Внаслідок цього 
неочищені стоки майже повністю залишаються на рельєфі місцевості та 
зумовлюють забруднення питної води нітратними сполуками, перевищення 
яких становить 2,3-2,5 разів. 
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ПРОФІЛАКТИКА І БОРОТЬБА З ЛЕЙКОЗОМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 

ХУДОБИ З ЗАСТОСУВАННЯМ ВАКЦИНИ«ЛЕЙКОЗАВ»ЩОДО 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВЗООНОЗІВ ДЛЯЛЮДЕЙ І ТВАРИН 

 
Лейкоз великої рогатої худоби (Bovineleukemiavirus, BLV)— інфекційна, 

хронічна хвороба пухлинної природи, яка характеризується злоякісним 
розмноженням клітин кровотворних органів з порушенням їх дозрівання, що 
зумовлює дифузну інфільтрацію різних органів і тканин та утворення в них 
злоякісних пухлин.  

Вірус лейкозу великої рогатої худоби – це онкогенний ретровірус, який 
зазвичай заражає велику рогату худобу та викликає В-клітинний лейкоз в 1-5 % 
випадків інфікованих тварин. Інфіковані збудникомклітини виявляються в 
яловичині та молочних продуктах. Після відкриття вірусу лейкозу не вдавалось 
виявити антитіла у сироватці крові людини, тому була сформована думка, що 
вірус не становить небезпеки для здоров'я людей. За результатами 
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експериментів Buehring G. C.,Philpott S. M,Choi K. Y.(2003), які використали 
метод імуноблотингадля тестування сироваток крові людейчотирьох ізотипів 
(IgG1, IgM, IgAта IgG4) щодо наявності антитіл до антигену капсидногоBLV 
(p24)встановлено, що у 74% досліджених сироваток реакція була позитивна. 

Дослідження вченихBuehring G. C., Shen H. M., Jensen H. M., Choi K.Y., 
Sun D., Nuovo G. (2014), були зосереджені на тканині молочної залози. У 
зразках людських тканин грудей ідентифікували ДНК BLV, науковці-онкологи 
використовували вкладену рідкофазну ПЛР та послідовність ДНК. Індикація 
вірусу лейкозу великої рогатої худоби(BLV) в тканинах людини свідчить про 
ризик зараження та розповсюдження даного збудника в організмі людини. 
Автори наголошують, що потрібні подальші дослідження, щоб визначити, чи 
BLV може відігравати безпосередню роль у хворобі людини [2]. 

В Україні з 1987 року застосовуються сучасні науково обґрунтовані 
підходи щодо діагностики та боротьби з лейкозом великої рогатої худоби. На 
сьогодні існує величезна кількість методик щодо діагностики та ліквідації 
лейкозувеликої рогатої худоби різного ступеня ефективності, які потребують 
подальшого вивчення [3, 4, 5].Практика боротьби з інфекційними хворобами 
свідчить, що найбільше ефективним способом є застосування специфічних 
вакцин та імуномоделюючих препаратів, як засобу активної профілактики, 
боротьби та оздоровлення неблагополучних стад. 

З метою захисту великої рогатої худоби від спонтанного зараження 
вірусом лейкозу в умовах неблагополучного господарства всіх самок великої 
рогатої худоби (телиці з 4 – 5 місячного віку, нетелі, корови) та бугаїв-
плідниківза наявності, імунізують профілактично один раз на рік, весною або 
восени, вакциною «Лейкозав» проти лейкозу великої рогатої худоби. 
У щеплених тварин формується противірусний імунітет з титром специфічних 
антитіл 1 – 4 lg2, що забезпечує захист тварин від зараження та захворювання. 

Експериментально підтверджено, що поствакцинальний вірусний 
імунітет знищує віріони, які циркулюють в крові, зменшуючи напругу віремії у 
2-10 разів після щеплення дослідним препаратом [6, 7]. Імунізація тварин 
вакциною «Лейкозав» дає можливість активно боротися з лейкозом великої 
рогатої худобив галузі тваринництва та здійснювати профілактику щодо 
розповсюдження вірусу лейкозу у людей і тварин.  
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ВИЗНАЧЕННЯ НОВИХ ЛІТИЧНИХ БАКТЕРІОФАГІВ  
PANTOEA AGGLOMERANS 

 
Бактеріофаги є широко розповсюдженими та важливими агентами 

регулювання чисельності бактеріальної мікрофлори в природі [3]. 
Молекулярно-генетичні дослідження фагів дозволяють висвітлити та пояснити 
складний механізм взаємозв’язку між фагом та клітиною [1, 3]. 

 Виявлення нових вірулентних фагів деревних патогенів проводили 
використовуючи нову універсальну систему на основі набору штамів  
P. agglomerans.  
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Штами P. agglomerans є найбільш перспективними серед 
біоконтролюючих агентів, так як можуть бути антагоністами по відношенню до 
фітопатогенів, мають антибактеріальну та протигрибкову активність, здатні до 
конкуренції при колонізації рослин [2]. 

Із ураженої бактеріальним опіком груші було виділено ізолят, який містив 
полівалентні літичні фаги. Було виявлено негативні колонії 2-х типів 
вірулентних фагів та присутність часток різної електрофоретичної рухливості, 
що свідчить про гетерогенність досліджуваного ізоляту 6*. Превалюючу та 
мінорну частини популяції бактеріофагів розділили за допомогою методу 
хроматографії низького тиску (LPLC) . Але вдалося отримати тільки частки 
превалюючих КЕY-подібних фагів. Тому наступним кроком було виділення 
мінорної частини бактеріофагів з метою повного аналізу усіх компонентів 
ізоляту.  

Мінорна частина фагів була одержана шляхом отримання бактеріальних 
мутантів, стійких до превалюючих фагів. Дослідження проводили з 
використанням набору індикаторних культур P. agglomerans і Erwinia 
amylovora K8. Стійкі до фагів R-мутанти одержували, використовуючи 
культуру P. agglomerans, на якій спостерігалась найбільша ефективність висіву 
(ЕВ) превалюючих фагів. Після клонування на бактеріальних мутантах вдалося 
одержати чисті лінії 5-ти фагів. Дані фаги мали літичну природу. Відмінною 
особливістю нових фагів була наявність прозорості та чітких контурів 
негативних колоній, а також нестабільність при очищенні в градієнті 
хлористого цезію. 

Із застосуванням рестрикційного аналізу було виявлено різну кількість 
фрагментів ДНК між КЕY-подібними фагами і фагами FAN (які представляють 
мінорну частину популяції). КЕY-подібні фаги містять додаткові фрагменти 
ДНК, що свідчить про більш складну будову їх генома, у порівнянні з FAN 
фагами.  

За даними електронно-мікроскопічного аналізу обидві групи фагів – 
КЕY-подібні та FAN віднесені до родини Siphoviridae В1-морфотипу, мають 
ікосаедричний капсид, хвостовий відросток, що не скорочується. Добре 
виражена дистальна частина хвостового відростка FAN фагів, до складу якої 
входить складна клиноподібна базальна пластинка. На додаток до цього, 
розташування субодиниць хвостового відростка утворює явну перехресну 
смугастість, на відміну від поперечної смугастості, властивої для хвостових 
відростків переважної більшості фагів Siphoviridae. Характерною особливістю 
FAN фагів є незвична будова прикріпного апарату, що дає можливість 
первинно адсорбуватися до джгутиків. 

Таким чином, в ході роботи було виявлено 2 типи фагів. I тип - КЕY-
подібні фаги, II тип – фаги FAN. Отримані результати свідчать про те, що 
гетерогенні фагові ізоляти отримані з матеріалу, ураженого бактеріальним 
опіком, який викликає E. аmylovora, містять суміш популяцій, яка представлена 
переважаючими та додатковими (мінорними) бактеріофагами. Загальна схема 
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одержання бактеріофагів може бути застосована не тільки для боротьби з 
фітопатогенами, але й з іншими інфекційними агентами людини та тварин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЗА ДОПОМОГОЮ РОСЛИН-БІОІНДИКАТОРІВ 

 
В умовах постійного зростання забруднення навколишнього природного 

середовища набуває все більшої актуальності проблема якісної експрес-оцінки 
рівня забруднення компонентів довкілля [1]. У зв’язку чим відбувається широке 
впровадження методів біоіндикації та інтенсивний розвиток їх методологічного 
забезпечення. Біоіндикація – оцінка стану навколишнього середовища за 
реакціями живого організму. Ці реакції дозволяють оцінити антропогенний 
вплив на довкілля в показниках, що мають біологічний зміст. Чутливість 
організмів до змін умов середовища й особливо до наявності конкретних 
хімічних домішок покладена в основу біологічної індикації, яку 
використовують поряд з інструментальними методами оцінки забруднення 
природного середовища. 

Біоіндикація передбачає цілеспрямоване використання стандартних тест-
організмів і методів для визначення якості атмосферного повітря. Оцінка 
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повітряного середовища, або інтегральна оцінка якості середовища проживання 
живих організмів, проводяться за станом вищих деревних і трав’янистих форм 
рослин. Листя у них формуються кожен рік, що дозволяє проводити щорічний 
моніторинг; багато видів мають масове поширення і чітко виражені ознаки, за 
якими можливо проводити дослідження. Нарешті, аналіз рослини у складі 
зелених насаджень надає можливості визначення реакцій відгуку, визначення 
міри впливу забруднення атмосферного повітря на екосистему.  

Для оцінки повітряного середовища, або інтегральної оцінки якості 
середовища проживання живих організмів в біоіндикації в якості рослин-
індикаторів використовують лишайники та різні судинні рослини (сосна, 
береза, тополя тощо). Дуже поширеним є застосування ліхеноіндикації, однак 
він має значний недолік щодо біоіндикації забруднень від стаціонарних джерел. 
Адже такі забруднення викидаються на значній висоті 5-20 м і більше, що 
спричиняє перенесення їх потоками повітря і осадження на верхньому ярусі 
рослинності. А вже після акумуляції токсикантів у судинних рослинах 
(деревах) відбувається їх часткове попадання на нижній ярус і відповідно 
акумуляція у різних видах лишайників [2].  

Крім того, рослини-індикатори не повинні бути занадто чутливими і 
занадто інертними до забруднення. Необхідно, щоб вони мали достатньо 
тривалий життєвий цикл і невисоку здатність до авторегуляції. За комплексної 
та системної оцінки стану атмосферного повітря за сумісній дії різних джерел 
забруднення, в першу чергу стаціонарних, необхідно використовувати рослини-
індикатори з верхнього ярусу.  

Метою роботи було дослідити стан атмосферного повітря Радехівського 
району за розміром площі листових пластинок з верхнього ярусу деревної 
рослинності. 

Найбільш чутливим органом деревних рослин є зелений листок. Листки 
схильні до значної мінливості, а діапазон їх норми реакції дуже широкий. Збір 
листків проводився 5-12 липня 2017 року. Цей період є найбільш сприятливий 
для збору листків, листки вже повністю сформувалися під впливом умов 
довкілля. В дослідженнях була використана система морфологічних ознак для 
листя деревних культур згідно з методикою «Біотест» [3]. Дослідження 
рослинних угруповань проводили у відповідних тест-точках та будували 
відповідні біоіндикаційні ряди чутливості деревних культур. При цьому 
враховували, що рослини, які можна використати як індикаторні, повинні 
відповідати наступним вимогам: широка екологічна амплітуда; широкий ареал 
поширення; низька спонтанна частота прояву ознаки, що враховується.  

Серед досліджених біоіндикаційних властивостей деревних порід, в 
якому представлені спектр найбільш поширених місцевих насаджень (береза 
бородавчата, верба біла, клен гостролистий, тополя пірамідальна), було 
встановлено, що береза бородавчата є найбільш ефективним біоіндикатором, 
флуктуюча асиметрія листкової пластини берези досить лабільна і залежить від 
якості атмосферного повітря, а найбільш стійкою – тополя пірамідальна.  
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Величина інтегрального показника у контрольній точці склала 0,025. 
Порівняно з контрольною точкою високий показник порушення стабільності 
розвитку листкових пластинок досліджено у дерев, які ростуть у північно-
східній частині району, що в цілому співпадає з зонами розсіювання викидів від 
виробничих об’єктів Львівсько-Волинського вугільного басейну.  

Максимальний показник асиметрії листкових пластинок берези 
бородавчатої досліджено у південно-західній частині району, де неподалік 
розміщена ВП «Добротвірська ТЕС». Середній інтегральний показник 
флуктуючої асиметрії для берези бородавчатої району досліджень становить 
0,059±0,003, що говорить про наближення екологічного стану до перед 
критичного рівня. 

Отже, дослідження якості атмосферного повітря за площею листових 
пластинок є одним з перспективних біоіндикаційних методів, який є простим у 
використанні та дозволяє отримати достовірні результати. 
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ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ 
ЗА ПЕРІОД НАВЧАННЯ У ВНЗ 

 
Вирішення проблем сучасної глобальної екологічної кризи у першу чергу 

залежить від рівня екологічної культури суспільства, докорінної зміни 
споживацького ставлення до природи. Стратегія сталого розвитку передбачає 
подолання негативного впливу діяльності людини на навколишнє середовище 
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на основі ідеї коеволюції , гармонізації стосунків людини і природи, які 
базуються на пріоритеті екологічних цінностей [1]. 

Навчання у ВНЗ є визначальним етапом формування найважливішої 
компоненти структури особистості - екологічного світогляду майбутнього 
фахівця, що має забезпечити його екологічно грамотну професійну діяльність. 
Тому перед вищою школою зараз гостро постає завдання удосконалення 
системи екологічної освіти та виховання.Ключова роль у цій системі належить 
викладачам ВНЗ - найбільш авторитетної, свідомої, цивілізованої і 
підготовленої частини суспільства. Від якості їх роботи суттєво залежить 
вихованняу студентів відповідального ставленнядо природи, її збереження для 
майбутніх поколінь. Кожен випускник повинен мати уявлення про екологічну 
небезпеку того чи іншого об'єкту, володіти знаннями, вміннями та бажанням 
щодо зниження рівня створюваного ним екологічного ризику.  

Формування екологічного світогляду студентів поряд з їх 
професійноюпідготовкою є пріоритетом всього навчально-виховного процесу. 
Важливим інструментом підвищення ефективності цієї роботи є діагностика 
рівня екологічної підготовкистудентів в період навчання, що дозволяє 
своєчасно виявити слабкі і сильні сторони навчально-виховного процесу, 
намітити і реалізувати заходи по його вдосконаленню [2]. 

З цією метою виконанідослідженнявідношення до природи студентів 
НМетАУза допомогою методики " Натурафіл" [3].У опитуванні взяли участь 11 
груп різних курсів, всього 180 чоловік у віці від 17 до 25 років, у тому числі 108 
студентів-екологів з 6 груп та 72 студента технічних спеціальностей з 5 груп.  

Анкетування проводилося у письмовій формі впродовж 25 - 30 хвилин, 
після чого здійснювалася обробка експериментальних даних та їх інтерпретація 
за встановленою процедурою по основних шкалах: перцептивно-афективній 
(ПА), що оцінює відношення особи до природи естетичного, етичного і 
вітального характеру;когнітивній (К), яка визначає міру мотивації і 
спрямованості пізнавальної активності по відношенню до об'єктів природи; 
практичній (Пр),яка показує готовність і прагнення до практичної взаємодії з 
природними об'єктами, сприйняття світу природи, як джерела матеріальної 
користі;вчинків (Вч),що діагностує активність особи змінити відношення 
оточення до природитадодатковій шкалі натуралістичної ерудиції (НЕ), що 
характеризуєсукупність наявних у особи відомостей про об'єкти природи. 

Суб'єктивне відношення до природи характеризує параметр інтенсивності 
як сума балів поосновнихчотирьох шкалах.Його значення показує, що більша 
частина студентів-екологів мають середній рівень інтенсивності відношення до 
природи; украй низький мають 3%, низький 5%, нижче середнього 11%, вище 
середнього 14% і лише 7% і 2% мають рівні високий та дуже високий. 

У більшої частини студентів технічних спеціальностей також виявляється 
середній рівень інтенсивності відношення до природи, але значення його 
менше, ніж у екологів (54% проти 58%). Суттєво нижчі значення для таких 
рівнів як дуже високий (1%), високий (4%), та вище середнього (8%). У той же 
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час відсотокрівнів зі зниженою інтенсивністю відношення до природи 
приблизно у 2 рази більший: украй низький 7%, низький 10%, нижче 
середнього 16%. 

По окремих шкалах також переважає середній рівень відношення до 
природи. У екологів за ПА, Пр, Вч - шкаламиукрай низький рівень, як і дуже 
високий, складає лише 1 - 2%, по шкалі К – 5 - 6%.У майбутніх інженерів 
поПА, Пр, Вч - шкалах зовсім відсутній дуже високий рівень відношення до 
природи, по шкалі К -біля 2%; високий за цими шкалами виявлено у 2 – 4% 
респондентів. 

Разом з тим показники шкали не свідчать, що як студенти-екологи, так і 
студенти технічних спеціальностей мають добрий рівень знань про об'єкти 
природи: вище за середній мають відповідно 18 та 17% опитаних; високий – 20 
та 16%; дуже високий – 26 та 12%.  

Спостерігається зростання компонентів екологічного світогляду студентів 
під час навчання. Якщо на перших курсах їх середній рівень по ПА, К, Пр, Вч 
та НЕ - шкалах складав відповідно 4,76; 3,95; 4,57; 5,0 та 5,9 станайнів, то 
наприкінці навчання ці значення становили 5,47; 5,26; 5,95; 6,32 та 6,68 
станайнів. По узагальненому показнику зростання складає від 45,71 до 53,05 Т-
балів. 

Таким чином, відносно високий рівень знань студентів про природу та 
позитивнізміни у відношенні до неїпід час навчання свідчить про ефективність 
заходів з екологізації навчального-виховного процесу, запроваджених в 
Академії і спрямованих на формування екологічного світогляду майбутніх 
фахівців. 
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ДЕНДРОФЛОРА ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ  
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Серед важливих проблем людства найбільшої уваги потребують 

екологічні проблеми. Значна кількість відходів виробництва неминуче 
утворюється внаслідок великих об’ємів видобування сировини та її переробки. 
Основними джерелами забруднення повітряного басейну є промислові 
підприємства гірничо-металургійного, паливно-енергетичного та хімічного 
комплексів, транспорт. Особливо сильно страждають густонаселені території 
індустріально розвинених країн, в тому числі України, з її великим 
промисловим потенціалом. Не виключенням є і Дніпропетровська область, у 
якій окрім обласного центру, розташовані такі промислово розвинуті міста як 
Нікополь, Павлоград, Кривий Ріг, Вільногірськ, Кам’янське та інші.  

Озеленення є одним із шляхів забезпечення комфорту міського 
середовища [4]. Цей процес розуміє під собою не тільки створення, але й 
збереження зелених насаджень, аналіз їх розміщення та вибір оптимальної 
структури, що дозволяє підвищити роль озеленених територій в оздоровленні 
навколишнього середовища у містах [5]. Добре спланована система озеленення 
міста більш якісно очищує довкілля від постійних викидів полютантів у 
повітря. У зв’язку з цим, мета роботи – проаналізувати видовий склад деревних 
насаджень парку культури і відпочинку м. Вільногірськ, як одного з потужних 
промислових центрів Дніпропетровської області. На відносно невеликій 
території міста розміщується 4 крупних підприємства, з яких основним є 
Вільногірський гірничо-металургійний комбінат. 

Інвентаризацію деревних насаджень здійснювали згідно документу [3]. 
Видову приналежність рослин оцінювали за [1, 2]. 

Парк культури і відпочинку м. Вільногірськ розташований на вул. 
Центральній і є єдиним парком у місті.  Парк має хрестоподібну 
архітектурно-планувальну структуру. Рельєф території переважно рівнинний. В 
центрі, на пересіченні двох основних алей, знаходиться меморіал пам’яті 
Невідомому Солдату та пам’ятник «Пушка».  

Аналіз асортиментної відомості деревних насаджень парку вказує на те, 
що дендрофлора парку представлена 1003 екз. рослин, які відносяться до 17 
родин. Всього на території парку зростає 33 види дерев. Це переважно листяні 
породи – 96,03 % щодо загальної кількості насаджень дослідної ділянки. До 
хвойних відносяться лише три види – ялина колюча і звичайна та туя західна у 
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кількості 0,99; 2,79 і 0,19 %, відповідно. Загалом, парк характеризується 
достатнім видовим складом для подібного типу насаджень. 

Найрозповсюдженішими деревними породами, які домінують у 
парковому фітоценозі, є клен гостролистий, липа серцелиста, гіркокаштан 
кінський та верба вавилонська. Їх кількість складає 14,56; 12,06; 13,26 і 9,37 % 
щодо загальної кількості рослин. Меншою, але значною кількістю, 
представлені тополя пірамідальна, клен сріблястий та польовий, береза повисла 
та робінія звичайна. Поодинокими екземплярами представлений дуб звичайний, 
ясен звичайний та пухнастий, черемха звичайна, горіх грецький.  

Найчисельнішою за кількістю екземплярів виявилася родина Сапіндові, 
до якої відноситься 25,50 % всіх насаджень, а також Вербові, яка представлена 
вербою вавилонською, тополею пірамідальною та Сімона у кількості 17,24 % 
щодо загального числа. Родини Липові та Гіркокаштанові також репрезентовані 
значною кількістю екземплярів. Інші родини характеризуються невеликою 
кількістю рослин. 

За числом видів, якими представлені родини, найрізноманітнішими є 
родини Сапіндові, Маслинові, які містять по 4 види кожна: клен польовий, 
сріблястий, гостролистий, клен-явір і бузок звичайний, ясен пухнастий, зелений 
та звичайний. По три види кожна репрезентовані родини Вербові, В’язові, 
Розові, Липові. Інші родини представлені 1–2 видами. 

Степова зона України, в природних умовах, представлена невеликою 
кількістю аборигенних видів деревних рослин. У міських насадженнях 
культивується не більше 50 таких видів, більша частина насаджень – 
інтродукована. До інтродукованих видів, що зростають на території парку, 
належать 17 видів (з 33-х), що складає 45,44 % до загальної кількості 
екземплярів. Серед найрозповсюдженіших це верба вавилонська, клен 
сріблястий, робінія звичайна, гіркокаштан кінський. 

Таким чином, видове різноманіття парку у м. Вільногірськ представлено 
33-ма видами дерев у кількості 1003 екз. Листяні породи складають більшу 
частку насаджень. До рослин домінантів відносяться клен гостролистий, липа 
серцелиста та гіркокаштан кінський. Середній вік насаджень складає біля 50–55 
років. У перспективі важливо дослідити життєвий стан дендрофлори парку з 
метою надання рекомендацій щодо реконструкції існуючих насаджень.  
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ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ 
ЖИТОМИРЩИНИ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 

 
Житомирська область, площа якої складає 29,8 тис км2, розташована на 

північному заході України у двох ґрунтово-кліматичних зонах – Поліссі 
(північна частина області) і Лісостепу (південна частина області) [1].  

У номенклатурному списку «Ґрунти Житомирської області» виділено 50 
генетичних груп ґрунтів. У межах однієї групи ґрунтові види відрізняються між 
собою морфологічною будовою, ступенем і характером оглеєності, 
гранулометричним складом, ґрунтоутворюючими породами. 

Значна різноманітність поширених на території області ґрунтових видів 
пояснюється неоднорідністю геологічної будови, клімату, рельєфу і пов’язаних 
із ним умов зволоження та інших факторів, під впливом яких формувалися 
ґрунти [2].  

Земельний фонд Житомирської області становить 2982,7 тис га, з яких 
1510,1 тис га – сільськогосподарські угіддя. У розрізі адміністративних районів 
величина площ сільськогосподарських угідь варіює від 28,0 тис. га у 
Народицькому районі до 110,3 тисяч гектарів − у Новоград-Волинському 
районі. Площа орних земель у структурі сільськогосподарських угідь області 
становить 1112,7 тис. га або 73,7 %, що свідчить про дуже високу ступінь 
розораності сільськогосподарських угідь.  

Систематичне сільськогосподарське використання земельного фонду 
Житомирської області потребує наявного контролю за станом його родючості, 
ступенем еродованості, реакцією та сольовим режимом ґрунтового середовища, 
а також рівнем забруднення важкими металами, радіонуклідами, пестицидами. 
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До важких металів відносяться хімічні елементи з атомною масою більше 
40, що мають властивість металів і густину понад 5 г/см3 [3]. 

Однак поняття «важкі метали» умовне, тому що до цієї групи входять 
мідь, цинк, молібден, кобальт, марганець, залізо і називаються 
мікроелементами. Вони в мінімальній кількості є життєво необхідними для 
рослин і тварин. Однак, при нагромадженні вище допустимої межі вони стають 
токсикантами, тобто важкими металами.  

Відомо, що важкі метали у ґрунті можуть знаходитися у різноманітних по 
розчинності та рухомості формах, а саме: нерозчинні, які входять до складу 
ґрунтових мінералів; обмінні, які перебувають у динамічній рівновазі з іонами 
даного металу у ґрунтовому розчині; рухомі та розчинні форми. Між ними 
існує не тільки тісний взаємозв’язок, а й можливе перетворення одних форм в 
інші. Рухомі форми металів можуть нагромаджуватися у ґрунті до великих 
концентрацій, які зумовлюють їх токсичність як для ґрунтової біоти, так і для 
рослин.  

Більша частина металів зв’язується органічною речовиною ґрунту – 
гуміновими кислотами та фульвокислотами. Ґрунти, які мають значну кількість 
органічної речовини, здатні накопичувати набагато більше важких металів, ніж 
піщані або бідні на гумус. При цьому постійне надходження важких металів у 
ґрунт, навіть у малих кількостях впродовж тривалого часу, здатне призвести до 
значного нагромадження їх у профілі [4].  

Агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь у 2011–2015 рр. 
(Х тур) здійснено у 23 запланованих районах області на площі 845,8 тис га.  

За результатами досліджень вміст важких металів (свинець, кадмій, 
ртуть) у ґрунтах сільськогосподарських угідь області не перевищував гранично 
допустимих концентрацій. 

У структурі земель ґрунти із слабкою забрудненістю свинцем (0,8−1,4 
мг/кг) займають більше половини обстежених угідь – 436,7 тис. га (66,8 %). 
Площі ґрунтів із помірною (1,5−2,2 мг/кг) та середньою (2,3−3,1 мг/кг) 
забрудненістю цим елементом становлять відповідно 173,4 та 34,4 тис. га або 
26,5 % та 5,3 % земель.  

Величина середньозваженого показника рухомих сполук свинцю у 
ґрунтах області становить 1,43 мг/кг, що відповідає слабкому рівню. Більш 
високий рівень забруднення угідь цим елементом відмічено у ґрунтах 
лісостепової зони і відповідно нижчий – у землях поліської частини області. 

У лісостеповій частині області величина середньозваженого показника 
вищезазначеного елементу варіює від 1,43 до 1,87 мг/кг ґрунту. Найвищий 
показник середньозваженого вмісту свинцю виявлено у ґрунтах Чуднівського 
району – 1,87 мг/кг ґрунту.  

У ґрунтах поліської частини області середньозважений вміст свинцю 
варіює від 1,10 до 1,39 мг/кг ґрунту. Найнижча забрудненість цим елементом 
відмічається у ґрунтах Лугинського та Малинського районів, де його 
середньозважена величина становить відповідно 1,10 та 1,11 мг/кг ґрунту. 
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За результатами Х туру агрохімічного обстеження у структурі 
сільськогосподарських угідь ґрунти із слабкою забрудненістю (0,1 мг/кг) 
кадмієм займають 37,8 тис. га (85,5 %), із помірною (0,2 мг/кг) – 5,6 тис. га 
(12,7 %). Площа ґрунтів із середньою (0,5 мг/кг) забрудненістю становить 0,8 
тис. га або 1,8 % сільськогосподарських угідь, тобто забруднення 
сільськогосподарських угідь кадмієм зафіксовано на площі 44,2 тис. га або 
5,2 % обстежених земель, решта угідь знаходяться на рівні фонового 
забруднення. 

Величина середньозваженого показника вмісту кадмію у землях 
обстежених районів становить 0,182 мг/кг ґрунту.  

У розрізі районів середньозважена величина цього елементу варіює від 
0,145 до 0,245 мг/кг ґрунту. Найнижчий середньозважений вміст рухомих 
сполук кадмію виявлено у ґрунтах Житомирського, Брусилівського та 
Чуднівського районів, де він становить 0,145 мг/кг ґрунту. Максимальний 
середньозважений показник вмісту кадмію зафіксовано у ґрунтах 
Романівського, Овруцького та Пулинського районів – 0,245 мг/кг ґрунту при 
гранично допустимій концентрації 0,7 мг/кг. 

За результатами Х туру агрохімічного обстеження вміст рухомих сполук 
ртуті у ґрунтах сільськогосподарських угідь усіх обстежених районів 
знаходився значно нижче ГДК і не перевищував 0,1 мг/кг ґрунту.  
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СОЄВО-РИЗОБІАЛЬНИЙ СИМБІОЗ ЗА ВПЛИВУ НЕДОСТАТНЬОГО 

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Посуха – один із чинників навколишнього середовища, який негативно 
впливає на ріст і розвиток сільськогосподарських рослин. Для бобових, у тому 
числі сої, формування високої продуктивності у сучасних умовах 
агропромислового виробництва неможливе без використання бульбочкових 
бактерій, які утворюють з рослинами ефективні симбіотичні системи, 
забезпечують біологічну фіксацію атмосферного азоту, що приводить до 
збільшення кількості та покращення якості отриманого врожаю. В умовах 
зростаючої нестабільності клімату розуміння фізіологічних відмінностей у 
стійкості організмів до дії несприятливих чинників середовища, зокрема таких 
як недостатнє водозабезпечення, важливе для створення нових 
високопродуктивних комплементарних пар ризобії – бобові рослини [1, 2].  

Метою роботи було вивчити питому азотфіксувальну активність, 
наростання надземної маси і маси бульбочок у сої, інокульованої 
Bradyrhizobium japonicum різної ефективності за оптимального та 
недостатнього водопостачання у вегетаційних умовах. Рослини сої сорту 
Васильківська вирощували на промитому річковому піску, за природного 
освітлення. Джерелом мінерального живлення була суміш Гельрігеля, яка 
містила 0,25 норми азоту з додаванням мікроелементів. Інокуляцію насіння 
проводили бульбочковими бактеріями B. japonicum: штамом 646 (активний, 
вірулентний) та бактеріями, отриманими транспозоновим мутагенезом з 
вихідного штаму B. japonicum 646: штамом Т21-2 (активний, вірулентний). 
Ризобії отримані з музейної колекції азотфіксувальних мікроорганізмів ІФРГ 
НАН України. Контролем слугували рослини відповідних варіантів, вирощені 
за оптимального водозабезпечення (60 % повної вологоємності (ПВ)). Посуху 
(30 % ПВ) створювали, починаючи з фази 2-х справжніх листків за допомогою 
контрольованого поливу, який тривав 16 діб, після чого полив відновлювали до 
рівня оптимальної вологості субстрату. Рослини для аналізу відбирали у фази 3-
х справжніх листків, бутонізації, цвітіння (відповідно 3-тя, 10-та і 16-та доби 
посухи). Азотфіксувальну активність кореневих бульбочок визначали 
ацетиленовим методом [3].  

Відомо, що реакція бобово-ризобіальних систем на посуху змінюється в 
залежності від видів рослин і штамів азотфіксувальних мікроорганізмів [1, 2]. 
Протягом усього періоду дослідження відмічали зниження надземної маси у 
різних за ефективністю симбіотичних систем сої, що формувалися і 
функціонували за умов водного дефіциту. Із наростанням посухи ця різниця 
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збільшувалася. Так, на 10-ту добу посухи надземна маса рослин, вирощених за 
30 % ПВ була в 1,1–1,5 рази нижчою у порівнянні з тими, що росли за 
оптимального водозабезпечення (60 % ПВ), а на 16-ту добу посухи різниця 
становила уже 1,5–1,7 рази. 

У всіх досліджуваних варіантах за недостатнього водопостачання 
(30 % ПВ) спостерігали зменшення сухої маси сформованих на коренях 
бульбочок (на 10-ту добу посухи – в 0,6–2,6 рази, на 16-ту добу – в 1,7–3,3 рази) 
у порівнянні з рослинами, вирощеними за оптимального поливу (60 %ПВ). 
Водний стрес негативно впливав на питому азотфіксавальну активність 
бульбочок, сформованих на коренях рослин. Так, на 16-ту добу посухи 
відмічали зниження цього показника у 2,4–4,7 рази за умови вирощування за 
30 % ПВ у порівнянні з відповідними контролями. Така закономірність 
спостерігається і в інші фази. 

Отже, нами показано, що наземна маса рослин, маса сформованих на 
коренях бульбочок і їх питома азотфіксувальна активність за інокуляції 
досліджуваними ризобіями знижувалася за дії посухи. Вивчення впливу 
водного стресу на формування та функціонування симбіотичних систем різної 
ефективності є актуальним для дослідження механізмів, що забезпечують 
стійкість рослин до несприятливих факторів довкілля. Підбір штамів-
інокулянтів B. japonicum може сприяти підвищенню біологічної фіксації азоту в 
умовах посухи. Відомо, що одним із інтегральних показників ефективності 
формування і функціонування симбіозу між бобовими рослинами і 
бульбочковими бактеріями є вегетативна маса рослин. У зв'язку з тим, що штам 
B. japonicum T21-2 відзначається високою комплементарністю до сої сорту 
Васильківська, використання його у якості інокулянта було ефективнішим у 
порівнянні з варіантами із бактеризацією насіння ризобіями штаму 646 як за 
оптимальних, так і за посушливих умов вирощування. Соя є 
високоспецифічною культурою за відношенням до штамів бульбочкових 
бактерій. Тому рівень ефективності функціонування її симбіотичної системи та 
реалізація високого потенціалу продуктивності за недостатнього 
водозабезпечення можуть бути пов’язані саме з комплементарністю рослин 
певного сорту до того чи іншого штаму ризобій. 
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ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ 
НАСІННЯ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM НА ПРОРОСТАННЯ 

НАСІННЯ СОЇ КУЛЬТУРНОЇ 
 

Застосування мінеральних добрив на сьогоднішній день залишається 
одним із найефективніших способів інтенсифікації сільськогосподарського 
виробництва, незважаючи на економічні, енергетичні та екологічні аспекти їх 
використання. Однак, проблема раціонального використання цих добрив у 
процесі вирощування бобових культур, зокрема сої культурної, є досить 
актуальною, оскільки вплив хімічних речовин синтетичного походження, якими 
є мінеральні добрива, на симбіотичні взаємодії рослини-господаря і 
бульбочкових бактерій й досі обговорюється та вивчається. 

Відомо, що мікроелементи належать до групи незамінних мінеральних 
елементів багатофункціональної дії, що використовуються як кофактори або 
інгібітори росту та розвитку рослин. Дослідженню впливу підживлення 
мікроелементами на бобові рослини присвячено праці багатьох вітчизняних та 
українських вчених, зокрема М. Я. Шевніков досліджував якісні показники 
насіння сої залежно від впливу мінеральних і бактеріальних добрив [4], 
І. Д. Ткаліч і Т. П. Шепілова досліджували й вивчали вплив способів та строків 
внесення мінеральних добрив на урожайність сої [2]. Наші попередні 
дослідження показали позитивний вплив мікроелементів у поєднанні з 
передпосівною інокуляцією насіння на формування симбіотичного апарату, 
азотфіксувальну активність та урожайність сої в польових умовах [1].  

Однак, незважаючи на численні дослідження вітчизняних і закордонних 
вчених, питання використання мікроелементів у процесі вирощування сої не 
можна вважати повністю вивченими. Зокрема, бракує експериментальних 
даних стосовно впливу мікроелементів на проростання насіння сої культурної.  

У зв’язку з цим метою наших досліджень було вивчити вплив 
мікроелементів на проростання та ростові процеси сої культурної на 
початкових етапах онтогенезу. Дослідження проводилися в лабораторних 
умовах. Задля забезпечення оптимального температурного режиму 
досліджуванні зразки витримували в термостаті при 24°С. Досліди проводилися 
із соєю культурною сорту Мар’яна. Для обробки насіння використовували 
бактерії Bradyrhizobium japonicum штаму 634б. Насіння пророщували в чашках 
Петрі на поживному розчині Кнопа та розчинах Кнопа з додаванням солей, що 
містять мікроелементи Co, Mo, Mn, Zn. Повторність дослідів чотирьохкратна. 
Початок проростання фіксували за появою перших корінців, для вимірювання 
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довжини корінців і пагонів відбирали по 10 проростаючих насінин з кожної 
повторності. 

В результаті досліджень встановлено, додавання до поживного розчину 
Кнопа сполук цинку, кобальту, марганцю і молібдену впливає на проростання 
насіння вже на початкових етапах. Так, вже на 2-гу добу було виявлено, що 
поживний розчин Кнопа разом з додаванням солей марганцю і молібдену 
позитивно впливали на проростання насіння, про те впродовж наступних діб 
спостерігалося пригнічення цього процесу. А насіння поміщене в поживні 
розчини Кнопа з додаванням солей цинку і кобальту почало проростати на 3-тю 
добу досліду, інтенсивність цього процесу в цих зразках коливалась в межах 
33-35 пророслих насінин. На далі в усіх зразках насіння повністю проросло на 
8-му добу дослідження. 

Досліджуючи вплив поживних середовищ розчину Кнопа з додаванням 
мікроелементів, було виявлено, що додавання до поживного розчину солі цинку 
стимулювало ріст кореня. Додавання до розчину Кнопа мікроелементів 
кобальту, марганцю та молібдену, навпаки, пригнічувало процес росту коренів. 
Позитивний вплив цинку спостерігався вже на 3-тю добу після закладання 
досліду, а гальмівний вплив кобальту, марганцю та молібдену зафіксовано на 6-
ту добу. На 6-ту добу у контрольному варіанті почали утворюватися додаткові 
корінці, а на 7-му – це спостерігалося й у варіанті з цинком. 

Порівнюючи результати варіантів з додаванням мікроелементів і 
контрольний варіант, було встановлено, що мікроелементи по-різному 
впливають на інтенсивність проростання насіння та динаміку наростання 
коренів пагонів рослин.  

Отже, аналізуючи результати даних досліджень можна стверджувати, що 
передпосівна обробка мікроелементами та інокуляція насіння сої культурної 
Bradyrhizobium japonicum дає позитивний результат на процес проростання 
насіння. Найкраще впливають солі цинку та молібдену, а солі марганцю і 
кобальту проявляють у цьому процесі дещо гірше.  
 

Література 
1. Горобей Н. В., Заболотна В. П. Вплив підживлення мікроелементами на 

деякі фізіолого-біохімічні показники сої культурної. Студентський науковий 
вісник. Кременець: РВЦ КОГПА ім. Т. Шевченка, 2016. № 12. С. 235–239.  

2. Ткаліч І. Д., Шепілова Т. П. Вплив способів та строків внесення 
мінеральних добрив на урожайність сої. Пропозиція. Київ, 2009. Вип. 2. С. 45–
46. 

3. Фирсова М. К., Попова О. П. Методи дослідження і оцінка якості 
насіння. Москва: Колос, 1978. 415 с. 

4. Шевніков М. Я., Міленко О. Г., Лотиш І. І. Якісні показники насіння сої 
залежно від впливу мінеральних і бактеріальних добрив. Сільське 
господарство. Рослинництво. Київ, 2014.Вип. 4. С. 25–29.  
 



СЕКЦІЯ 2 
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 

SECTION 2 
BIOLOGICAL SCIENCES 

 

 

167 

Михалевська Тетяна 
к.ф.-м.н., доцент 

Національний авіаційний університет 
Береза-Кіндзерська Людмила 

к.х.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

м.Київ 
 

ДВОРІВНЕВА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ 
МЕГАПОЛІСУ 

 
Запропоновано застосування дворівневої системи моніторингу 

забруднень атмосфери мегаполісу на прикладі контролю складу димових газів 
Київського сміттєспалювального заводу «Енергія», яка дозволяє підвищити 
екологічну ефективність роботи заводу. Використаний метод просторового 
моделювання розповсюдження забруднень з відповідною ітераційною 
процедурою, що підвищує точність результатів, дозволяє знаходити оптимальні 
управлінські рішення по захисту атмосфери мегаполісу. 

Одними із найшкідливіших джерел забруднення атмосфери мегаполісів 
та навколишнього середовища є сміттєспалювальні заводи (ССЗ). При 
спалюванні сміття утворюються високотоксичні викиди, що містять більш ніж 
400 шкідливих хімічних сполук [1]. 

Сучасні методи підвищення ефективності контролю складу димових газів 
можливе тільки внаслідок оптимізованого розширення функціональних 
можливостей наявних інструментальних засобів, наприклад, за рахунок 
створення дворівневої ієрархії їх функціонування. 

Для цих цілей найбільше підходить сучасна розробка АТ “Украналіт” 
створена на базі типової газоаналітичної системи контролю (ГАСК) [2]. Ця 
аналітична система дозволяє вимірювати концентрацію кисню (О2) у зоні 
виходу продуктів горіння кожного з котлоагрегатів ССЗ. До складу ГАСК 
входить також багатоканальний газоаналізатор 325ФА01, який вимірює 
концентрації оксиду і діоксиду вуглецю (СО, СО2), сумарних вуглеводнів на 
вихідному газоході кожного з котлоагрегатів. 

Слід зазначити, що контроль кисню в енергетичних установках 
визначається необхідністю забезпечення оптимального співвідношення 
паливо/повітря в процесі горіння. Якщо згоряння повне, то його продукти 
складаються тільки з інертних компонентів, тобто нездатних до подальшого 
окислювання газів. Це здебільшого водяний пар, СО2. При недостатності кисню 
окислювання вуглецю є неповним, отже, наявність СО в димових газах 
говорить про неефективність використання енергоресурсів. Якщо процес 
спалювання не відповідає оптимальним технологічним умовам, то в продуктах 
згоряння з’являються горючі компоненти — СО, Н2, СН4. 

Отже, застосування такої системи вимірювання дозволяє у реальному часі 
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вимірювати склад димових газів для кожного з 4 котлоагрегатів ССЗ «Енергія» 
і оптимізувати управління співвідношенням повітря/паливо для покращення 
процесів горіння і зменшення токсичних викидів в атмосферу. Крім того, 
аналізуються викиди в атмосферу на вихідних газоходах заводу за допомогою 
газоаналізатора “СПЕКТР 4”, що встановлено на трубах після пилових 
електрофільтрів.  

Для моделювання та прогнозування розповсюдження забруднень в 
атмосфері міста краще застосовувати ітераційні методи, що дозволяють 
циклічно покращувати результати моделювання, порівнюючи їх з даними 
вимірювань [3].  

На нашу думку, оптимальним методом моделювання розповсюдження 
шкідливих домішок у повітрі є метод частинок [4], що базується на моделі 
рівнянь у частинних похідних: 

,
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    (1) 

Де вісь ОХ орієнтована за напрямом вітру U, а wv , - усереднені 
пульсації швидкості в поперечних напрямах по відношенню до швидкості 

вітру, 
),,( zyx 
- головні компоненти тензора турбулентної дифузії 

забруднюючих речовин. 
В моделі (1) враховано, що турбулентний перенос забруднюючої 

речовини концентрації   складається з конвективного переносу разом з 
частинками повітря зі швидкістю U, на який накладається турбулентний 
перенос в поперечному напряму вітру та дифузійний перенос, що визначається 
градієнтом концентрації забруднень у відповідному напрямку. Початкові умови 
для концентрацій забруднень та швидкості вітру беруть з даних вимірювань 
взятих із джерела викидів ССЗ та метеоданих території. 

Якщо вважати метеорологічні умови сталими, то результуюча 
концентрація φk забруднення типу k (k – номер забруднюючої речовини, що 
може змінюватись від 1 до m), розраховується в точці (x,y,z) і є перенесеною з 

джерела j , яке має просторові координати (j=1,2,...n). 
Оскільки на кожну точку простору впливають забруднюючи викиди з декількох 

джерел, то діє результуюча концентрація забруднення типу k, тобто  може 
бути розрахована як сума впливів усіх викидів: 

   (2) 
При цьому при адекватному моделюванні процесу розповсюдження 

шкідливих домішок у повітрі розрахована концентрація забруднень буде 
близькою до контрольної, виміряної у цьому місті . Точність розрахунків 
підвищується при ітеративному наближенні початкових даних моделі до даних 
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вимірювань у контрольних точках. Для цієї процедури ітеративного уточнення 
результатів моделювання краще застосувати стандартний програмний засіб [5], 
що є у вільному доступі.  

Отже, застосування двох рівнів вимірювання викидів ССЗ та уточнюючих 
ітеративних процедур моделювання дозволяє суттєво підвищити значимість 
екологічного моніторингу для прийняття оптимальних управлінських рішень по 
захисту довкілля. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ШИННОГО ПИЛУ ВІД АВТОМОБІЛІВ 
НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
При роботі автомобіля шкідливі речовини утворюються не тільки від 

згоряння палива, але й при стиранні шин, гумових колодок та ін. Інтенсивність 
зносу шин залежить від: технічного стану транспортного засобу; впливу 
навколишнього середовища (механіко-хімічних процесів під впливом сонячної 
радіації, кисню повітря, температур, вологості, тощо); режиму експлуатації 
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(міського, магістрального (швидкість, інтенсивність гальмування і розгону)); 
стану дорожнього покриття; досконалості конструкції і технології виготовлення 
шин. Основними складовими гумової суміші для виробництва шин є: каучук, 
технічний Карбон, кремнієва кислота, масла та смоли, сірка, вулканізаційні 
активатори, екологічні наповнювачі. Небезпечні речовин шинного пилу: ТЧ 2,5 
(ø 2,5 мкм), ТЧ 10 (ø 10 мкм), важкі метали та ін. Є проблема збільшення 
викидів завислих твердих часток ТЧ10 від зносу шин, дорожнього покриття та 
гальмівних систем автомобілів, інтенсивно забруднюючих повітряне 
середовище у крупних містах. Данні моніторингу з автоматичного поста 
спостереження за станом атмосферного повітря АПС 1001, м. Краматорськ 
станом на 14.11.2017 р: ТЧ 10 0,24 мкг/м3 ТЧ 2,5 0,16 мкг/м3 (гранично-
допустимі концентрації: ТЧ10 = 50 мкг/м3, ТЧ2.5 = 25 мкг/м3). Аналіз 
літературних джерел [1, 2, 3] показав, що продукти стирання автомобільних 
шин, такі як бенз (α) пірента N-нітрозамін, разом з відпрацьованими газами 
вносять значний вклад в утворення шкідливих речовин, які формуються у 
придорожній полосі. Термін «екологічні шини» з`явився завдяки використанню 
натуральних мастил у складі резинової суміші такої автогуми, що практично 
виключають виділення в атмосферу шкідливих речовин, оскільки при 
використанні синтетичних мастил, при виробництві звичайних покришок, в 
атмосферу виділяються поліциклічні вуглеводні, здатні руйнувати легені 
людини. При виготовленні екошин, використовуються натуральні каучуки, 
натуральні масла (наприклад, апельсинове масло). Екологичні автошини мають 
низький опір котінню, що знижує витрати палива та зменшує викиди CO2 в 
атмосферу. Компанія Bridgestone випускає екологічні шини Ecopia (Bridgestone 
ECOPIAEP 150; 200; 850), які відповідають екостандартам. Компанія Kumho 
Tires, виробляє «зелені шини» Ecowing: Kumho Ecowing ES01 KH27; 19; Kumho 
Eco Solus KL21. Концерн Continental планує відкрити виробництво 
автомобільної гуми з коренів кульбаби [4].У виробництві шин PREMIORRIV ia 
Maggiore використовують екологічно чисті мастила NYTEX (Швеція), силіку 
Zeosil, новітні види каучуків. На боковині такх шин є екомаркер ecologicaltire. 
Паливна економічність шин знаходиться у діапазоні від «А» до «G» на 
кольоровій шкалі. «A» (зелений колір) – максимальна паливна економічність 
«F» (червоний колір) - мінімальна. 

У роботі [5]наведено методику токсикологічної оцінки шинного пилу на 
навколишнє середовище на основі біолюмінісценції. Шинний пил викликає 
алергічні реакції. За останні роки зростала кількість шин та пропорція латексу в 
шинах, а діагональна конструкція шин змінилася радіальною. На відміну від 
діагональних, радіальні шини є джерелом більш дрібних твердих часток, що 
легко проникають у дихальні шляхи. За оцінками американських вчених-
шинників в результаті зносу шин утворюється більше кілограму пилу на рік від 
кожної шини. Імовірно, це частково є поясненням зростання випадків 
захворювання астмою [6]. Небезпечні канцерогени, що виділяються з шин: бенз 
(α) пірен та інші поліароматичні вуглеводні а також N-нітрозаміни. У роботі [7] 
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запропоновано формулу (1) для розрахунку коефіцієнту викидів шкідливих 
речовин від автомобільних шин: 

EF = dt      (1) 
де, EF - коефіцієнт викидів (Emissionfactor), v(t) - швидкість автомобіля, f(at )- 
викиди пилу в шинах при кожному прискоренні, d-відстань яку проходить 
транспортний засіб. 

Обсяг канцерогенів, що потрапляють у навколишнє середовище в 
результаті зносу автомобільних шин (протягом терміну експлуатації), 
перевищує нормативи викиду твердих частинок з відпрацьованими газами 
автомобілів, а отже проблема негативного впливу продуктів зносу шин 
актуальна і вимагає негайного вирішення.  
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ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ 

 
Радіологічна катастрофа на ЧАЕС завдала великої шкоди народному 

господарству, у тому числі агропромисловому виробництву України, зумовила 
значне погіршення загальної екологічної ситуації, позначилася на долі і здоровї 
мільйонів людей. 

Головним критерієм оцінки радіаційного стану агроекосистем на сьогодні 
є радіоактивне забруднення ґрунту і сільськогосподарської продукції.  

Згідно із Законом України «Про правовий режим території, що зазнала 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», у перші 
роки після аварії із сільськогосподарського обігу було вилучено 101,2 тис. га 
земель, розташованих у Київській (29,3 тис.) і Житомирській (71,9 тис.) 
областях [2].  

Оскільки ґрунтовий покрив забруднених сільськогосподарських угідь 
включає значні площі критичних ґрунтів, проблема виробництва 
сільськогосподарської продукції, яка б відповідала діючим гігієнічним 
нормативам стоїть досить гостро і потребує свого вирішення [4]. Для 
віддаленого періоду після Чорнобильської аварії гострота проблеми 
зменшилася у зв’язку із тим, що за минулі 30 років вміст 137Cs у ґрунтах за 
рахунок процесів автореабілітації зменшився на один-два порядки. Однак, і до 
теперішнього часу відмічається виробництво окремих видів 
сільськогосподарської продукції із перевищенням допустимих рівнів. 
Надходження радіонуклідів у рослини відбувається інтенсивніше із супіщаних 
та піщаних ґрунтів, ніж із ґрунтів важкого механічного складу [3]. Впливовим 
фактором є ще й тривалість знаходження 137Cs та 90Sr у ґрунті, що пов’язано із 
зниженням його біологічної доступності внаслідок процесу так званого 
«старіння» та міграції радіонукліда вниз по профілю ґрунту. Є.А.Полякова [1] 
відмічає, що коефіцієнт нагромадження 90Sr рослинністю за 10 років 
перебування його в ґрунті знижується втричі, а 137Cs – у 10 разів.  

Для проведення досліджень закладено у 2014 році стаціонарний дослід на 
території с. Христинівка Народицького району Житомирської області, яке 
відноситься до 2-ї зони радіоактивного забруднення. 

Для досліджень у зерново-просапній сівозміні були вибрані науково 
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рекомендовані для даного регіону сільськогосподарські культури із наступним 
чергуванням: овес – Чернігівський 27; люпин – Індустріальний; тритикале – 
Аіст Харківський; кормові буряки – Екендорфський жовтий; кукурудза – 
Харківський 195 МВ;  

Культури вирощуються на 3-х фонах удобрення: без добрив (контроль); 
1-ша норма удобрення; 2-га норма удобрення. 

Розрахунок азотних добрив проводився під кожну культуру під 
запланований урожай. Норма фосфорних добрив збільшена у 1,5 рази, а 
калійних добрив у 2 рази у 3-му варіанті, так як дослідження проводяться у 
забрудненій радіонуклідами зоні. 

Лабораторні дослідження ґрунтових та рослинних зразків проводилося у 
вимірювальній лабораторії Житомирської філії ДУ «Держгрунтохорона».  

Таблиця 1 
Вплив культури та норм удобрення у короткоротаційній сівозміні на 

забруднення продукції радіонуклідами, 2015 р. 

№ 
з/п 

Норми удобрення, 
кг/га 

Питома активність 
радіонуклідів у основній 

сільгосппродукції, Бк/кг±m  

Щільність забруднення ґрунту 
радіонуклідами, кБк/м2 ±m 

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 
Овес  

1 Без удобрення 39,3±1,20 20,57±0,59 1108,8±38,20 18,5±0,42 
2 N70P60K60  36,7±0,88 20,53±0,93 1066,8±28,70 18,4±0,61 
3 N70P90K120  38,7±0,88 19,87±1,04 1081,6±25,75 17,2±1,73 

Люпин  
1 Без удобрення 875,7±45,25 55,63±1,93 1105,1±35,83 17,8±0,90 
2 N30P40K50  803,3±20,74 58,03±0,47 1052,0±10,96 19,7±1,13 
3 N30Р60К100  826,7±18,05 58,30±0,78 1069,3±9,79 19,6±0,62 

Тритикале  
1 Без удобрення 32,0±1,00 18,77±0,97 1132,2±8,54 16,8±1,27 
2 N90P60K80 30,7±2,40 18,07±0,52 1058,2±28,74 16,4±1,17 
3 N90P90K160 28,0±1,15 19,43±1,09 1087,8±25,99 17,2±1,28 

Буряки кормові  
1 Без удобрення 54,7±6,69 16,8±1,33 1129,7±10,75 16,8±0,55 
2 N120P100K160 50,3±4,10 16,4±1,07 1054,5±5,65 16,4±1,97 
3 N120P150K320  43,4±4,70 17,2±1,23 1074,2±8,03 17,2±1,43 

Кукурудза  
1 Без удобрення 27,7±4,41 15,73±1,17 1142,1±20,97 15,7±1,43 
2 N120P100K80 21,0±1,15 16,20±0,51 994,1±11,77 16,8±1,86 
3 N120P150K160 18,7±0,67 16,43±0,78 1012,6±18,42 17,7±0,95 

 
Дослідженнями проведеними на дослідній ділянці у 2015 році 

встановлено, що щільність забруднення ґрунту 137Cs та 90Sr знаходилася у 
межах 994,1−1142 кБк/м2 та 15,7−19,7 кБк/м2 (таблиця 1). Питома активність 
137Cs у більшості вирощеної продукції відповідала ДР-2006, крім кормових 
буряків, які перевищували встановлений норматив на 8,5; 25,7; 36,7 % 
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відповідно по варіантах. Також значно вищим було забруднення насіння 
люпину, при допустимому рівні 40 Бк/кг − 803,7−875,7 Бк/кг, що більше, ніж у 
двадцять разів у всіх варіантах вирощування перевищувало встановлений 
норматив.  

Встановлено, що при вирощуванні вівса найменшу питому активність 
137Cs мало зерно у другому варіанті удобрення (36,7 Бк/кг); зерно кукурудзи та 
тритікале – у третьому варіанті удобрення (18,7 та 28,0 Бк/кг). 

Що стосується забруднення рослинної продукції стронцієм-90, то 
спостерігається така ж тенденція як і при забрудненні цезієм. Найменш 
забрудненою було зерно кукурудзи (15,73−16,43 Бк/кг). Питома активність 90Sr 
у зерні вівса та кормовому буряку були на межі допустимого рівня 
(20−21Бк/кг). Зерно люпину перевищувало ДР−2006 на 85−94 %. 

Дослідженнями встановлена чітка залежність між питомою активністю 
цезію-137 у вирощеній продукції між варіантами, тобто найбільш забрудненою 
була продукція у варіантах без добрив, а найменшу концентрацію мала 
вирощена продукція у 3-му та 2-му варіанті удобрення. 

Проте відсутня така залежність по стронцію-90, тобто питома активність 
радіонукліда у рослинній продукції не мала вірогідної різниці між варіантами 
удобрення. 
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО 

ФОНДУ: ДЕКЛАРАЦІЇ ТА РЕАЛЬНІСТЬ, НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІН  
 

Деякі відомості щодо природно-заповідного фонду. На території 
України знаходяться такі об’єкти природно-заповідного фонду (далі також 
ПЗФ) загальнодержавного значення: 4 біосферних заповідника, 19 природних 
заповідників та 49 Національних природних парків, де в обов’язковому порядку 
створені та працюють наукові (інша назва – науково-дослідні) відділи [1, 2]. 
Окрім того, існують 62 регіональних ландшафтних парка [3], в значній 
кількості яких також створені та функціонують такі відділи.  

Особливості досліджень в системі природно-заповідного фонду. 
Основною роботою, яка ведеться в установах ПЗФ є моніторинг стану видів, 
популяцій та екосистем; результати подаються у формі звітів, основним з яких 
є Літопис природи. Характерним є величезна та абсолютно не потрібна для 
цілей збереження довкілля завантаженість працівників документацією. Так, в 
деяких установах від наукового співробітника вимагається: 12 помісячних 
планів та 12 щомісячних звітів; 4 поквартальних плани та 4 квартальних звіти, 
план на рік та звіт за рік. Окрім того, звіти надаються за кожен польовий виїзд 
(а їх буває не менш як 15-20 щороку в кожного наукового працівника); відділ 
(науково-дослідний) повинен надати ще й свою частину у т. з. «пояснювальні», 
які готує установа: за 1-й квартал, за півріччя, за 9 місяців, за рік (!!!). Ну і 
нарешті – Літопис. Програма ведення якого перенасичена, у т.ч. вимогами 
подання статистично-табличних матеріалів, які дуже часто не несуть 
інформації, яку не можна адекватно інтерпретувати: вони не відображають 
реального стану популяцій та екосистем.  

Реальний стан досліджень в об’єктах ПЗФ. Як результат, в цілому 
наукової роботи як такої в більшості об’єктів ПЗФ України не ведеться або 
майже не ведеться; те, що має назву наукової роботи насправді є 
моніторингом. Як відомо, цей термін має англомовне походження, і значення 
його дуже конкретне: постійне відсліжування. Так, ні наука, ні заповідна справа 
без якісного моніторингу неможливі. Але якщо т. з. наукова діяльність 
обмежується моніторингом, то вона тільки моніторингом і є. В цілому, саме 
цим (моніторингом) і займаються співробітники науково-дослідних відділів 
заповідних об’єктів. Насамперед, готуються Літописи: як правило, дуже 
сумлінно та ретельно. Але ж така діяльність, власне кажучи, у значній частині 
(або й взагалі) не є наукою. Бо «Наука – это форма общественного сознания, 
направленная на адекватное отражение мира в понятиях и поиск 
закономерностей» [4]. Т. з закономірності, які обговорюються на наукових 
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конференціях та публікуються співробітниками ПЗФ у значній частині мають 
вузько локальне (а дуже часто – ще й тимчасове) значення. А відносно Літопису 
природи співробітник одного з біосферних заповідників України висловився 
так: «написання Літопису – це робота для людей, які не мають вищої освіти»(!). 
Дійсно, за специфікою дій (заповнення таблиць, подання статистичних 
матеріалів) підготування Літопису є статистико-узагальнюючою роботою, для 
сумлінних і працьовитих техніків або лаборантів.  

Які зміни потрібні? Насамперед, потрібно визначитися: чи дійсно 
потрібна саме наукова діяльність (пошук закономірностей) в об’єктах 
природно-заповідного фонду? Отож, потрібно визначитися на досить 
високому рівні (навіть, можливо, на державному), що повинне бути у об’єктах 
ПЗФ: науково-дослідна діяльність чи моніторинг? Як що ж ми все-таки 
вважаємо, що у об’єктах ПЗФ є і повинна бути присутня саме наука, то вкрай 
необхідними будуть зміни, результатами яких повинні бути: 1) виявлення 
закономірностей, 2) ці закономірності повинні мати значення та застосовність 
ширші, ніж вузько локальні або регіональні. Для цього, насамперед, потрібно 
забезпечити нормальні умови для наукової діяльності. У т. ч. важливим і 
необхідним є зменшення (причому − суттєве) кількості «бумажок», які науковці 
вимушені писати. Плани та звіти (про них вже згадувалося), відповіді на запити 
(часто безглузді, спровоковані листами та діями псевдозахиснків довкілля): 
наукові співробітники у цих документах якщо і не гинуть, то нормально жити 
та працювати їм вони не дають. «Мы отчитывались не отчетами, а 
публикациями». Саме так написав про роботу високогірної Тянь-Шанської 
фізико-географічної станції за часи існування СРСР її колишній співробітник, 
дослідник ірбіса (снігового барса Uncia uncia Schreber, 1775) Євген Кашкаров 
[5]. Гідний приклад, який потрібно наслідувати.  

Робота наукових відділів об’єктів ПЗФ потребує корінних змін. 
Необхідне всеукраїнське обговорення: спочатку шляхом використання мережі 
Інтернет, далі життя покаже, що і як потрібно буде робити. Методика 
написання Літопису природи, звітність – все це потрібно оновити. Водночас 
вкрай необхідно заохочувати пошук, нестандартні підходи; опублікування за 
принципом: якість, а не кількість. Наука потрібна бути творчістю, і якщо 
такого немає, то це навіть не моніторинг – це непристойність та крадіжка 
власного життя і коштів держави та народу. Час прийшов: науково-дослідна 
діяльність у об’єктах ПЗФ потребує швидких та рішучих змін.  
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НАПРЯМИ ФІТОІНТРОДУКЦІЇ В ЕКОСОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Період, від початку XX століття й по теперішній час є етапом 
становлення системної методології в інтродукції рослин. На це вказує значна 
кількість існуючих аспектів та напрямів в інтродукційних дослідженнях [1]. 
Означений період пов’язаний із суттєвою антропогенною трансформацією 
природного середовища, появою у біосфері різноманітних антропогенно 
змінених і штучних екосистем, багатьох селекційно змінених, а також 
генетично модифікованих організмів [2]. У зв’язку з цим, відомі визначення 
інтродукції (фітоінтродукції), накшталт, «перенесення рослин у нову для них 
місцевість (область, район)», «переселення за межі ареалу» та навіть «введення 
рослин у культуру в певних природно-історичних умовах», потрібно розуміти, 
насамперед, у сенсі їхнього цілеспрямованого введення в екосистеми мікро-, 
мезо- або макрорівня (водночас, відбувається й процес фітоімплементації – 
введення рослин у певне екосоціальне середовище). Адже ці екосистеми 
(генопласти-реципієнти) входять до складу певного інтродукційного району, 
кліматичної (ботаніко-географічної) зони, ландшафту, соціоекосистеми тощо. 
Параметри багатьох екосистем розташованих в межах однієї екосистеми (тобто, 
вищого по відношенню до них рангу) кардинально різняться. При цьому 
відстань між ними часто дорівнює товщині віконного скла. Так, в 
урбоекосистемах, межують екосистеми різноманітних споруд, вулиць, дворів, 
скверів, парків. Різниця між параметрами цих штучних екосистем 
(ноотехносистем, біотехносистем, технобіосистем) визначається кількісним 
співвідношенням природної та антропогенної складових, отже, силою дії 
антропогенних чинників на органічні та косні їх компоненти, рівнем залежності 
біокомпонентів від технокомпонентів, ступенем штучності життєвого простору, 
мірою їхньої автономності. Тому результати інтродукції живих організмів у 
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трансформованому середовищі (в межах інтродукційного району, 
мезоландшафту, урбоекосистеми) можуть значно різнитися. 

В рамках генетико-екосистемної концепції [2] запропонованої у контексті 
розвитку екосоціального підходу в інтродукції рослин [3], інтродукційний 
процес ми розглядаємо як особливу форму розподілу живої речовини сучасної 
біосфери в єдиному екосоціальному просторі (біосоціокультурний феномен). 
Інтродукцію організмів доцільно розуміти також як засіб керованого впливу на 
формування екосистем, соціоекосистем, певного екосоціального середовища, 
єдиного екосоціального простору (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Розвиток напрямів наукової інтродукції живих організмів у 

контексті формування екосоціального середовища 
 
Нооекосистемний (біотехносистемний, ноотехносистемний) напрям 

інтродукційної роботи пов'язаний із конструюванням та створенням екосистем 
з найвищім рівнем вмісту технокомпонентів (по відношенню до 
біокомпонентів) – біотехносистем та ноотехносистем. Створені людиною 
екосистеми, поряд з антропогенно зміненими, а також деякими природними 
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екосистемами, утворюють єдиний екосоціальний простір – частину біосфери, 
яка поєднує екосистеми біосферних заповідників, національних природних 
парків, лісів, ланів, ставків, водосховищ, річок, міст, мікрорайонів, житлових та 
нежитлових будівель (у тому числі, офісних будівель, навчальних та дослідних 
закладів, лікарень, культових споруд, промислових підприємств, торгівельних 
центрів, тепличних комплексів, оранжерей), інженерних споруд (зокрема, 
метро, аеропортів, каналів), морських, повітряних суден, відвалів, звалищ тощо.  

Розвиток та застосування системного (екосоціального) підходу в 
інтродукції живих організмів, й зокрема, фітоінтродукції, відбувається у зв’язку 
з появою нових можливостей конструювання, оптимізації екосистем, впливу на 
процеси їх еволюції, формування екосоціального середовища. У контексті 
становлення системної (екосоціальної) парадигми інтродукції рослин, стає 
зрозумілим, що поряд з природоохоронним та фітомеліоративним, вагомого 
значення набуватиме нооекосистемний її напрям.  

 
Література 

1. Слюсар С. І. Екологічні та соціоекологічні аспекти інтродукційних 
досліджень. Рослини та урбанізація : Матеріали шостої Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Дніпро, 1-2 березня 2017 р.). Київ. 2017. С. 108–110. 

2. Слюсар С. І. Формування генетико-екосистемної концепції в 
інтродукційних дослідженнях. Інтродукція рослин. 2017. № 3. С. 3–16.  

3. Слюсар С. І. Кузнецов С.І. Теоретичні передумови розвитку та 
застосування екосоціального підходу в інтродукційних дослідженнях. 
Інтродукція рослин. 2016. № 4. С. 3–13. 
 

 

 
 

 



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

INNOVATIVE TECHNOLOGY 
AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT 

OF NATIONAL PRODUCTION 

 

180 

Стасюк Марія 
к. біол. н., викладач  

Іщук Яна 
студентка  

Рівненський державний гуманітарний університет 
м. Рівне 

 
ВИДИ-ТРАНСФОРМЕРИ У ФЛОРІ МІСТА РІВНЕ 

 
Урбанізація та здичавіння інтродукованих видів рослин в найбільшій мірі 

сприяють біологічному забрудненню природної фракції флори України в 
цілому та міста Рівне зокрема. Аналіз процесів потенційної здатності до інвазій 
адвентивної флори міста Рівне дозволяє виділити найбільш шкодочинні 
рослини для фіторізноманіття та здоров’я людини. 

Місто Рівне – адміністративний обласний центр Рівненської області. 
Знаходиться в заплаві та першій надзаплавній терасі по обидві сторони від 
русла річки Устя – лівої притоки Горині, що розділяє місто майже на дві рівні 
частини. Тому рельєф міста являє собою лесову рівнину з незначним нахилом у 
напрямі до русла річки. В геоморфологічному відношенні місто Рівне 
знаходиться на Рівненському плато Рівненської хвилястогорбистої височини, 
що входить у підобласть Волинської височини. Остання є складовою частиною 
Волино-Подільської ерозійної рівнини [2]. 

Згідно концепції «подолання бар’єрів» D.M. Richardson et al. (2000) [6] та 
An Invasive Species Assessment Protocol (2004) [5] виявлено, що Heracleum 
sosnowskyi Manden., Ambrosia artemisiifolia L, Impatiens parviflora DC., Robinia 
pseudoacacia L, Solidago canadensis L, Acer negundo L. подолали усі бар’єри (А-
F), утворюють потомство у великій кількості, масово та швидко поширюються 
на значні відстані досліджуваної території, вкорінюючись у антропічні («Е») і 
природні («F») ценози [4]. 

Heracleum sosnowskyi (Борщівник Сосновського) – еукенофіт-В 
кавказького походження, з європейсько-середземноморсько-кавказьким 
ареалом поширення. Життєва форма представлена довгокореневищним 
трав’яним полікарпіком. Вид поширений розсіяно на всій території м .Рівне, за 
ступенем натуралізації – агріоепекофіт (залізничні колії та прилегла територія, 
узбіччя автомобільних і польових доріг, трансформовані зелені зони міста). H. 
sosnowskyi віддає перевагу перехідним від вологих до середньовологих 
місцезростанням; росте на родючих ґрунтах, багатих вмістом елементів 
мінерального живлення; у затінених місцях і при недостатньому сонячному 
освітленні; добре та швидко відтворюється вегетативним і насінннєвим шляхом 
[1]. 

Acer negundo (Клен ясенелистий) – кенофіт північноамериканського 
походження, який поширений майже в усіх частинах Земної кулі. Це 
літньозелене дерево, фанерофіт. На території м. Рівне A. negundo поширений 
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звичайно. Вид зростає у трансформованих і природних екотопах. Трапляється 
переважно вздовж доріг, на насипах біля залізничних колій. У природних 
місцезростаннях натуралізується в лісових фітоценозах, займаючи ярус дерев і 
чагарників, або утворює самостійні зарості. Останні можуть бути досить 
густими, з проекційним покриттям виду до 80-90 %. A. negundo може 
поселятися на відносно бідних ґрунтах із недостатнім зволоженням, на 
відкритих сонячних ділянках і в затінених місцезростаннях під кронами дерев 
[1]. 

Solidago canadensis (Золотарник канадський) – кенофіт 
північноамериканського походження, з голарктичним ареалом поширення. 
Основними місцями локалізації виду у місті Рівне є узбіччя автомобільних і 
польових доріг, трансформовані зелені зони міста; у природних екотопах 
зростає у складі лучних та чагарникових угруповань. Віддає перевагу 
природним і напівприродним місцезростанням, легко заселяє трансформовані 
екотопи в межах населених пунктів, де формуються трав’яні зарості. Значна 
насінна продуктивність, висока схожість насіння та використання поліхорії для 
розповсюдження сприяє подальшому поширенню цього виду, а швидкий ріст і 
невибагливість – витісненню інших трав’янних видів із угруповань [1]. 

Robinia pseudoacacia (Робінія звичайна) – кенофіт 
північноамериканського походження; з голарктичним ареалом поширення. Це 
літньозелене дерево, фанерофіт, за ступенем натуралізації – агріоепекофіт. R. 
pseudoacacia поширена звичайно на узбіччях автомобільних і польових доріг, 
трансформованих зелених зонах міста, природніх екотопах у складі лісових і 
чагарникових угруповань. Вид може рости і розвиватися у проміжних від 
посушливих до середньо зволожених умовах з помірними потребами в 
елементах мінерального живлення. Нині спостерігається інтенсивне 
розростання вже існуючих заростей і натуралізація виду в напівприродні та 
природні ценози [1]. 

Аmbrosia artemisiifolia (Амброзія полинолиста) – однорічник, ярий пізній; 
терофіт; мезофіт; мезотроф; геліофіт; ареал – гемікосмополіт; поширений 
розсіяно; стабільний компонент; епекофіт (звалища, смітники та пустирі; 
залізничні колії та прилегла територія, узбіччя автомобільних і польових доріг; 
присадибні ділянки; територія прилегла до міської забудови; агроекосистеми, 
як бур’ян полів та городів); еукенофіт – С; північноамериканського 
походження; розмножується вегетативно та насінням; ендозоохор; небезпечний 
карантинний бур’ян [1]. 

 За проведеним дослідженням можна зробити висновок, що на території м 
Рівне зростає 6 видів-трансформерів, які подолали всі екологічні бар’єри та 
вкорінилися у антропогенні та природні ценози. Відповідно до протоколу 
оцінки інвазійних видів встановлено, що визначені види призводять до значних 
змін в абіотичних екосистемах і загальносистемних параметрах та змінюють 
структуру біоценозу. Тому дані види потребують постійної уваги та контролю 
за станом та динамікою їхніх популяцій не лише на рівні міста, а також і 
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ASSESSMENT OF ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL STATE 
OF RURAL LANDSCAPES 

 
The study of the general ecological peculiarities of rural landscapes condition 

is impossible to carry out without analysis and evaluation of the geochemical 
showings of landscape components (soils, underground and surface waters, biomass 
etc). The research of the ecological-geochemical peculiarities of the rural landscapes 
allows to estimate the current ecological condition of the natural components, 
determine the dynamics of their changes and to outline the ways for further rational 
usage. Rural landscapes are one of the most active varieties of the anthropogenic 
landscapes, their properties change continuously, and these changes depend on the 
anthropogenic loading and contamination territory [5]. 
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The village of Yurkivtsi is located in the central part of Zastavnivskogo district 
of Chernivtsi region. Geologically, it is represented by the torton-sarmatian deposits 
and is part of the territory of the Eastern European platform. 

The main elements of the terrain of the territory are sloping and steep slopes, 
areas of the bottoms of valleys and beams, watershed areas. The climate is temperate 
continental, mild, the temperature is -6 ° C in January, + 10 ° C in July. Amount of 
active temperatures 2600-2700 ° С, sufficient humidification (570 mm). The 
hydrographic network is represented by rivers, streams, ponds and temporary 
watercourses. The ground cover is represented by chernozems, gray and dark gray 
forest, turf and bright soils [3]. 

In the landscape structure of the territory of the village, the areas of the 
watersheds, the slopes, the bottoms of the valleys of small rivers and beams 
dominate, they are composed mainly of alluvial-deluvial deposits, loams,chernozems 
and light gray forest soils, under rural buildings, roads and pastures. 

The landscape-geochemical structure of the investigated territory is represented 
by are katen system with eluvial, trans-eluvial and super-aquatic elementary 
geochemical landscapes, calcium and acid-calcium classes [2, 4]. 

According to the hydrochemical parameters, the underground waters of the 
village are neutral and low-alkali, rigid and very rigid, according to the degree of 
mineralization - fresh. According to Kurlov's formula, water is hydrocarbonate-
calcium and sulphate-hydrocarbonate-calcium. The pH value is preferably 6,7. The 
general hardness ranges from 10,0 to 15,5 mg-eq / dm3. Concentration of chlorides - 
from 20,0 to 110,0 mg / dm3. The content of nitrites is 0,01 mg / dm3 and less, 
nitrates less than 0,2 mg / dm3, ammonium – 0,08 mg / dm3 or less [1, 2]. 

The distribution of the content of heavy metals in soils shows that the highest 
content of Pb is inherent in the trans-eluvial and super-aquatic elementary 
geochemical landscapes; it is 16-17 mg / kg of soil, which exceeds the background 
and the maximum permissible concentration, the minimum content (14,85 mg / kg) is 
characteristic for the eluvial landscapes . The values of Zn vary from 63,09 mg / kg 
(eluvial) to 86,34 mg / kg (trans-eluvial). The minimum values of Cu and Cd are 
characteristic of eluvial elementary geochemical landscapes, which are maximally for 
super-aquatic. 

The coefficients of lateral migration are highest for Pb, Zn and Cu in the trans-
eluvial elementary geochemical landscapes, for Cd - in super-aquatic landscapes. The 
soil saturation index varies from 1,03 (the minimum value in the eluvial elementary 
geochemical landscapes) to 1,56 (maximum in trans-eluvial). The coefficients of 
radial differentiation and migration indices indicate accumulation of heavy metals in 
the upper horizons of the soil and their migration on the soil profile [5]. 

The distribution of the coefficients of concentration of heavy metals in the soil 
of these landscapes is different. The maximum concentrations of Pb are inherent in 
the eluvial elementary geochemical landscapes (Kc is 2,47), its minimum values are 
characteristic of super-aquvatic landscapes; the values of Kc is Zn vary from 1,0 
(eluvial) to 1,37 (trans-eluvial), and with respect to Cu and Cd, the opposite situation. 
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The total soil contamination index varies from 1,12 to 3,27. 
The intensity of soil contamination for the eluvial and super-aquatic landscapes 

is 11,65 and 13,42, and the trans-eluvial landscapes range from 15,48 to 17,27. In 
general, the ecological hazard ratio of the Pb content in the soil layer varies from 0,49 
to 1,21, Cd is within 0,045-0,098, Cu – 0,27-0,40, Zn – 0,63-0,86. Note that some 
increase only gives Cd. 

For vegetation and groundwater, the indicators of concentration of total 
pollution and the intensity of contamination of the components of the landscape with 
heavy metals do not show exceedances of established norms. 

Thus, for the studied territory characterized by the predominance of the 
watershed and sloping meadow-steppe areas, which are geochemically represented by 
the eluvial and trans-eluvial elementary landscapes of the calcium and acid-calcium 
class, with are lateral migration of elements from eluvial to super-aquatic elementary 
geochemical landscapes. 
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АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ 
ENTEROCOCCUS ITALICUS ОНУ547, LACTOBACLLUS PLANTARUM 

ОНУ12 ТА ОНУ311 ПРОТИ ФІТОПАТОГЕННИХ ГРИБІВ 
 

З літературних джерел відомо про інгібувальну активність різних 
молочнокислих бактерій (МКБ) проти таких грибів як Penicillium, Aspergillus, 
Trichoderma, Fusarium [1, 2, 3]. Однак, недостатньо інформації про 
антагоністичну активність лактобактерій проти грибів, що були виділені з 
контамінованих культур рослин in vitro та які причиняють значних втрат при 
клональному мікророзмноженні. Крім того, інформація про активність бактерій 
виду E. italicus та їх бактеріоцину проти фітопатогенних та пліснявих грибів є 
повністю відсутньою. 

Метою роботи було виявити антагоністичну активність молочнокислих 
бактерій штамів E. italicus ОНУ547, L. plantarum ОНУ12 та ОНУ311 проти 
фітопатогенних грибів, виділених із культури ожини (Rubus caesius) in vitro. 

Антагоністичну активність вивчали in vitro за допомогою методу 
агарових лунок [3]. Молочнокислі бактерії вирощували в рідкому середовищі 
MRS протягом 48 годин при 37 ºС [4]. Фітопатогенні гриби Penicillium sp. та 
Mucor sp. було виділено із культури ініціальних експлантів in vitro ожини Rubus 
caesius. Рослини вирощувались на модифікованому нами поживному 
середовищі Мурасіге та Скуга (МС) [5]. 

Чашку Петрі з середовищем Сабуро засівали 1 мл суспензії спор грибів в 
концентрації 105 спор/мл та після невеликої витримки (30 сек) в агарі було 
зроблено лунки діаметром 0,9 см в які було внесено 100 мкл культур 
лактобактерій та частково очищеного бактеріоцину, який було отримано нами 
шляхом проведення гідрофобної хроматографії в співробітництві з Yvan Choiset 
(INRA, BIA, FIPL, м. Нант, Франція). В якості контролю було використано 
MRS бульйон. Експерименти було виконано в трьох повторах та статистичну 
обробку даних (середнє значення, стандартне відхилення) виконували за 
допомогою програми Microsoft Office Excel. 

На третю добу інкубації при кімнатній температурі відмічали наявність 
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зон інгібування росту та вимірювали їх діаметр. В результаті досліджень було 
виявлено, що продукти метаболізму лактобактерій проявили інгібувальну 
активність проти використаних в якості індикаторів фітопатогенних грибів. 
Так, діаметри зон затримки росту Penicillium sp. в випадку L. plantarum ОНУ12, 
ОНУ311 та E. italicus ОНУ547 складали 1,3±0,2, 1,5±0 та 1,4±0,2 см, відповідно. 
Метаболіти бактерій штамів L. plantarum ОНУ12 та E. italicus ОНУ547 
інгібували гриби Mucor sp. з утворенням зон затримки росту, що мали діаметри 
1,3±0,2 та 1,2±0,1 см, відповідно, тоді як частково очищений бактеріоцин 
утворював зони затримки росту гриба в розмірі 1,7±0,3 см. Отже Penicillium sp. 
виявився чутливий до всіх трьох штамів лактобактерій, та мінімально чутливий 
до частково очищеного бактеріоцина виділеного з E. italicus ОНУ547. Mucor sp. 
проявив чутливість до L. plantarum ОНУ12, E. italicus ОНУ547 та до частково 
очищеного бактеріоцину. Таким чином, антагоністична активність МКБ 
залежала від штаму гриба-індикатора. При антагонізмі відбувається 
пригнічення життєдіяльності однією популяцією мікроорганізмів іншої. В 
даному випадку наші дослідні культури МКБ мають здатність виділяти в 
поживне середовище речовини, які викликають затримку росту та розмноження 
грибкової біоти. 

Природою антагоністичних сполук в випадку лактобацил згідно з даними 
літератури можуть бути 3-феніл-молочна кислота, 3-гідрокси жирні кислоти та 
дікетопіперазіни [6]. В випадку E. italicus ОНУ547 антагоністична активність 
може бути зумовлена також продукцією бактеріоцину, що в наших попередніх 
дослідженнях показав інгібування росту деяких грампозитивних бактерій [7]. 
Це узгоджується з даними літератури про інгібувальну активність 
бактеріоцинів з МКБ проти грибів [3]. Однак, наскільки нам відомо, в цій 
роботі нами вперше повідомлено про антифунгіальну активність бактеріоцину 
лактобактерій виду E. italicus. 

Надалі нами планується проведення більш розширеного спектру 
досліджень для вивчення природи продуктів метаболізму лактобактерій з 
противогрибковою активністю. 

 
Література 

1. Matei S., Matei A., Matei G.-M., Cornea C.P. Utilization of lactic acid 
bacteria and extracellular compounds in biological control of fungal species. 
Research Journal of Agricultural Science. 2015. V. 47 (3). P. 122 – 132. 

2. Laref N., Guessas B. Antifungal activity of newly isolates of lactic acid 
bacteria. Innovative Romanian Food Biotechnology. 2013. V. 13. P. 80 – 88. 

3. Adebayo C.A. and Aderiye B.I. Antifungal activity of bacteriocins of lactic 
acid bacteria from some Nigerian fermented foods. Research Journal of 
Microbiology. 2010. V. 5 (11). P. 1070 – 1082. 

4. Василюк О.М., Коваленко Н.К., Гармашева І.Л. Антагоністичні 
властивості штамів Lactobacillus plantarum, ізольованих із традиційних 
ферментованих продуктів України. Мікробіологічний журнал. 2014. Т. 76, № 3. 



СЕКЦІЯ 2 
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 

SECTION 2 
BIOLOGICAL SCIENCES 

 

 

187 

С. 24–30. 
5. Поживне середовище для вирощування мікроклонів винограду. Пат. 

№47417. Бюл. №7, України 7 А 01 G 31/00, 17/00 Опубл. 15.07.2002. / С.А. 
Стицько, Б.Н. Мілкус, Н.І. Теслюк. 

6. Broberg A., Jacobsson K., Ström K., Schnürer J. Metabolite profiles of 
lactic acid bacteria in grass silage. Applied and Environmental Microbiology. 2007. 
V. 73, №17. P. 5547 5552. 

7. Мерліч А.Г., Галкін М.Б., Ліманська Н.В., Іваниця В.О. Спектр 
активності бактеріоцина Enterococcus italicus W та його ефект на утворення 
біоплівки Lactobacillus sakei. International Symposium on Cell Biology jointly with 
5th Ukrainian Congress for Cell Biology (Odesa, October 2 – 6, 2016) . – P. 49. 
 

 

 
 

 
Титаренко Надія 

студентка 
Науковий керівник: к.с-г.н. Теслюк Н.І. 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, біологічний 
факультет, кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології 

м. Одеса 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ ОЖИНИ 
В КУЛЬТУРІ IN VITRO 

 
Завдяки своєму хімічному складу плоди ожини мають тонкий стійкий 

аромат, високі смакові, дієтичні та лікувальні властивості. Вони можуть бути 
використані як у свіжому, так і замороженому вигляді, а, також, у консервній 
промисловості при виготовленні соків, джемів, желе, лікерів, йогуртів і так 
далі. У нашій країні культура ожини безшипної є мало вивченою, і тому 
недостатньо використовується в садівництві, а вирощується, в основному, в 
колекціях наукових установ і у садівників-аматорів. 

Сучасні методи біотехнології рослин відкривають нові можливості для 
вирішення проблеми отримання екологічно чистої сільськогосподарської 
продукції ожини [1]. Важливим напрямом використання культури ізольованих 
тканин рослин є розмноження і, головне, оздоровлення посадкового матеріалу. 
Цей метод отримав назву клональногомікророзмноження рослин. Метод 
дозволяє отримувати з однієї меристеми сотні тисяч рослин на рік і в наш час 
він став комерційним [2]. 

В зв’язку із цим,удосконалення та оптимізація методів та прийомів 
культури ожини безшипної in vitro, пошук особливостей та закономірностей у 
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процесах росту і розвитку є актуальними і надає широкі можливості їх 
використання в селекції і в системі виробництва садивного матеріалу. Разом з 
тим в культурі тканин та органів безшипної ожини in vitro багато проблем та 
питань залишаються ще невирішеними. Для широкого використання в 
практичній роботі методів клональногомікророзмноження ожини окремі етапи 
потребують суттєвих доробок та нових підходів. Так, постійного вирішення 
вимагають задачі оптимізації складу живильних середовищ і вдосконалення 
методів розмноження та адаптації для кожної нової форми, що вводиться в 
умови invitro [3]. Не останнє місце займає питання зниження витрат праці та 
матеріальних коштів. 

Мета роботи – удосконалення методу клонального мікророзмноження 
безшипної ожини Rubuscaesius сорту «Торнфрі» in vitro для прискореного 
розмноження. 

Звичайно для етапу введення в культуру invitro, отримання пагонів та 
подальшого прискореного клональногомікророзмноженняягідних культур 
використовують тверді або рідкі поживні середовища.У нашому дослідженні 
вивчався вплив концентрації агару у середовищі, консистенції живильного 
середовища на індукцію множинних пагонів ожини і вперше 
використовувалося напіврідке середовище. Нами розроблено, запропоновано та 
апробовано для культури ожини напіврідке поживне середовище на основі 
середовища Мурасіге та Скуга (МС), модифіковане за кількісним та якісним 
складом вітамінів, фітогормонів, сахарози[4]. У середовища додавали 1 мг/л 6-
бензиламінопурину (6-БАП), 25 г/л сахарози. Напіврідкої консистенції 
середовище набуває при зменшенні концентрації агару (4 г/л). Завдяки 
напіврідкій консистенції ініціальні експланти перебувають у напівзануреному 
стані, що сприяє їх кращій взаємодії з цим середовищем порівняно з твердим 
середовищем. Більша площа живлення ініціалє створює умови для кращої 
приживлюваності, проліферації бруньок та збільшення кількості утворених 
пагонів. Порівняно із рідким середовищем, використання напіврідкого дає 
можливість досягти кращої аерації експлантів, сприяє покращенню всіх 
показників, зменшенню витрат електроенергії при роботі електричних качалок. 

Використання нового напіврідкого поживного середовища для утворення 
множинних пагонівожини безшипної в культурі invitro дає можливість: 

- підвищити приживлюваність експлантів порівняно з рідкими та 
твердими середовищами відповідно на 10% та 25-30%; 

- прискорити проліферацію пазушних бруньок на 1-2,5дня; 
- підвищити інтенсивність утворення пагонів ожини invitro в 5-6 разів. 
Дослідження дозволили зробити висновки щодо доцільності 

використання напіврідких живильних середовищ для індукції множинних 
пагонів ожини invitro. 
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СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ: ЕЁ ВИДЫ 
 

Человечество уже живет в разрушающемся мире в условиях все 
нарастающего жестокого экологического кризиса, нарушения равновесия в 
экологических системах и в отношениях человеческого общества с природой. 

Составляющие кризиса разнообразны (эрозия почв, закисление почв, 
опустынивание, загрязнение водоемов, исчезновение лесных массивов, высокие 
темпы исчезновения различных форм жизни и др.). 

Одно из существенных проявлений экологического кризиса связано с 
чрезмерным потреблением природных ресурсов. Человечество потребляет 
ресурсов природы на порядок больше того, что можно изъять из биосферы без 
ущерба нарушения её биохимических циклов и способности 
самовосстановления. Мы живем за счет своих детей. Взаимодействие общества 
и природы, выступающее как процесс развития экологического противоречия, 
как и всякое диалектическое противоречие в начале выступает в виде различия. 
В ходе дальнейшего развития экологическое противоречие проходит различные 
состояния вплоть до экологических катастроф.  

Понятие «Экологическая ситуация», «экологическая опасность» и 
«экологический кризис» фиксируют различные состояния развития 
экологического противоречия, различные уровни их отражения на условиях 
жизнедеятельности человека. Понятие «экологическая ситуация» имеет 
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относительный характер, показывает ограниченный пространственно-
временными рамками период в развитии социоприродной системы и фиксирует 
развитость конкретно-исторического экологического противоречия. Причем 
сама экологическая ситуация проявляется в двух видах: как ситуация 
динамического равновесия между обществом и природой; и как состояние 
экологического кризиса. Ситуация динамического равновесия между 
обществом и природой может иметь напряженную, удовлетворительную, 
условно-благоприятную формы. 

Общество в силу особенностей, противоречий в своей организации не в 
состоянии избежать подрыва объективных природных предпосылок и факторов 
воспроизводства собственной жизни. В этой связи представляется более 
последовательным понимание экологического кризиса в виде глобального 
процесса неблагоприятных естественных условий существования живых 
организмов, социоприродной системы в целом, грозящих подрыву ее 
динамического равновесия, ставящих под вопрос само существование 
сложившихся форм жизни. По образному выражению Ю.Шевчука, 
«экологический кризис-это кнут, которым природа направляет нас на 
единственно прогрессивный, «зеленый» путь развития. Но это и топор, 
которым природа отсекает с дерева человечества тупиковые ветви» (1). Речь 
идет о периоде, когда саморегуляция естественных биосферных круговоротов 
вещества и энергии не может обеспечить обоюдное развитие общества и 
природной среды, а техногенные процессы еще не в состоянии взять на себя 
функцию регуляции их взаимодействия. 

В отличие от экономического, экологический кризис является 
глобальным противоречием между природой и обществом. Как отмечает 
М.Хайдеггер, «угроза человеку идет даже не от возможного губительного 
действия машин и технических аппаратов. Подлинная угроза уже поступила к 
человеку в самом его существе», она состоит в опасности того, что «человек 
окажется уже не в состоянии вернуться к более исходному раскрытию 
потаенного и услышать голос более ранней истины» (2). 

Когда пределы нарушения динамического равновесия системы «природа-
общество» выходят за рамки порогового состояния, которые ведут к 
качественному изменению связей внутри системы, то происходит потеря 
устойчивости, и такой тип экологического кризиса находит свое выражение и в 
состоянии подсистем, в развитии их внутренних противоречий, от преодоления 
которых в рамках системы зависит и его разрешение. Следовательно, данный 
тип кризиса или становится основным фактором кардинального изменения 
принципов дальнейшего развития системы «природа-общество», где 
выделяются наравне с разрушительной функцией и созидательная, или 
способствует окончательному подрыву ее сущностных основ. 

Вторым типом экологического кризиса выступает такое состояние 
развития целостной системы «природа-общество»,когда его определяющим 
критерием выступает процесс необратимости, то есть негативное 
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антропогенное давление на природу достигает той границы, за которой 
деградация природной среды принимает необратимый характер, в результате 
которого происходят жесткая потеря устойчивости, распад единой системы 
«природа-общество». Такой тип кризиса называется состоянием катастрофы, 
где указывается на масштабы кризиса и на элементы непредсказуемости 
развития социоприродных процессов. Такое понимание экологической 
катастрофы исходит из общего определения катастрофы как скачкообразных 
изменений, возникающих в виде внезапного ответа системы на плавное 
изменение внешних условий (3). 

Экологический кризис - это перешедшая в действительность 
потенциально возможная экологическая опасность. Это - качественное 
изменение определенных системных параметров природной среды, ее физико-
химических, биологических констант. При этом функция регулятора призвано 
выполнить само общество, как непосредственный субъект взаимодействия 
различных уровней организации материи.  
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КАЛИЙНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ У НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
 

Особенности социально-экономической оценки отдельных техногенных 
загрязнителей окружающей среды осложняются постоянным расширением 
спектра химических веществ, воздействующих на окружающую среду и на 
здоровье населения. По данным ВОЗ загрязнение окружающей среды 
определяет 15% заболеваемости населения в Европейском регионе. В связи с 
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этим обоснование предполагаемых доминирующих факторов риска 
формирования онкологической заболеваемости у населения региона 
промышленного производства калийных минеральных удобрений, 
установление особенностей его биологического действия и оценка нарушений 
здоровья при многокомпонентном воздействии факторов окружающей среды 
являются актуальными задачами. Наиболее актуально проведение подобных 
исследований в промышленных регионах, имеющих характерные особенности 
как в распространенности и динамике экологически обусловленной 
заболеваемости, так и в загрязнении окружающей среды. Хорошо известным 
примером экологически обусловленной патологии, имеющей выраженную 
мультифакторную природу, является онкологическая заболеваемость, рост 
которой в последние десятилетия наблюдается повсеместно [1]. С этих позиций 
особое внимание привлекает проблема неуклонного роста онкологической 
заболеваемости в последние три десятилетия у населения г. Солигорска. В этом 
районе расположено одно из крупнейших в мире промышленных производств 
калийных минеральных удобрений (ППКМУ), использующее в промышленном 
процессе различные химические вещества и формирующее специфическое 
загрязнение окружающей среды, но причины и возможные факторы риска 
развития онкопатологии у населения Солигорского региона изучены мало. 

Окружающая среда Солигорского промышленного региона 
характеризуется загрязнением комплексом канцерогенных и токсических 
химических веществ, источником которых являются, главным образом, отвалы 
твердых галитовых отходов (ТГО). ТГО, содержащие химические вещества и 
соединения, (в т.ч. относящиеся к 1-2 группе по классификации МАИР с 
установленным канцерогенным действием на организм), являются источником 
их миграции и загрязнения окружающей среды. В среднем на 1 т 
произведенного калийного удобрения образуется 3-4 т отходов. При полной 
загрузке производства за год накапливается порядка 20-25 млн. т. твердых 
галитовых отходов. За период эксплуатации Старобинского месторождения 
калийных солей на поверхности земли в Солигорском горнопромышленном 
районе накопилось свыше 800 млн. т. галитовых отходов на общей площади 
около 2-х тыс. га, высота которых достигает 120 м. [2]. В пробах почв и 
сточных вод, отобранных в зоне солеотвалов, установлены высокие 
концентрации тяжелых металлов, органических и неорганических соединений, 
что позволяет предположить, что комплекс химических веществ, мигрирующих 
в окружающую среду из твердых галитовых отходов, может быть 
доминирующим фактором потенциального риска, определяющего повышенный 
прирост уровня онкологической заболеваемости населения г. Солигорска [3]. 

Гигиеническими и эпидемиологическими исследованиями показано, что 
именно химические вещества, содержащиеся в ТГО ППКМУ и мигрирующие в 
среду обитания, могут даже в невысоких концентрациях при комбинированном 
и комплексном поступлении в организм являться фактором риска 
формирования онкологической патологии у населения [4]. Об этом также 
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свидетельствуют установленные в экспериментах на воздействие комплекса 
химических веществ ТГО биологические эффекты, задействованные в 
механизмах химического канцерогенеза. 

Таким образом, в работе на основе анализа состояния окружающей 
среды, результатов мониторинга здоровья и окружающей среды дана оценка 
потенциальной роли экологических факторов в установленном повышенном 
приросте уровня онкологической заболеваемости населения г. Солигорска, 
позволившая установить в качестве возможного доминирующего фактора риска 
комплекс химических веществ, содержащихся в твердых галитовых отходах 
ППКМУ и мигрирующих в окружающую среду. 
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На сьогоднізначний інтерес у нейроморфологів викликають дослідження 

спинномозкових вузлів хребетних тварин, в тому числі водоплавної птиці, 
натканинному та клітинному рівнях. Оскільки, дослідження 
морфофункціонального стану нервових клітин спинномозкових вузлів має 
важливе значення для вивчення їх здатності до компенсаторнопристосувальних 
змін, що відображають ступінь та характер рухової активності тварин [1–3]. 
Тому метою проведених досліджень було з’ясувати морфофізіологічні 
особливості макро- та мікроскопічної будови спинномозкових вузлів(СМВ) у 
статевозрілих водоплавних птахів. 

При виконанні досліджень використанізагальноприйняті анатомічні, 
гістологічні, нейрогістологічні, гістохімічні, морфометричні та статистичні 
методи досліджень [4]. 

З’ясовано, що гістоархітектоніка СМВ водоплавних птахів (качок, гусей) 
в цілому подібна до такої у наземних видів свійської птиці. Вони мають 
подібну структурну організацію, характерну для чутливих вузлів, проте 
існують певні відмінності. Так, у водоплавної птиці шийні спинномозкові вузли 
знаходяться у напрямку дорсального корінця спинномозкового нерва в межах 
міжхребцевих отворів, а за їх межами – грудні,попереково-крижові та вузли 
шийного і попереково-крижового потовщень. 

Слід зазначити, форми досліджуваних спинномозкових вузлів різні:шийні 
вузли у качки і попереково-крижові та СМВ шийного потовщення у 
досліджуваної птиці мають овальну форму. Видовжено-овальна форма 
характерна для вузлівпопереково-крижових потовщень – у качки. Шийним 
СМВ та попереково-крижових потовщень у гуски властива веретеноподібна 
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форма.У водоплавних птахівгрудні вузли з’єднані з симпатичними та мають 
видовжено-овальну форму, рідше – овальні. 

Нервові клітини шийних тапопереково-крижовихвузлівзнаходяться, в 
основному, на периферії органа. У СМВ шийних та попереково-крижових 
потовщень нейрони з великим об’ємом їх перикаріонів розташовані під 
сполучнотканинною капсулою. Рівномірно локалізованінейроцити у грудних 
вузлах. Перикаріони нейронів мають округлу форму з добре вираженими 
контурами цитоплазми та містять округлі, як правило, центрично розміщені, 
ядра різного діаметра. 

Під час імпрегнації досліджуваних вузлів за методами Більшовський-Грос 
і Рамон-і-Кахалем спостерігали різну інтенсивність аргенофіліїнейроцитів. 
Навколо кожного нейрона видно чітко сформовану мантійну оболонку. При 
цьому їх нейрофібрилярний апарат добре розвинений 

За результатами органометричних досліджень, середні значення площі 
повздовжнього зрізу вузлів шийного потовщення маютьнайвищі показники, 
порівняно з іншими досліджуваними ділянками,у гуски. При цьому вони 
становлять 4,35 ± 0,04 мм2, що є вірогідно (р<0,001) більше на 0,27 мм2, ніж у 
качки.Ззовні досліджувані СМВ вкриті чітко вираженою сполучнотканинною 
капсулою,яка найкраще розвинена у качки. Так, її товщина складає, відповідно, 
33,0 ± 2,66 мкм. Однак у гуски цей показник зменшується до 29,33 ± 1,26 мкм. 

Морфометричними дослідженнями встановлено, що найбільші розміри 
нейронів характерні для вузлів попереково-крижового потовщення – у качки 
44,381 ± 4,818 і 50,022 ± 5,225 тис. мкм3 у гуски відповідно. Це, можливо, 
пояснюється видовими особливостями птахів, внаслідок зміни середовища їх 
існування, що обумовлює підвищення рівня навантаження на тазові кінцівки. 

Крім того,подібно до вищезазначеного об’єму перикаріонів нейроцитів, 
найвищі середні значення об’єму ядер нервових клітин виявлено у СМВ 
попереково-крижового потовщення. Проте у качки цей показниквірогідно 
(р<0,05) зростаєдо 1490,5 ± 122,95 мкм3 у порівняні з таким у гуски 
(1292,50 ± 117,52мкм3). 

Як наслідок,залежно від показників об’єму клітин та їх ядер,спостерігали 
найменші середні значення ядерно-цитоплазматичного відношення нейроцитів 
попереково-крижових СМВ і відповідних потовщеннях у гуски, відповідно, 
0,036 ± 0,005 і 0,038 ± 0,005. 

Варто відмітити, що найвищий ступінь інтенсивності гістохімічних 
реакцій на виявлення вмісту і локалізації нуклеїнових кислот та загального 
білка відмічали у нейронах спинномозкових вузлів попереково-крижового і 
шийного потовщень. Ці нейроцити також характеризуються найбільшим 
вмістом базофільної речовини у вигляді зерен неоднакових розмірів. 

Таким чином, проведеними комплексними дослідженнями з’ясовано, що 
спинномозкові вузли водоплавних птахів мають певні морфологічні та 
фізіологічні особливості макро- і мікроструктури. На нашу думку, це свідчить 
про підвищення рівня метаболічних процесів їх нейронів, пов’язаних з 
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видовими особливостями, перш за все,руховою активністю, іннервацією 
органів грудочеревної, тазової порожнин та кінцівок. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ ТА РОЗЧИНУ 

РЕАМБЕРИНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СОБАК З ХІРУРГІЧНОЮ 
ПАТОЛОГІЄЮ 

 
Препарати з використанням янтарної кислоти досить розповсюджені у 

медицині. Янтарна кислота володіє адаптогенною, антигіпоксичною, 
антиоксидантною і нейротропною дією, нормалізує енергетичний обмін, 
загальний фізіологічний стан організму, прискорює процеси біосинтезу в 
умовах патологій і екстремальних дій [1]. Янтарна кислота – універсальний 
проміжний метаболіт, утворений при взаємоперетвореннях вуглеводів, білків і 
жирів в рослинних і тваринних клітинах, вона є найважливішим продуктом і 
субстратом циклу трикарбонових кислот (циклу Кребса) [2].  

Янтарна кислота так як і її солі (сукцинати) мають антистресову і 
нейротропну дію, стимулюють клітинне дихання, позитивно впливають на 
засвоєння клітинами кисню [3]. Вміст янтарної кислоти в тканинах організму 
людини і тварини складає 0,2-0,8 ммоль/кг, а її концентрація в плазмі крові 
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значно менша і не перевищує 0,04 ммоль/л [2].  
Відомо, що лікарські препарати на основі янтарної кислоти, володіють 

метаболічним та імуностимулюючим впливом. Це лягло в основу розробки 
цілої серії препаратів, призначених для профілактики і лікування патологій 
обміну речовин, набутих імунодефіцитів, інфекційних захворювань тварин [4]. 
Висока антигіпоксична і антиоксидантна активність янтарної кислоти знайшла 
застосування в дезінтоксикаційному розчині “Реамберин 1,5 % для інфузії”, що 
являє собою ізотонічну композицію солі янтарної кислоти (сукцинат натрія з 
хлоридами магнія, калія і натрія) [2]. 

Запальний процес, в більшості випадків, супроводжується рановим 
процесом, з наступним розвитком інфекції та ендогенної інтоксикації 
організму. Важливими аспектами у вивченні патогенезу ендогенної 
інтоксикації являються аналіз особливостей процесів перекисного окиснення 
ліпідів (ПОЛ), а також стану антиоксидантної системи (АОС) організму [5]. 

До речовин, що відповідають за розвиток ендотоксикозу за різних 
патофізіологічних станів, відносять молекули середньої маси. Даний показник 
використовувався як маркер інтоксикації різної етіології для визначення 
ступеня тяжкості патологічного процесу [6]. Для визначення кількості МСМ у 
плазмі крові собак використували спектрофотометричний метод за В.В. 
Николайчиком зі співавт.  

В нормі процеси утворення і використання продуктів перекисного 
окиснення добре збалансовані, що визначає їх відносно незначний вміст у 
клітинах. За розвитку патологічного процесу баланс утворення і використання 
перекисів і інших продуктів перекисного окиснення може порушуватись, 
продукти ПОЛ накопичуються в тканинах і біологічних рідинах і проявляють 
негативний вплив на структуру і функцію клітинних мембран [7]. Найбільш 
поширеним діагностичним показником вільнорадикального окиснення за 
ранового перебігу у собак є вторинний продукт - малоновий діальдегід (МДА), 
який визначали за методом Л.І. Андрєєвої . 

Для визначення лікувального ефекту янтарнотерапії було сформовано 3 
групи. Тваринам І дослідної групи згодовували янтарну кислоту. Тваринам ІІ 
дослідної групи внутрішньовенно вводили розчин Реамберину. Третя група 
тварин була контрольною, яким внутрішньовенно вводили 5% розчин глюкози. 
Місцево лікування гнійних ран у всіх групах тварин включало первинну 
хірургічну обробку, санацію розчинами 3% пероксиду гідрогену й 
хлоргексидину та введення через пасивний дренаж мазі «Левомеколь».  

В результаті наших досліджень встановлено, що застосовування янтарної 
кислоти та розчину Реамберину собакам із гнійними ранами відновлює рівень 
МСМ, МДА у крові тварин на 4 доби раніше, ніж у тварин контрольної групи. 
Це дає можливість використовувати янтаротерапію для лікування собак з 
хірургічною патологією. 
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ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ ОТИТУ У СОБАК 
 

Ссавці відіграють важливу роль у житті людини, даний момент, вимагає 
від фахівця ветеринарної медицини не тільки теоретичних знань в області 
діагностики, лікування хвороб а також навичок роботи з дрібними домашніми 
тваринами. До захворювань, яким варто приділити увагу це отит. Захворювання 
наносить не тільки матеріальні збитки в службово-пошуковому, декоративному 
собаківництві та науці, але і моральний збиток власникам тварин, для яких 
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вихованець має не аби яке психологічне значення [1-2]. 
Метою нашої роботи було вивчити порівняльні способи лікування собак, 

хворих отитом, що дозволяють дати максимальний терапевтичний ефект при 
мінімальних матеріальних витратах. 

Для виконання роботи були підібрані три групи собак: одна контрольна 
(10 голів) і дві дослідні (по 8 голів у кожній), що належать приватним 
власникам. Лікування хворих тварин відбувалось за наступною схемою: 3%-ий 
розчин перекису водню, 0,5%-ий розчин новокаїну, Енроксіл таблетки зі 
смаком м’яса, Катозал 10% + перша група Мастілекс, друга група Мастієт 
форте. Методи дослідження: загального стану тварин – клінічні; аналіз 
розповсюдженості даного захворювання – статистичні; складу крові – 
гематологічні та біохімічні.  

Застосування комплексної терапії для лікування гострого отиту 
позитивно вплинуло на організм собак. Так, вже через 10 діб лікування у собак 
покращився настрій, рухова активність. У тварин помітно покращився апетит: 
вони швидко і з задоволення приймали корм. Значно покращилась структура 
шкіри і волосяного покриву собак. У тварин шкіра стала еластична, слизові 
оболонки блідо-рожевого кольору. При проведенні пальпації в ділянці вуха у 
собак стінка була м’яка, еластична не болючя. При клінічному дослідженні 
крові тварин дослідних груп через 10 днів після лікування спостерігали, що всі 
досліджувані показники крові стали в межах фізіологічної норми  

Аналізуючи проведене лікування собак першої дослідної групи нами 
виявлено тенденцію до нормалізації всіх досліджуваних показників вже на 3 
добу так кількість еритроцитів поступово підвищувалась з 5,8  0,27 до 7,5  
0,05 Т/л, лейкоцитів також знизилась з 12,3  0,1 до 10,0  0,14 Г/л. ШОЕ у 
собак першої дослідної групи уповільнилась до 4,8  0,08 мм/год. При 
дослідженні собак на 10 добу після лікування загальний стан у собак цієї групи 
був задовільний досліджуючи гематологічні показники нами виявлено 
тенденцію до зниження кількості еритроцитів та лейкоцитів до 7,0  0,07 Т/л та 
9,0  0,22 Г/л відповідно. При досліджені показників другої дослідної групи ми 
спостерігали незначне покращеня загального стану тварин на 3 добу лікування. 
Проте кількість еритроцитів підвищилась в порівнянні з показниками перед 
лікуванням до 6,1  0,18 Т/л, лейкоцитів до 11,2  0,09 Г/л, та уповільнення 
ШОЕ до 6,5  0,17 мм/год. Порівнюючи показники третьої доби лікування 
собак з показниками на 10 добу після лікування спостерігалось підвищення 
кількості еритроцитів та лейкоцитів і незначного підвищення ШОЕ. Загальний 
стан собак був задовільним. 

При повторному біохімічному дослідженні крові тварин через 10 днів 
після лікування відзначали підвищення всіх досліджуваних показників до 
фізіологічної норми. Так у собак першої дослідної групи рівень глюкози 
становив 5,7  0,07 ммоль/л, загального білку 61  0,03 г/л, концентрація 
гемоглобіну мала тенденцію до зниження з 184,0  0,2 до 168,0  0,27 г/л. У 
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тварин другої дослідної групи показники також мали тенденції до нормалізації 
проте не так виражено як у першій дослідній групі вміст глюкози становив 5,6 
 0,21 ммоль/л, загальний білок 58  0,09 г/л. 

Отже, порівнюючи біохімічні показники обох дослідних груп можна 
зробити висновок, що застосоване лікування мало позитивний ефект на всіх 
дослідних тварин проте у першій дослідній групі лікування було більш 
ефективнішим.  

Висновки. Отит (Otіtіs) - запалення вуха. За отиту у собак спостерігався: 
пригнічений стан, голова опущена, тварини трясли головою, терли вушні 
раковини лапою і при цьому скиглили. В крові хворих на отит собак 
спостерігалась еритроцитопенія, реактивний лейкоцитоз, підвищений вміст 
гемоглобіну, пришвидшення швидкості осідання еритроцитів, знижений вміст 
глюкози, білка. 

1. Лікування тварин першої дослідної групи дозволяє на 2 – 3 -й день 
знизити температуру тіла, поліпшити загальний стан і апетит, а до 5 – 7 дня 
лікування практично цілком зникали основні симптоми хвороби і по 
завершенні курсу лікування усі тваринні групи видужали. 

2. Лікування собак другої дослідної групи дає можливість стабілізувати 
температуру тіла тільки до 4 – 5 днів лікування, загальний стан залишався 
пригніченим, симптоми хвороби яскраво виражені, а клінічне видужання 
наставало на 3 - 4 дні пізніше, ніж у собак першої дослідної групи і після 
проведеного курсу лікування в трьох тварин наступив рецидив хвороби. 

3. Порівнюючи застосовані схеми лікування на гематологічні та 
біохімічні показники двох груп на третю добу нами виявлено покращення та 
нормалізацію всіх показників в першій групі, стан собак другої дослідної групи 
залишився напруженим проте на десяту добу гематологічні та біохімічні 
показники знаходились в фізіологічних межах у обох групах собак. 
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ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У СІМ'ЯНИКАХ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 

ЗА НЕПЛІДНОСТІ 
 

Інтенсивне використання елітних у племінному відношенні бугаїв-
плідників сприяє генетичному вдосконаленню поголів’я великої рогатої 
худоби. Проте відомо, що значну кількість бугаїв, вирощених для племінних 
цілей, доводиться вибраковувати через зниження статевої активності, якісних і 
кількісних показників сперми та андрологічні захворювання, що нерідко 
виникають під впливом численних зовнішніх і внутрішніх факторів. Внаслідок 
порушення репродуктивної функції у плідників досить часто діагностують 
неплідність, що у бугаїв проявляється у двох формах: порушення прояву 
статевих рефлексів з частковою або повною втратою здатності до статевого 
акту у зв’язку з ураженням у нього органів парування – парувальна імпотенція 
та розладами сперматогенезу чи патологією додаткових статевих залоз – 
запліднювальна імпотенція [1, 2, 3]. 

Схем класифікації факторів, що викликають неплідність, запропоновано 
декілька (Конге В. В., Тарасевич А. Ю. та Мышкин Н. Ф.), [4, 5]. Класифікація, 
розроблена А. П. Студенцовим у 50-х роках ХХ століття, відрізняється від 
решти тим, що фактори, які порушують плодючість, стосуються як самок, так і 
самців сільськогосподарських тварин, охоплюючи всі можливі форми 
неплідності та їх комбінації між собою [6]. 

Аналіз повідомлень з літературних наукових джерел, результати власних 
досліджень і спостережень були підставою при визначенні симптоматичної 
форми неплідності бугаїв-плідників розрізняти тимчасову неплідність і 
постійну неплідність.  

Постійна неплідність зумовлена морфологічними змінами у сім’яниках, 
тобто відсутністю сперматогенезу за дифузної дистрофії сім’яних канальців і 
часточок сім’яників або облітерацією сім'явиносних протоків придатка 
сім’яника. 

Тимчасова неплідність – це стан, протягом якого плідник певний час не 
може виділяти сперму за наявності перешкод у протоках придатка, 
сім'япровода, сечостатевого каналу або виділяє сперму, за якістю не здатну до 
запліднення, рідку, з наявністю патологічних форм або мертвих сперміїв, що 
пов’язано з годівлею, втраченою або зниженою потенцією, порушенням 
рефлексів тощо. Причини тимчасової неплідності вдається виявити під час 
андрологічної диспансеризації, їх у більшості випадків можна усунути та 
досягти відновлення повноцінної функції статевих органів і здатності плідників 
до відтворення потомства. 
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Причини постійної неплідності бугаїв-плідників при андрологічній 
диспансеризації виявити немає можливості, бо застосовувані способи аналізу 
крові, раціону, умов утримання, сечі не дають відповіді на локалізацію 
патологічного процесу і характер змін сперматогенезу.  

При дослідженні гістозрізів сім'яників неплідних бугаїв-плідників нами 
встановлено, що стінки кровоносних судин, які пронизують білкову оболонку, 
продовжуючись у внутрішньотестикулярній сполучній тканині, товсті, в їх 
просвіті міститься кров, пристінкові тромби.  

Під білковою оболонкою проглядаються профілі сім’яних канальців. 
Поверхневі сім’яні канальці у стані дистрофії, спостерігається зменшення маси 
клітин гермінативного епітелію, виражена їх дискомплексація і злущення в 
просвіти канальців. В окремих звивистих сім’яних канальцях клітини 
гермінативного епітелію некротизовані. 

Відмічена виразна деструкція більшості сім'яних канальців з атрофією 
сперматогенного епітелію. Частина канальців зменшена у розмірі, деякі у стадії 
спадання, контури їх часто звивисті. На частині мікропрепаратів виявили, що 
навколо деструктивно змінених канальців утворюється молода сполучна 
тканина, яка витісняє інтерстиційну тканину. Такий стан властивий для 
розвитку склерозу паренхіми сім’яника. 

У різних ділянках паренхіми сім’яників неплідних бугаїв виявлено 
дистрофію звивистих сім’яних канальців і руйнування сперматогенних клітин 
на різних стадіях розвитку, із заповненням просвіту канальців зернистою масою 
зі сперматогоній, сперматоцитів, сперматид. В окремих ділянках звивистих 
сім’яних канальців виявлені деформовані різних етапів розвитку спермії і тіні 
сперміїв та десквамована базальна мембрана разом зі сперматогенним 
епітелієм. 

За аналізом результатів проведеного гістологічного дослідження 
препаратів, виготовлених із сім’яників неплідних бугаїв-плідників, є підстави 
стверджувати, що основною причиною неплідності були дистрофічні та 
склеротичні зміни у звивистих сім’яних канальцях сім’яників. 
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БІОТЕХНОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
КРОВІ КОРІВ 

 
Стан природної резистентності організму вважається одним із основних 

показників гомеостазу. Природна резистентність має певні фізіологічні 
константи, в рамках яких вона змінюється залежно від багатьох екзогенних та 
ендогенних факторів. Її вивченню присвячені дослідження, у яких висвітлена 
роль фізіологічного стану, умов утримання і годівлі на показники, що 
характеризують імунний стан тварин. Імунна система забезпечує збереження 
біологічної індивідуальності тварини шляхом знешкодження екзогенних та 
ендогенних нетипових для них структур. Лімфоцити постійно рециркулюють як 
у лімфоїдній, так і в кровоносній системах. Т- і В-клітинним популяціям 
лейкоцитів належать функції імунної відповіді. Такі субпопуляції Т-клітин, як 
хелпери, супресори і кілери визначають клітинні механізми регуляції імунних 
реакцій [1-4].  

Перспективними можуть бути як відомі і застосовувані різні кормові 
добавки в поєднанні з лікувальними засобами та біологічно активними 
речовинами, так і нові, рекомендовані для використання у ветеринарній 
медицині препарати. За всіх умов впроваджувані у виробництво препарати 
мають бути екологічно чистими та економічно обґрунтованими і 
застосовуватися з урахуванням сучасних умов ведення тваринництва [4]. 

Дослідження проведені у стійловий період утримання в умовах 
Житомирської області. Було сформовано три групи по 10 голів: контрольна, 
якій нічого не задавали, перша дослідна - за 30 діб до отелення підшкірно в 
ділянці триголового м’яза плеча вводили тканинний препарат фетоплацентат у 
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дозі 7 мл на 100 кг живої маси, друга дослідна - за 30 діб до отелення вводили 
фетоплацентат у такій же дозі і протягом 45-60 діб до отелення згодовували 
150 г сапоніту та 15 г сірки на тварину.  

Протягом першої доби після отелення у крові корів кількість Т-
лімфоцитів активних, загальних, хелперів та супресорів у першій дослідній 
групі була вищою (37,15±0,77 – 47,46±1,3 – 32,62±1,00 - 16,73±0,58 %), 
активність фагоцитозу становила 38,14±1,22 %. Порівнюючи результати 
досліджень крові тварин за показниками імунного статусу після отелення 
встановили: збільшення в крові корів Т-лімфоцитів активних у першій 
дослідній групі на 8,8 % (р<0,05), Т-лімфоцитів загальних – на 9,1 % (р<0,05), 
Т-лімфоцитів хелперів – на 12,6 % (р<0,05); зменшення Т-лімфоцитів хелперів 
у другій групі на 1,3 %, Т-лімфоцитів супресорів у першій на 13,0 % і у другій 
на – 7,0 %. Отже, у корів першої групи збільшилась кількість Т-лімфоцитів 
загальних, активних і хелперів, що свідчить про те, що тканинний препарат 
фетоплацентат стимулює неспецефічну резистентність організму. 

Комплексне застосування тваринам другої дослідної групи тканинного 
препарату фетоплацентату і згодовування сапоніту і сірки мало вищий 
стимулювальний вплив і проявилося збільшенням у крові кількості Т-
лімфоцитів. Зниження у них кількості Т-лімфоцитів хелперів свідчить про 
пригнічення гуморальної ланки імунітету, а збільшення відсотка Т-супресорів 
вказує на зменшення В-клітин та синтез антитіл, через зменшення 
трансформації плазматичних В-лімфоцитів у плазматичні клітини. Зниження у 
крові кількості Т-лімфоцитів хелперів може вказувати й на зменшення всіх 
ланок клітинного імунітету. Це слід розцінювати як з позитивної позиції, 
збереження тільності і забезпечення нормального плодоношення, так і з 
негативної, зниження стійкості організму до впливу різних екзогенних та 
ендогенних факторів, що діють на організм нетелей. 

Після отелення настало зниження імунорегуляторного індексу (індекс 
Тх/Тс): у тварин дослідних груп щодо контрольної він збільшився у першій 
групі на 8,4 % і зменшився у другій на 2,8 %. Показник фагоцитозу після 
отелення у першій дослідній групі збільшився на 1,2 %, у другій дослідній групі 
– на 7,9 %. Якщо порівняти результати дослідних груп з контрольною, то 
фагоцитарне число дослідних груп збільшилося у першій дослідній групі на 
11,6 %, у другій – на 7,5 %. Рівень гетерофільних антитіл після отелення у 
першій дослідній групі зменшився на 7,1 %, у другій – на 2,8 %. Зменшення 
кількості гетерофільних антитіл вказує на те, що відразу ж після отелення у 
крові знижується вміст антигенів, які були причиною їх виникнення. Такими 
антигенами могли бути білкові продукти обміну фетоплацентарного комплексу, 
що утворилися в організмі за час тільності. Збільшення у крові дослідних груп 
кількості Т-лімфоцитів загальних та активних, активності фагоцитозу, 
фагоцитарного числа свідчить про зростання захисної функції організму корів 
після застосування їм препаратів. 
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ПОКАЗАННЯ ДО КЕСЕРЕВОГО РОЗТИНУ У САМИЦЬ М’ЯСОЇДНИХ 
В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНОГО КАБІНЕТУ ПП БОЙКО О.Л. МІСТА 

ДНІПРО 
 

Дистоція – ускладнення родів або нездатність до вигнання плодів через 
родовий канал самки.Дистоція є розповсюдженою проблемою і зустрічається як 
у сук, так і кішок.В середньому дистоції у собак складають приблизно 5% 
випадків, але може спостерігатися і до 100% у деяких порід собак, особливо ця 
тенденція стосується собак ахондропластичного типу та тих, що мають великий 
розмір голови – брахеоцефали. Дистоція у кішок частіше зустрічається у 
чистопорідних тварин, аніж у метисів. У доліхоцефалічних порід (сіамська, 
корніш-рекс) дистоція спостерігається у 10% випадків, у брахеоцефалічних 
(персидська, британська короткошерста, девон рекс) – біля 7%, у 
мезоцефалічних (метиси, абіссинська, бірманська та менська) – біля 2% [1-4]. 

Мета наших досліджень полягала у проведенні аналізу та систематизації 
даних щодо патологій, які призводили до виконання операції кесарів розтин у 
кішок та сук різних порід.  

Дослідження проводили на базі ветеринарної клініки «Ветеринарний 
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кабінет» ПП Бойко О.Л. м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 84 – в. 
Матеріалом дослідження були кішки вагою до 5 кг, віком від 3 до 5 років, 

різної породної приналежності; суки вагою до 15 кг, віком від 3 до 7 років, 
різної породної приналежності. 

Отримані результати досліджень наведені у таблиці 1. 
Дані таблиці свідчать, що у кішок найчастіше до кесаревого розтину 

призводило крупнопліддя в середньому в 54,3 % випадків і часто реєструвалось 
у кішок британської породи. Для сук цей показник складав в середньому 51,9 
%. Вузькість тазу / піхви у кішок в зареєстровано у 24,1 % випадків; у сук цей 
показник становив 27,6 %. Вузькість тазу реєстрували здебільшого у самиць 
брахеоцефалічних порід ( англійський та французький бульдог, пекінес, 
персидська та екзотична породи кішок), вузькість піхви - у сук міні-порід.  

Таблиця 1 
Показання до кесаревого розтину у самиць м’ясоїдних 

 
 
Вид 

В
сь

ог
о,

 к
іл

ьк
іс

ть
 Назва патології 

Вузь-
кість 
тазу/ 
піхви 

Крупний 
плід 

Виродли-
вість 

Одночасне 
вклинення 

двох 
плодів 

Перек-
ручува-
ння рогу 

матки 

Поперечне 
положення 

плода в 
родовому 

каналі 

n % n % n % n % n % n % 

2013 
Кіш-
ки 

13 3 23,1 6 46,1 2 15,4 1 7,7 1 7,7 - - 

Суки 14 4 28,6 7 57,2 1 - 1 7,1 1 7,1 - - 
2014 

Кіш-
ки 

8 2 25 5 62,5 1 12,5 - - - - - - 

Суки 
15 4 26,6 7 46,6 1 6,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 

 
У 3,9 % кішок та 6,9 % сук під час проведення кесеревого розтину 

встановлювали одночасне вклинення плодів в родовий канал; перекручування 
рогу чи обох рогів спостерігалося у кішок у 3,9 %, у сук – 6,9%; у 1 суки (3,4%) 
кесарський розтин було проведено із-за поперечного положення плода, коли 
плід вклинювався замість родових шляхів у інший ріг матки.Виродливість 
плодів зустрічалася у кішок в середньому в 14 % випадків і спостерігалася у 
самиць з ранніми та пізніми токсикозами вагітностічи віком 6 та більше років; у 
сук в в 3,4 %. Реєструвались випадки муміфікації плодів.Дані щодо проведених 
операцій кесарський розтин наведено у таблиці 2. 

У 2013 - 2014 роках у кішок було планово проведено 11 кесарських 
розтинів, що в середньому складає 55 % від загальної кількості подібних 
операцій для цього виду тварин, для сук цей показник складає 56,7 % 
запланованих операцій та 43,3 % фактично проведених. Здебільшого 
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кесарський розтин планувався для самиць брахеоцефалів, тих, що в анамнезі 
мали попередні патологічні роди, у яких було діагностовано крупнопліддя. 

Таблиця 2 
Статистика операції кесарський розтин 

Вид Всьго, 
к-ть 

Проведено операцію «кесарський розтин» 
Планово Фактично 

n % n % 
2013 р. 

Кішки 9 5 55,6 4 44,4 
Суки 16 9 56,3 7 43,7 

2014 р. 
Кішки 11 6 54,4 5 45,5 
Суки 14 8 57,1 6 42,9 
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Вівчарство – галузь тваринництва, яка на сьогодні в Україні починає 
інтенсивно відновлюватися та нарощувати свої потужності. Перспективність 
галузі в нашій державі пояснюється багатьма чинниками, а саме:велика 
пластичність в пристосовності овець до різних кліматичних і господарських 
умов, різностороння продуктивність, швидка відтворювальна здатність, 
достатньо висока скороспілість, багатоплідність та здатність якнайповніше 
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використовувати пасовищні корми [1, 2]. Проте, є фактори, що все ж таки 
стримують розвиток галузі. Серед них вагоме місце займають паразитарні 
захворювання. Загальновідомо, що важливим фактором у передачі збудників 
паразитарних захворювань тварин є об’єкти навколишнього середовища. 
Причиною цього є їх контамінація інвазійними елементами. У зв’язку з 
цим,головним у профілактиці з ендопаразитарними хворобами тварин, в тому 
числі й овець, є дезінвазія об’єктів навколишнього середовища, що спрямована 
на ефективне й швидке знешкодження інвазійних елементів [3–5]. 

Нині, в України досить мало зареєстровано препаратів, що можуть 
застосовуватися для дезінвазії. Проте, як відомо, деякі засоби, що 
використовуються для дезінфекції, володіють дезінвазійними властивостями 
щодо збудників паразитарних хвороб та здатні знищувати їх у зовнішньому 
середовищі на різних стадіях розвитку[6, 7]. Враховуючи вищесказане, 
скринінг у цьому напрямку дозволяє розширити перелік засобів, які можна 
включати до списків препаратів, рекомендованих для дезінвазії об’єктів 
навколишнього середовища. 

Дослідження проводили в 2017 році на базі наукової лабораторії 
паразитології Полтавської державної агарної академії. Вивчення дезінвазійних 
властивостей дезінфікуючого засобу «Гермецид-ВС» (ТОВ «Ветсинтез», 
Україна») за різної його концентрації (0,1 %, 0,25 % та 0,5 %) та експозицій (10, 
30, 60 хвилин) проводили згідно загальноприйнятих методик. Для досліду 
використовували яйця Trichuris globulosa, які отримували безпосередньо з 
кінцевих відділів матки кількох самок гельмінтів. Оцінку дезінвазійної 
ефективності (ДЕ) проводили за показниками: високий рівень – 90–100 %, 
задовільний – 60–90 %, незадовільний – до 60 %.  

Результати досліджень. За результатами власних досліджень встановлено, 
що найвищий рівень дезінвазійної ефективності щодо яєць Trichuris globulosa 
досліджуваний препарат показав у концентрації 0,5 % (ДЕ – 100 %) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Дезінвазійна ефективність препарату«Гермецид-ВС» щодо яєць 

Trichuris globulosa, виділених з гонад самок гельмінтів 
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Встановлено, що дезінфікуючий засіб «Гермецид-ВС» за використання 
0,1 % концентрації та експозицій 10, 30 й 60 хвилин володіє задовільним рівнем 
дезінвазійної ефективності щодо яєць T. globulosa (ДЕ – 85,60 %, 87,64 % й 
89,19 % відповідно). Збільшення концентрації препарату до 0,25 % 
підвищувало його дезінвазійну ефективність. Так, високий рівень ефективності 
засобу щодо яєць трихурисів овець було виявлено за експозицій 10, 30 й 
60 хвилин (ДЕ – 90,76 %, 91,60 % й 95,20 % відповідно). Слід зазначити, що 
100 % загибель яєць T. globulosa було зареєстровано за використання 0,5 % 
концентрації препарату незалежно від експозиції. 

Таким чином, препарат «Гермецид-ВС» володіє високим рівнем 
дезінвазійної ефективності (ДЕ – 90,76 – 100 %) щодо яєць Trichuris globulosaза 
використання його у 0,25 % та 0,5 % концентрації за всіх запропонованих 
експозицій (10, 30, 60 хвилин).  
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THE CORRECTION OF THE SYMBIOTIC RELATIONS 

MACROORGANISM - MICROBIOTA  
 

One of the most important functions of normal microflora is its participation in 
cooperation with an organism of the owner in ensuring populated resistance. These 
mechanisms giving stability to normal microflora and providing prevention of 
settling of an organism of the owner with foreign microorganisms [1, 2, 3, 4, 5].  

The investigations of the populated resistance in calf’s intestines are important. 
Newborn calves were an object of research. Calves were divided into six 

groups (control and five skilled) served. Each group of calves were equel. Calfs of 
the control group contained in conditions of the accepted technology of the contents 
and feeding; second group with a forage - received a liquid probiotic (Lactobacterium 
plantarum 8P-A3). Since the birth in two stages daily on 20 ml within 10 days with 
an interval in 10 days; calves of the third, fourth, fifth, sixth groups – received 
compositions of phytoprobiotics with a sowing campaign Lucerne, chistotely big, a 
barberry ordinary and a sowing campaign Lucerne with a barberry ordinary 
[Nazyrova N. R., 2007] respectively according to the above-named scheme.  

Bacteriological researches of excrements conducted according to E.P. 
Kasatkina et al. (1996).  

Phytoprobiotics has restoring effect on the microbiocenosis in newborn calf’s 
intestine: 

- bifido- and laktobacterium activity, in comparison with control animals, in 
1,7 and 2,2 times increases; in 1,8 and 2,3 times; in 1,8 and 2,3 times and in 1,9 and 
2,4 times, respectively; 

 - in comparison with control animals the quantity of St. aureus, decrease in 
1,42; 1,6; 1,5 and 1,8 times; enterococci - in 1,36; 1,29; 1,3 and 1,4 times; Proteus 
mirabilis - in 1,36; 1,3; 1,2 and 1,4 times; sort Candida mushrooms - in 1,7; 2,1; 1,9 
and by 2,2 times. Growth of a Ps. aureginosa and haemolytic intestinal stick are also 
oppressed.  

During research work it was established that application of compositions of 
phytoprobiotics allows to carry out correction enterobiocenosis calf’s towards 
prevalence bifido-and laktobacterium. 
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ДИНАМІКА СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ В КРОВІ КОРІВ 

ЗА НОРМАЛЬНОМГО ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ 
 

Відтворення поголів'я худоби - одне з актуальних питань розвитку 
тваринництва. Успішним воно може бути там, де не тільки дбають про 
вирощування, годівлю та утримання тварин. Важливими є спеціальні заходи, 
серед яких виділяється акушерсько-гінекологічна диспансеризація маточного 
поголів'я. Регулярне проведення її дає можливість не тільки оцінити загальний 
стан тварин, а, перш за все, визначити зміни в організмі, які необхідно 
коригувати для забезпечення високої відтворювальної здатності та 
максимального отримання продукції. У відтворенні стада в галузі скотарства 
першочерговими завданнями залишаються відновлення статевої системи корів, 
скорочення тривалості післяотельного і сервіс-періоду, шляхом стимулювання і 
синхронізації інволюційних процесів та профілактики патологічних отелень. 
Порушення балансу статевих гормонів в організмі є причиною затримання 
посліду, сповільнена інволюція статевих органів, аритмії статевих циклів, 
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відсутності овуляції, атрофія та гіпофункція яєчників, низька заплідненість 
самиць [1, 2, 3, 4]. 

Мета досліджень з’ясувати фон статевих гормонів у крові корів в 
післяотельний період. 

Встановлено, що концентрація прогестерону в крові корів у першу добу 
після отелення коливається в межах від 1,63 ± 0,21 до 1,66 ± 0,28 нМ / л. До 7 
доби після отелення вміст гормону зменшувався на 26,4% і дорівнював 1,26 ± 
0,17 нМ / л, а на 14 добу зростав на 61,5% і становив 1,87 ±0,15 нМ / л, що в 
1,21 рази вище, ніж в перший тиждень після отелення. Виявлено, що високий 
вміст прогестерону в крові на 21 добу післяотельного періоду становив 1,8 ± 
0,27 нМ / л і 28 добу 1,7 ± ,02 нМ /л. [1]. 

Концентрація в крові корів естрадіолу-17 на 1 добу післяотельного 
періоду становила 85,45 ± 6,6 пМ / л. В подальшому відзначено кілька періодів 
підвищення і зниження вмісту гормону в крові. Так, уже на 14-у добу після 
отелення його рівень підвищився на 31,7% і дорівнювала 104,6 ± 3,9 пМ / л. 
Крім того, підвищення концентрації в крові естрадіолу-17 відзначено на 21 і 28 
у добу після отелення відповідно 104,0 ± 3,7 і 104,5 ± 3,22 пМ / л). В цей час 
вміст гормону збільшувалася на 33,3-85,5% в порівнянні з базальним рівнем 
85,15 ± 6,5 пМ / л. 

Таблиця 1 
Концентрація статевих гормонів в крові корів за нормального перебігу 

післяотельного періоду 
Показник Діб після отелення 

1 7 14 21 28 
Прогестерон, 

нМ/л 
1,54± 0,27 1,26± 0,17 1,87± 0,15 1,8± 0,27 1,7± 0,2 

Естрадіол17, 
пМ/л 

85,15±6,5 76,75±6,9 104,6±3,9 104,0±3,7 104,5±3,22 

Тестостерон, 
нМ/л 

1,5±0,3 1,5±0,1 1,6±0,2 1,6±0,3 1,6±0,22 

Примітка: * р≤ 0,001 

 
Аналіз вмісту в крові корів тестостерону показав, що його концентрація в 

на першу добу після отелення коливалася в межах 1,57 ± 0,3 нМ/л, а до 7 доби 
поступово знижувалась до 1,5±0,1 нМ/л, що співпадало з короткочасним 
підвищенням в другу хвилю зростання фолікулів 1,6±0,2нМ / л і перед третьою 
хвилею 1,6±0,3 нМ/л. Починаючи з 21-ї діби післяотельного періоду вміст 
тестостерону в крові стабілізується в межах 1,6±0,22 нМ / л. 

Аналіз динаміки вмісту в крові корів прогестерону, естрадіолу і 
тестостерону свідчить про те, що функціональна діяльність жовтого тіла 
вагітності з початком післяотельного періоду припиняється. Активізація 
гормоносинтезуючої функції яєчників після отелення відзначається на 7, 21, 28 
добу. 

З огляду на характер змін концентрації оваріальних гормонів в крові 
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корів в після отельний період, можна припускати, що повноцінному 
відновленню овуляторной функції залоз після отелення передують три хвилі 
росту фолікулів. Четверта хвиля зростання фолікулів, яка спостерігається на 28 
добу, у більшості корів завершується, як правило, овуляцією з формуванням 
функціонально активного жовтого тіла. У окремих корів овуляція відбувається 
під час третьої хвилі зростання фолікулів. 

Синхронність в прояві функціональної активності яєчників і щитовидної 
залози після отелення обумовлена прямими і зворотними гормональними 
зв'язками цих ендокринних залоз аденогіпофіза і підкреслює пряму участь 
статевих гормонів в регуляції генеративної функції яєчників і репродуктивної 
функції в цілому. 

Таким чином, аналіз динаміки вмісту статевих гормонів в крові корів 
після отелення показав тісний взаємозв'язок їх метаболізму з функціональною 
активністю яєчників і характером перебігу післяотельного періоду.  
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ПОШИРЕННЯ ТРИХУРОЗУ ОВЕЦЬ В УМОВАХ ОДНООСІБНИХ 
СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Сьогодні вівчарство та козівництво, як і тваринництво взагалі, набувають 

вагомого соціально-політичного значення. Це пов’язане із тим, що, крім 
продуктів харчування, сировини для медичної і фармакологічної 
промисловості, вівці продукують вовну, альтернативну синтетичним волокнам 
природну сировину, яка в епоху наростання енергетичної кризи згодом може 
посісти провідне місце в задоволенні потреб людства [1–3].  

Для успішного розвитку цих галузей необхідно забезпечити ветеринарне 
благополуччя поголів’я щодо паразитарних захворювань шляхом регулювання 
чисельності популяції збудників інвазій у зовнішньому середовищі й 
унеможливити ризики зараження ними тварин. Доведено, що за пасовищного 
утримання овець практично всі тварини у стаді, незалежно від потужності та 
форми власності господарства, виявляються зараженими різними видами 
гельмінтів, переважно збудниками шлунково-кишкових нематодозів, одним з 
яких є трихуриси – нематоди, які викликають інвазійну хворобу трихуроз [4, 5]. 

Тому, дослідження особливостей поширення трихурозу овець на 
території окремих регіонів України є актуальним напрямом досліджень. 

Дослідження виконувалася впродовж 2017–2018 рр. на базі одноосібних 
селянських господарств Полтавської області (Полтавській, Диканський, 
Семенівський райони) та в умовах навчально-наукової лабораторії 
паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії.  

Копроскопічно досліджено 114 голів овець різних вікових груп (ягнята до 
4 міс., молодняк 4–12 міс., вівці віком 12–24 міс. та старші двох років). 
Основними показниками інвазованості овець були екстенсивність та 
інтенсивність інвазії (ЕІ та ІІ). 

За результатами паразитологічних досліджень встановлено, що трихуроз 
овець є поширеною інвазією на території Полтавської області. Середня 
екстенсивність трихурозної інвазії по області становила 42,9 % за інтенсивності 
інвазії від 1 до 23 яєць у 3 кр. флотаційної рідини. Причому хворих овець 
виявляли у всіх досліджуваних господарствах на території трьох районів 
Полтавської області (табл. 1). 

Згідно даних таблиці, ступінь інвазованості овець трихурисами у 
господарствах досліджуваних районів був майже на одному рівні і коливався в 
межах від 40,0 % за ІІ від 1 до 18 екз. яєць (Диканський район) до 44,1 % за ІІ 
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від 1 до 23 екз. яєць (Полтавський район). Найвищі показники інвазованості 
овець збудником трихурозу встановлювали у господарствах Полтавської 
області, що на нашу думку, пов’язане із відсутністю проведення планових 
профілактичних дегельмінтизацій тварин. В господарствах Диканського та 
Семенівськогшо районів показники ураженості овець були дещо нижчими (40,0 
та 42,3 % відповідно).  

Таблиця 1 
Поширення трихурозу овець на території Полтавської області 

Район 
Досліджено,  

гол. 
Інвазовано, 

гол. 
ЕІ,  
% 

ІІ, екз. яєць у 
3 кр., 

min–max 
Полтавський 68 30 44,1 1–23 
Диканський 20 8 40,0 1–18 

Семенівський 26 11 42,3 1–20 
Всього 114 49 42,9 1–23 

 
Також було встановлено, що найбільш ураженим виявився молодняк 4–

12 місячного віку. Екстенсивність трихурозної інвазії у цих тварин становила 
63,0 % за інтенсивності інвазії від 1 до 23 яєць у 3-х краплинах флотаційної 
рідини. В подальшому, з віком тварин показники ураженості овець 
знижувалися і становили: у віці 12–24 міс. – 50,0 %, ІІ – до 12 яєць/3 кр.; у віці 
старше 2-х років – 38,4 %, ІІ – до 5 яєць/3 кр. 

Отже трихуроз овець є поширеною інвазією на території Полтавської 
області, де показники екстенсивності та інтенсивності інвазії залежать від віку 
тварин. 
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ПРОБЛЕМЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТАШКЕНТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ИХ РЕШЕНИЕ 

 
Ташкент является крупнейшим городом республики Узбекистан по 

численности населения, значительно опережая другие города республики, что 
во многом объясняется его давним столичным статусом в составе различных 
административно- территориальных формирований в среднеазиатском регионе 

В мире немного государств, которые как Республика Узбекистан, 
сохранили на протяжении веков красоту и дыхание минувших эпох и 
совместить с быстротечным, неуловимым ритмом современной жизни.  

Президент Узбекистана своим указом от 7 февраля утвердил Стратегию 
действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 
годах. Проект стратегии был разработан по итогам комплексного изучения 
актуальных и волнующих население и предпринимателей вопросов, анализа 
законодательства, правоприменительной практики и зарубежного опыта. 

Стратегия действий будет реализована в пять этапов, каждый из которых 
предусматривает утверждение отдельной ежегодной государственной 
программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием 
года (2017 год – Год диалога с народом и интересов человека). Один из пяти 
этапов стратегий включает в себя: развитие социальной сферы, направленное 
на последовательное повышение занятости и реальных доходов населения, 
совершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, 
повышение социально-политической активности женщин, реализацию целевых 
программ по строительству доступного жилья, развитие и модернизацию 
дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, 
развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, 
совершенствование государственной молодежной политики [1]. 

В области коммунальном хозяйстве Узбекистана, проводятся реформы 

ССЕЕККЦЦІІЯЯ  44  

ТТЕЕХХННІІЧЧННІІ  ННААУУККИИ  

SSEECCTTIIOONN  44  

TTEECCHHNNIICCAALL  SSCCIIEENNCCEESS  
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для решения таких проблем, как недостаточные инвестиции и 
неудовлетворительный охват населения услугами, неэффективная эксплуатация 
и техническое обслуживание, слабая финансовая устойчивость и 
недостаточный институциональный и регулятивный потенциал. В систем 
водоснабжения и канализации большинство водоканалов (организаций, 
обеспечивающих водоснабжение и канализацию) уже начали внедрять 
современные методы управления и коммерческую практику для улучшения 
отчетности и услуг.  

Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 18.05.2016 г.№ Р-
4647 «О мерах по дальнейшему расширению финансового сотрудничества с 
Азиатским банком развития и другими международными финансовыми 
институтами» подписан протокол №39 от 09.06.2016 г Межведомственной 
комиссии по мониторингу обеспечения и своевременного обслуживания 
кредитов международных финансовых институтов, привлеченных под 
гарантию Республики Узбекистан для развития и модернизации системы 
питьевого водоснабжения и канализации. [1] 

Азиатский банк развития (АБР) оказывает содействие Правительству 
Республики Узбекистан для улучшения доступа к надежным, устойчивым и 
доступным услугам водоснабжения для более чем 260,000 жителей 
Кибрайского и Зангиатинского районов Ташкентской области. 

Проект «Реконструкция систем водоснабжения части Кибрайского и 
Зангиатинского районов» позволит значительно сократить время и средства, 
затрачиваемые домохозяйствами и предприятиями, для получения доступа к 
воде и приведет к повышению уровня жизни, особенно в сельских населенных 
пунктах. В рамках проекта будет восстановлена региональная система 
водоснабжения «Кадырья», путем модернизации существующих сетей 
водоснабжения, обеспечения услуг по очистке питьевой воды, восстановления 
водораспределительных сети, а также улучшения финансовых, операционных и 
управленческих систем Кибрайского и Зангиатинского районных отделений 
Ташкентского областного предприятия «Сувокова». 

Зангиатинский район расположен на западе области. Районным центром 
является г.п Эшонгузар с населением 12 тыс чел. В районе расположен также 
г.п Уртааул (население его 17,2 тыс чел). Региональный водовод для 
обеспечения питьевой водой Зангиатинского и Кибрайского районов был 
построен в 70- х годах прошлого столетия. [2] 

На площадку станции подкачки «Кадырья» сельская вода подавалась с 
городских Кадыринских водопроводно-очистных сооружений по водоводу d-
1000 мм напрямую в насосную станцию II подъема, откуда вода по групповому 
водоводу подавалась населению Зангиатинского и Кибрайского районов. 

Кибрайский район расположен на западе области. Районный центр г.п 
Кибрай с населением 52,0 тыс человек. В районе также находится г.п Салар с 
населением 25,5 тыс. человек. Сельское население проживает в поселках, его 
численность составляет 186,800 тыс. человек. Кибрайский и Зангиатинский 
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районы вносят существенный вклад в экономический рост области и 
укрепление связей между городскими и сельскими районами. Оба района 
имеют значительный потенциал для расширения в области агропромышленного 
производства и текстильной промышленности. [3] 

Проектом предусматривается и расширение существующей 
централизованной системы водоснабжения 2-х районов (Кибрайского и 
Зангиатинского) для бесперебойного обеспечения хозяйственно – питьевых 
расходов жилых и общественных зданиях, для нужд коммунально – бытовых 
расходов промышленных предприятий и тушения пожаров с учетом 
реализуемой системы подачи воды от «Кадырья - сельская».  

Улучшение системы водоснабжения двух районов будет способствовать 
улучшению уровня жизни населения. Параллельно со строительством и 
реконструкцией действующей системы водоснабжения предусматривается 
проводить работы по информированию населения о ценности водных ресурсов. 
Экономия воды будет достигаться также через структуру тарифов и установку 
приборов учета воды. 

«Реконструкция систем водоснабжения части Кибрайского и 
Зангиатинского районов» является природоохранным, то есть его 
функционирование будет способствовать улучшению социально- 
экологической обстановки в городе, содействовать улучшению санитарно- 
гигиенических условий жизни населения, приведет к созданию новых рабочих 
мест в водоснабжающих организациях. [3] 

Данный проект не будут иметь никакого негативного влияния на 
состояние окружающей среды. Более того подача сельскому населению 
достаточного количества качественной питьевой воды положительно скажется 
на уровне здоровья населения, снизится уровень заболеваемости, связанный с 
плохим качеством воды. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОБОТИ БЛОКА ПОДАЧІ 
НАСІННЯ ФОТОЕЛЕКТРОННОГО СЕПАРАТОРА 

 
Метою досліджень є проведення чисельного моделювання роботи 

робочого органу блока подачі насіння фотоелектронного сепаратора та 
обґрунтувати його раціональні параметри. Для визначення раціональних 
режимних параметрів роботи робочого органу блока подачі насіння 
фотоелектронного сепаратора було реалізовано відповідні фізичні моделі в 
програмному пакеті STAR-CCM+ [1-4]. За фактори чисельного моделювання 
були прийняті наступні технологічні параметри: подача насіння Q, частота 
коливань вібролотка ψ, частота обертання барабана n. Чисельне моделювання 
було проведено за повним факторним дослідом із загальною кількістю дослідів 
– 33 = 27. В якості критеріїв оцінки технологічного процесу було обрано 
продуктивність блоку подачі насіння фотоелектронного сепаратора q і середній 
інтервал часу між падаючим насінням T. Слід зазначити, що вібролаток 
складається з 10 однакових повздовжніх каналів, по яким переміщуються 
насіння. Тривалість експозиції складала 100 с. 

З використанням програмного пакету Mathematica проведено 
апроксимацію отриманих даних, в результаті якої встановлено рівняння 
залежності продуктивність блоку подачі насіння фотоелектронного сепаратора 
q від вищезазначених факторів: 

q = 3,45357 + 0,0933708 n – 0,00589572 n2 + 0,457189 Q – 
– 0,0053538 n Q – 0,0381064 Q2 – 1,52058 ψ + 0,0136973 n ψ + 

+ 0,0710524 Q ψ + 0,101452 ψ2. 
(1) 

Також встановлено рівняння залежності середнього інтервалу часу між 
падаючим насінням T від факторів досліджень: 

T = 0,402384 + 0,00377431 n – 0,0000777778 n2 – 0,020272 Q + 
+ 0,0000798611 n Q + 0,00070409 Q2 – 0,0526736 ψ – 

– 0,000291667 n ψ + 0,000534722 Q ψ + 0,00222222 ψ2. 
(2) 

Аналіз представлених залежностей доводить о необхідності вирішення 
компромісної задачі, яка полягає у наступному: для забезпечення ефективної 
роботи блоку подачі насіння фотоелектронного сепаратора необхідно, щоб його 
продуктивність q була максимальною і дорівнювала значенню подачі насіння 
Q, при цьому середній інтервал часу між падаючим насінням T повинен бути 
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максимальним: год/кг7,4Q  , 1с10  , хв/об12n  , год/кг7,4q  , 

с047,0T  . 

В результаті чисельного процесу переміщення насіння під дією робочого 
органу блока подачі насіння фотоелектронного сепаратора було розроблено 
фізико-математичну модель, яка зв’язала продуктивність блоку подачі насіння 
фотоелектронного сепаратора q і середній інтервал часу між падаючим 
насінням T від подачі насіння Q, частоти коливань вібролотка ψ і частоти 
обертання барабана n. В результаті вирішення компромісної задачі, а саме для 
забезпечення ефективної роботи блоку подачі насіння фотоелектронного 
сепаратора необхідно, щоб його продуктивність q була максимальною і 
дорівнювала значенню подачі насіння Q, при цьому середній інтервал часу між 
падаючим насінням T повинен бути максимальним, встановлені раціональні 
параметри блоку подачі насіння: Q = q = 4,7 кг/год, ψ = 10 с-1, n = 12 об/хв, T = 
0,047 с. 

Література 
1. Алієв Е.Б., Лабатюк Ю.М. Чисельне моделювання механіко-

технологічних процесів агропромислового виробництва. Сучасні проблеми 
вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві: Вісник 
Харківського Національного технічного університету сільського господарства 
імені Петра Василенка. Харків, 2017. Вип. 180. С. 67-71. 

2. Алієв Е.Б. Результати чисельного моделювання механіко-
технологічного процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур 
під дією повітряного потоку. Вісник Житомирського національного 
агроекологічного університету. Житомир, 2017. №1 (58), т.1 С. 173-180. 

3. Алієв Е.Б., Яропуд В. М. Фізико-математичний апарат руху насіння в 
повітряному потоці. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, 
енергетика, транспорт АПК». Вінниця, 2017. №2 (97) С. 19-23. 

4. Алієв Е.Б. Результати чисельного моделювання механіко-
технологічного процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур 
під дією повітряного потоку. Вісник Житомирського національного 
агроекологічного університету. Житомир, 2017. №1 (58), т.1. С. 173-180. 
 

 

 
 

 



СЕКЦІЯ 4 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 

SECTION 4 
TECHNICAL SCIENCES 

 

 

221 

Білик Степанія 
к.т.н., доцент, заступник директора з 

навчальної та навчально-методичної роботи 
Ліннік Андрій 

к.т.н., доцент 
Яциків Мирослав 

викладач І-ої категорії, циклова комісія механізації 
сільського господарства та автомобільного транспорту 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» 
м. Бережани 

 
МОДУЛЬНА МІНІ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

 
Гідроелектростанції, поряд з ТЕС і АЕС, зовсім не забруднюють повітря 

шкідливими викидами, але це не говорить, на жаль, про їх позитивний вплив на 
навколишнє середовище. Справа в тому, що території, які належать цим 
станціям, – є затопленими. Загалом, це рівнини, які, в свою чергу, могли бути 
корисними в агропромисловому плані. Впливають ГЕС на мешканців річок, 
особливо на планктон та мальків.  

Щоб запобігти чималим збиткам навколишньому середовищу було 
створено альтернативу ГЕС- міні-ГЕС. Негативний вплив на довкілля, 
характерний для великих ГЕС (порушення теплового та кліматичного стану 
місцевості), не є характерним для міні-ГЕС, які використовують природні 
водяні напори без необхідного будівництва масштабних гідротехнічних споруд. 
Невеликі електростанції дозволяють зберігати природний ландшафт, 
навколишнє середовище не тільки на етапі експлуатації, але і в процесі 
будівництва. При подальшій експлуатації відсутній негативний вплив на якість 
води: вона повністю зберігає початкові природні властивості. У річках 
зберігається риба, вода може використовуватися для водопостачання населенія. 
На відміну від інших екологічно безпечних поновлюваних джерел 
електроенергії - таких, як сонце, вітер - мала гідроенергетика практично не 
залежить від погодних умов і здатна забезпечити стійку подачу дешевої 
електроенергії споживачу. Ще одна перевага малої енергетики - економічність. 
В умовах, коли природні джерела енергії - нафта, вугілля, газ - виснажуються, 
постійно дорожчають, використання дешевої, доступної, відновлюваної енергії 
річок , особливо малих, дозволяє виробляти дешеву електроенергію. 

Одним із екологічно безпечних рішень енергонезалежності невеликих 
населених пунктів чи ферм виступає модульна міні гідроелектростанція. В 
основу якої, поставлене завдання забезпечити ефективний відбір кінетичної 
енергії потоку води в окремому штучному каналі розміщеному паралельно 
природному з метою зменшення впливу на екосистему річки із одночасним 
забезпеченням зручності монтажу і експлуатації міні гідроелектростанції, а 
також зниження її собівартості при зведенні та експлуатації і можливості 
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застосування на рівнинних річках.  
Запропонована конструкція модульної міні гідроелектростанції (рис. 1) 

виконана у вигляді окремо зібраних автономних модулів встановлених 
послідовно в штучному каналі, який розміщений паралельно річці. 
Гідроелектростанція містить окремий паралельно розміщений руслу річки 
штучний канал прямокутного перерізу 4, який бере свій початок в місці 
розширення річки перед пристроєм забезпечення необхідного занурення 
лопатей лопатевих пристроїв в потік води 1, функції якого виконує гребля, 
причому потік води в канал потрапляє через решітку 3, яка унеможливлює 
потрапляння в канал гідроелектростанції плавучого сміття і встановлена під 
кутом α до напрямку течії, що забезпечує її самоочищення, в каналі встановлені 
послідовно модулі 5 кожний з яких складається з лопатевого пристрою для 
відбору кінетичної енергії потоку води встановленого на горизонтальному валу, 
який розміщений перпендикулярно каналу і встановлений на підшипникових 
опорах, приводу електрогенератора, та електрогенератора 6.  

Модульна гідроелектростанція працює 
наступним чином. Потік води з основного русла 
річки 2 ділиться на дві частини, більша частина 
направляється в штучний канал 4 через решітку 3, 
яка розміщена під тупим кутом α до напрямку 
течії і виконує функцію фільтра потоку води, 
причому розміщення під тупим кутом дозволяє 
решітці самоочиститись, наповнення каналу до 
необхідного рівня забезпечується греблею 1 
встановленою нижче початку каналу по течії, 
прямокутний поперечний переріз каналу 
забезпечує робочий зазор hГ і hВ між кінцями 
лопатей, який є мінімально необхідним для 
вільного обертання водяного колеса, яке відбирає 
кінетичну енергію потоку води і передає її через 
механічний привод на електрогенератор 6. 

Конструктивні особливості даної 
гідроелектростанції дозволяють встановлювати її 
на рівнинних річках і забезпечувати достатню 
потужність електроенергії для живлення 
невеликих населених пунктів чи окремих господарств не впливаючи значною 
мірою на екосистему річки при простоті її конструктивних елементів, монтажу 
та експлуатації. 
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ТАПІОКА ЯК КОМПОНЕНТ В БЕЗГЛЮТЕНОВІЙ ДІЄТІ 

 
Целіакія (celiac disease; глютенова енторопатія) – хронічне, генетично 

обумовлене імунно-опосередковане захворювання, що характеризуються 
ураженням товстого кишківника в результаті контакту його слизової оболонки 
з протеїном злаків – глютеном [1]. Основним принципом терапії є дотримання 
безглютенової дієти, тобто виключення з раціону харчування продуктів, які 
містять глютен. 

Сьогодні набув актуальності пошук безглютенових компонентів, які 
застосовуються для розширення асортименту продуктів спеціального 
призначення для людей хворих на целіакію. Тапіока у своєму складі не містить 
глютену, тому може бути використаний як компонент у розробці рецептур 
страв для цієї категорії населення.  

Топіока-це зернистий крохмалевмісний продукт, який одержують із 
коренів маніока , що культивують у Африці та Північній Америці [2]. 

Топіока має нейтральний смак та запах, тому не впливає на 
органолептичні показники готової страви. Цей продукт володіє гарними 
драглеутворюючими властивостями, тому його використовують як стабілізатор 
та загущувач при виробництві супів та соусів.  

Топіока виробляється у вигляді маленьких кульок або порошку (так зване 
«борошно»). До термічної обробки кульки тапіоки є непрозорими, але відразу 
після неї характеризується прозорістю. Кульки легко зафарбовуються в різні 
кольори, завдяки чому можуть використовуватись в різноманітних технологіях 
десертів [3]. 

Топіока є термостійкою, витримує заморожування та розморожування, не 
порушуючи структуру гелю.  
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Нутрієнтний склад тапіоки представлено у таблиці 1.  
Таблиця 1 

Нутрієнтний склад тапіоки [4] 
Нутрієнти Кількість у 100 г 

Білки, г 0,19 
Жири, г 0,02 

в т.ч. насичені жирні кислоти 0,005 
Вуглеводи, г 87,9 

в т.ч. моно, дисахариди 3,35 
Харчові волокна 0,9 

Вітаміни, мг 
В1 (тіамін) 0,004 

В5 (пантатенова кислота) 0,135 
В6 (піридоксин) 0,008 

В9 (фолієва кислота) 4 
Холін 1,2 

Макроелементи, мг 
КальційCa 20 
Магній Mg 1 
Натрій Na 1 
Калій K 11 

Фосфор P 7 
Мікроелементи, мг 

Залізо Fe 1,58 
Цинк Zn 0,12 
Мідь Cu 20 

Марганець Mn 0,11 
Селен Se 0,8 

 
Тапіока має високий вміст резистентного (стійкого)  крохмалю - 

крохмалю, який стійкий до дії травних ферментів і має властивості рослинної 
клітковини. Стійкий крохмаль живить корисні бактерії в товстому кишечнику, 
що допомагає зменшити запалення і поліпшити травлення. 

Проаналізувавши хімічний склад тапіоки, розроблено рецептуру 
безглютенового сирного хліба. Технологічна схема виробництва 
безглютенового сирного хліба представлена на рисунку 1. 

Органолептичні показники: зовнішній вигляд – виріб округлої форми, без 
тріщин, підгорілостей; колір – світло-жовтий; консистенція – пухка, добре 
пропечена; смак – гармонійний, з присмаком сиру; запах – відповідний доданим 
інгредієнтам. 

Таким чином, використання тапіоки дозволяє розробляти рецептури на 
нові безглютенові страви та вироби, які можна включати до харчового раціону 
людей хворих на целіакію.  
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Рис. 1. Технологічна схема виробництва сирного хліба  
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ПРЕБІОТІКИ У ВИРОБНИЦТВІ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 

 
Одним з надзвичайно перспективних напрямів молочної промисловості є 

застосування натуральних поліфункціональних біологічно-активних речовин. 
Вони безпечні і широко застосувуються у харчуванні населення [2, 3, 4]. До них 
відносяться пребіотики. Це функціональний харчовий інгредієнт у вигляді 
речовини або комплексу речовин, що при систематичному споживанні 
забезпечує сприятливу дію на організм людини в результаті нормалізації складу 
і біологічної активності нормальної мікрофлори кишечника [3, 5].  

За останні десятиліття пребіотики, у складі харчових продуктів, увійшли 
до повсякденного раціону різних груп населення з метою профілактики і 
корекції кишкового мікробіоценозу.  

Відомий цілий ряд речовин, здатних при малих концентраціях 
стимулювати ріст і підвищення біологічної активності нормальної мікрофлори 
організму людини. Хімічна природа пребіотиків різноманітна. Основними 
видами їх є: ди- і трисахариди; оліго- і полісахариди; багатоатомні спирти; 
амінокислоти і пептиди; ферменти; органічні низькомолекулярні і ненасичені 
вищі жирні кислоти; антиоксиданти; корисні для людини рослинні і мікробні 
екстракти та інші [2, 3,4].  

Основна перевага пребіотиков полягає у стійкості до дії гідролаз 
кишечника і розщеплюванню лише під дією ферментів нормальної мікрофлори 
товстого кишечника. До інших фізіологічних ефектів пребіотиків варто 
віднести здатність до виведення з організму токсинів, захист епітелію 
кишечника, посилення імунної активності мікрофлори кишечника, 
антитоксичну, антиканцерогенну дію і ін. [1, 4].  

Беручи до уваги вищевикладене, можна зробити висновок, що 
використання олігофруктози у виробництві кисломолочних продуктів 
сприятиме благотворному впливу на загальний стан організму. Це пов'язано з 
тим, що олігофруктоза – значущий компонент для харчування і розвитку 
власної мікрофлори кишечника нашого організму. Отже, збагачені 
олігофруктозою кисломолочні продукти забезпечуватимуть захисні функції 
організму і сприятимуть зміцненню імунітету.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДЕЛЬНИХ ФАРШІВ З М’ЯСОМ КАЧКИ 
МУСКУСНОЇ 

 
Ковбасні вироби мають велике значення у харчуванні населення, а їх 

виробництво є найбільш поширеним методом переробки м'яса та інших 
продуктів забою тварин у м'ясній промисловості. одним із завдань м’ясної 
промисловості є здешевлення готової продукції з одночасним збереженням 
високого вмісту білків, а також поліпшення і стабілізація її якості в умовах 
нестабільного складу і властивостей сировини, що надходить на переробку. Це, 
в свою чергу, викликає необхідність удосконалення традиційних підходів у 
виробництві для досягнення високої якості, харчової і біологічної цінності 
м’ясопродуктів. 

Одним із способів у вирішенні поставлених завдань є використання поряд 
із м’ясною сировиною білкових добавок рослинного і тваринного походження, 
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які дозволяють цілеспрямовано змінювати функціонально-технологічні (ФТВ) 
властивості м’ясних систем і отримувати бажаний технологічний ефект. 

В лабораторії кафедри технології молока та м’яса факультету харчових 
технологій СНАУ було розроблено три рецептури м'ясо-місткої напівкопченої 
ковбаси з м’ясом качки мускусної, які, крім того містять свиняче серце, шпик 
боковий, шкурку курячу, соєвий ізолят, суху молочну демінералізовану 
сироватку, розчинну кліковину ХВ Fiber у різних співвідношеннях. В якості 
рецептури аналогу була обрана рецептура напівкопченої ковбаси «Утиная» [1]. 
Напівкопчену ковбасу виготовляли за традиційною технологією згідно ДСТУ 
4435:2005. Після закінчення технологічної операції приготування фаршу 
проводили дослідження функціонально-технологічних властивостей модельних 
фаршів розроблених рецептур. 

На рисунку 1 представлені результати дослідження вмісту вологи в 
модельних фаршах та вологоутримуючої здатності (ВУЗ).  
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Рис. 1. Залежність функціонально-технологічних показників 

в залежності від рецептур 
 

Як бачимо з рисунку, найбільший вміст вологи спостерігався у 
модельному фарші за рецептурою № 3 – 70,51±0,31 %, що на 15,8 % більше 
порівняно з контролем. В середньому вологість дослідних зразків була вищою 
від контрольного на 6,75-15,80 %. Аналогічна тенденція спостерігалася із 
показником волого утримуючої здатності. Модельні фарші в дослідних зразках 
не тільки містили більшу кількість вологи, але й утримували її на рівні 42,18-
55,63 %, що на 35,54-78-76 %. Це пояснюється введенням у рецептуру частки 
сировини, що містить білкові речовини у раціональних кількісних і якісних 
співвідношеннях.  

Для характеристики здатності отриманих фаршів утримувати вологу 
визначали показники ВЗЗа (вміст зв’язаної вологи, в % до загальної вологи в 
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продукті) та ВЗЗm (вміст зв’язаної вологи, в % до маси наважки продукту), які 
наведені на рисунку 2. 
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Рис. 2. Залежність показників ВЗЗа та ВЗЗm від рецептурного складу 

фаршів м’ясо-містких напівкопчених ковбас 
 
Аналіз отриманих даних підтверджує попередню тенденцію до 

зв’язування і утримання вологи у фаршах. Так, значення ВЗЗа у зразках 
коливало від 60,46±0,04 % у контрольному зразку до 69,34± 0,60 % у зразку № 
3. При цьому в дослідних зразках цей показник був вищий на 5,03-14,7 % 
порівняно з контрольним фаршем. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що розроблені модельні 
фарші не тільки активно зв’язують вологу, а й утримують її на високому рівні. 
Аналіз отриманих даних показує можливість і перспективність використання 
м’яса мускусної качки та білкової сировини тваринного і рослинного 
походження у рецептурах м'ясо-містких напівкопчених ковбасних виробів.  
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ВИБІР КОРМОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТАБАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ 
 

Кормозбиральні комбайни є капіталомісткими та енергомісткими і 
використовуються обмежено в часі вегетаційного періоду рослин, тому вибір 
потрібного для даних умов комбайна, є складною та відповідальною задачею. 

Фундаментальною працею з кормозбиральних комбайнів, в якій 
викладена історія виникнення кормозбирального комбайна і його теорія 
процесу робочих органів та їх аналіз є монографія Резніка Н.Е. [1]. 

Сучасні комбайни світу мають високий рівень технічних рішень, що 
забезпечують суттєве поліпшення контролю і управління машиною, всіма 
операціями технологічного процесу – зрізування, подачі, подрібнення та 
транспортування подрібненої маси у транспортні засоби 

Комбайни обладнують адаптерами різних типів та призначення [2, 3]. 
Зокрема комбайни фірми Claasкомплектуються жатками типу DirectDisc для 
суцільного зрізування трав; підбирачами валків типуPickUp; жатками для 
скошування грубостебельних культур Orbisабо RUі жатками для скошування 
кукурудзи при збиранні качанів Conspeed. Адаптери навішуються та 
знімаються завдяки системі QuckTatch. 

Метоюданного дослідження є аналіз сучасних кормозбиральних 
комбайнів світу і, на підставі багатокритеріальної оцінки їх технічного рівня, 
рекомендувати вибір комбайна в умовах невизначеності  механізованого 
кормовиробництва. 

Об’єктом нашого дослідження є 44 різних моделей та марок самохідних 
кормозбиральних комбайнів провідних 8-ми фірм світу. Комбайни мають різну 
пропускну здатність [1, 4], одного типу подрібнювачі, адаптери та 
вивантажувальні пристрої. Окрім цього, спосіб агрегатування та приводу 
робочих органів також аналогічні. 

На підставі результатів аналізу останніх досліджень [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 
найбільш представницькими є комбайни фірми “Джон Дір”, “Fendt”, “Case”, 
“NewHolland”, “Claas”, “Krone”, “Ростсельмаш”. 

Кормозбиральний комбайн подаємо, як багатокритеріальну систему з 
взаємопротилежними векторами критеріїв, що функціонує в умовах 
невизначеності. Дослідження такої моделі, виконуємо методом інтегрального 
критерію за відстанню до цілі, в основі якого лежить обгрунтовання ідеального 
варіанту та оцінки міри наближення до нього кожного із варіантів вихідної 
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множини альтернатив.  
Найбільш значимими для оцінки корисності комбайнів є: пропускна 

здатність комбайна його; габаритність; енергоємність технологічного процесу 
комбайна; енергонасиченість комбайна ; металомісткість за продуктивністю ; 
питомий тиск на грунт (кПа) та капіталомісткість одиниці продукції комбайна . 

Аналіз отриманих даних показує, що найбільш високий технічний рівень 
мають комбайни фірми Case(США), це моделі 7300, 6800, 6300, які в 
ранжованому ряду посіли відповідно перші місця. Вони відрізняються високою 

подачею Q=740 т/год, мінімальною габаритністю MG =0,06
т

годм 3

, мінімальною 

матеріаломісткістю 
т

годкг
М а


 26,0...25,0 , посередніми значеннями питомого тиску 

рушіїв на грунт кПаРк 105...101  але досить високою питомою капіталомісткістю 

в 4,3…4,5 разів вищою відносно ідеального варіанту, якою є капіталомісткість 
ДОН 680. 

Дещо гірші показники мають комбайни КСК-600, КВК-800(Гомсельмаш, 
Беларусь), ДОН 680 (РСМ, Росія). Вони мають невисоку капіталомісткість, за 
винятком КВК-800 та RSM-1401, та посередні значення інших критеріїв. 

Конструктори РСMзуміли створити комбайн ДОН-680 з мінімальною, 
порівняно з іншими моделями, капіталомісткістю та достатньо високим 
технічним рівнем машину. Дещо поступається йому, за вищезазначеними 
критеріями, комбайн RSM 1401. 

Таким чином, завдяки виконаному дослідженню нами встановлено: 
- пріоритетний ряд кормозбиральних комбайнів, в яких в найбільшій мірі 

реалізовані сучасні досягнення науково-технічного прогресу, зокрема це 
комбайн фірми: Case 7300, 6800, 6300, 7800; ВО «Гомсельмаш» КСК – 600; 
РСМ Дон – 680; ВО «Гомсельмаш» КВК-80; РСМ RSM 1401; Claas 890 і Claas 
900. 

- тенденції до зростання продуктивності машин за рахунок підвищення 
енергонасиченості їх, які дають можливість забезпечити своєчасність збирання 
культур ціною зростання енергоємкості процесу, збільшення 
матеріаломісткості, габаритності, питомого тиску на грунт та підвищення 
капіталомісткості процесу; 

- підвищення рівня автоматизації, інтелектуалізації забезпечує зниження 
затрат праці при зростанні капіталомісткості збирання кормів; 

- надання досліджуваній системі багатофункціональності призводить до 
ускладнення системи, до зростання її матеріаломісткості і енергоємкості 
процесу, збільшення техногенного тиску на навколишнє природнє середовище. 
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ВИКОРИСТАННЯ БОБІВ МУНГ (МАШ) З МЕТОЮ ФОРТИФІКАЦІЇ 

СТРАВ МАСОВОГО СПОЖИВАННЯ 
 

Поганий стан екології, постійні стреси, малорухливий спосіб життя – все 
це може стати причиною виникнення аліментарних захворювань. Тож 
важливим напрямком розвитку харчової промисловості є розробка страв 
масового споживання оздоровчого призначення. 

Маш, або боби мунг (лат. Vignaradiata) - однорічна трав'яниста рослина; 
вид роду Вигна сімейства Бобові; зернобобова культура походженням з Індії. 
Насіння маленькі, зелені, овальної форми. Термін «мунг» походить з мови 
хінді[1].Історичною батьківщиною рослини є Пакистан, Індія і Бангладеш, але в 
промислових масштабах культивують її і в Індонезії, М`янмі, Китаї, Таїланді та 
на Філіппінах. 

Маш активно використовують в китайській кухні, стравах Таджикистану, 
Туркменістану, Узбекистану, Кореї,Японії, Індії. Маш зазвичай їдять цілим, 
пророщеним або лущеним.Крохмаль цих бобів використовують для желювання 
страв та для приготування деяких видів китайської локшини 
(наприкладфунчоза) [2]. 

Боби маш – помірно калорійний дієтичний харчовий продукт, який 
містить значну кількістьбілку, клітковини та здатний в деякій мірі замінити 
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м’ясо для людей, які дотримуються вегетаріанського харчування. Страви з 
бобів машприскорюють перистальтику кишечника та знижуютьрівень 
холестерину в організмі [2]. Боби мунг добре засвоюються організмом, саме 
завдяки цій властивості їх рекомендовано дітям, людям похилого віку, а також 
людям, які проходять реабілітацію після перенесення хвороб.  

Харчову цінність бобів мунг наведено у таблиці. 
Таблиця 1 

Вміст поживних речовин у бобах мунг(або маш)[3] 
Харчові речовини Вміст у 100 г 

Білки, г 24 
Вуглеводи, г 63 

Харчові волокна, г 16 
Жири, г 1,2 

ПНЖК, г 0,4 
Вітаміни, мг 

Вітамін А 0,07 
Вітамін С 4,8 
Вітамін В6 0,4 

Мінеральні речовини, мг 
Натрій 15 
Калій 1246 

Кальцій 132 
Залізо 6,7 
Магній 189 

Енергетична цінність, кДж 1452 

 
Оптимальною денноюкількістю споживання бобів маш є для чоловіків – 

30 г, для жінок – 25 г. При цьому для чоловіків (незалежно від групи фізичної 
активності) добова потреба у калії забезпечується на 18,69%, магнії на 14,18%, 
залізі на 268%; для жінок (незалежно від групи фізичної активності) добова 
потреба у калії забезпечується на 15,58%, магнії на 13,5%, залізі на 223,33% . 

Боби маш мають нейтральний смак і аромат, тому їх можна 
використовувати для приготування страв масового споживання: супів, салатів, 
використовувати як гарніри, додавати в начинки до різноманітних борошняних 
виробів.  

Для дослідження запропоновано страву «Салат з авокадо», збагачений 
бобами мунг. Технологічна схема на дану страву наведена на рисунку 1. 

Органолептичні властивості: зовнішній вигляд – салат викладений гіркою 
на порційній тарілці; колір – властивий інгредієнтам страви; консистенція – 
боби тримають форму, м’які, інші овочі мають властиву їм консистенцію; смак 
– гармонійний, приємний, в міру солоний, з кислинкою; аромат – приємний, без 
сторонній ароматів. 
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Рис. 1. Технологічна схема приготування страви «Салат з авокадо» 
 
Отже, використання бобів мунг (або маш) є доцільним в приготуванні 

страв масового споживання, а також для харчування вегетаріанців, оскільки за 
своїм хімічним складом є досить поживним. Боби можуть використовуватись 
як функціональний інгредієнт в рецептурах страв завдяки значному вмісту 
мінеральних речовин. Розроблена страва «Салат з авокадо» є підвищеної 
цінності і може рекомендуватись людям, які страждають на захворювання 
кишково-шлункового тракту, цукровий діабет, а також прибічникам 
вегетаріанського харчування. 
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THE CONDITIONS OF LIGHTING IN SPORT-WELDING 
ACCOMMODATIONS OF THE CHERKASSY AREA 

 
The appropriate conditions for the life of teachers and students of general 

educational institutions are an objective attribute of their effective work. Problems in 
ensuring proper sanitary and hygienic conditions in secondary schools are now 
particularly acute due to the introduction of a national informatization program in the 
field of education, the creation of a unified information and computer system of 
education management, and the development of information infrastructure of 
educational institutions. 

Lighting plays an important role and influences the learning process and the 
health of schoolchildren. About 90% of the information is perceived by the student 
through the visual channel, so proper rational lighting is essential for performing all 
types of work during studying, including physical training lessons [1]. Even right – 
progected and rationally arranged illumination of school premises has a positive 
psycho-physiological impact on students , increases their efficiency and safety of 
training, reduces fatigue and injuries, provides high performance throughout the 
school year. The lighting of the gym plays an important role in creating comfort and 
convenience during training. Significance of lighting was studied by many authors 
[2,3,4, 5,6]. 

The purpose of the research was to explore synthetic and natural lighting in the 
sports and recreation gym`s in the Cherkassy region. 

Methods. The coefficient of natural lightning was determined by the formula: 
KNL = , where 

 - the area of the sports gym (m2) 

- area of windows (m2) 
Synthetic lightning (Petiole Power) was studied by the formula: 

PP = , where 

A is the number of lamps 
B - lamp power 
C - area of sports gym 
For comparison with the norms was used documents [2, 5, 6] 
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Results. 20 sports organizations of Cherkassy region were investigated. The 
results of several of them are presented in the table. 

Statistical analysis has found that natural lightning accords to the norms only in 
78% of the researched accommodations. It ranges from 1/2 to 1/6 (Table 1). The 
biggest non-according with the norms is 1/8. 

In the case of synthetic lighting, in the examined sports gyms (arenas, fighting 
halls, boxing halls, sports gyms of schools), both incandescent and luminescent lamps 
were used (norms for each type of lamps were taken into account). As a result of the 
researches, it was found that synthetic lighting meets to the norm in 67% of the 
researched institutions. 

Table 1 
Natural and synthetic lightening 

Name of 
organization 

Natural 
lightning 

Comparison with 
standards 

Synthetic 
lightning, 
Watt/m2 

Comparison with 
standards 

Educational complex 
village Corobivka 

 

+ 62* + 

Cherkassy 
Secondary school №2 

 

+ 13 - 

Kamyanets 
Children's and Youth Sport 

School  

- 42 - 

Grebinka 
Children's and Youth Sport 

School  

+ 48* + 

Village Gelmyaziv 
 

+ 68 + 

Cherkassy Secondary 
School №29 

 

+ 18 - 

Children's and Youth Sport 
School of Krivoy Rog city 

 

+ 17 - 

City Vatutine Boxing Hall 
«Kuznya» 

 

+ 38,4* - 

Bilozirya gym of village 
football Academy 

 

- 62* + 

Note: * - incandescent lamps; not noticed - fluorescent lamps; 
+ according to standards; - non-according to standards 

 
Conclusion. Examination results emphasize the need to take into account the 

lighting in some sports and recreation organizations. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОСКЛА, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД 

ОБІГРІВУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 
У сучасних умовах конкуренції на ринку готельно-ресторанних послуг 

все більш вагомим стає питання залучення споживачів та одержання 
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повторного попиту на користування пропонованими послугами шляхом 
створення максимального рівня комфорту. 

Завданням власників підприємств готельно-ресторанної галузі є 
забезпечити найвищий рівень задоволення гостей від їх перебування у готелі чи 
закладі ресторанного господарства. Це в першу чергу залежить від 
оптимальності створених мікрокліматичних умов та температурного режиму 
зокрема. Значну роль також відіграє використання енергозберігаючих та 
інноваційних технологій. 

При дослідженні даного питання доцільно використати метод наукового 
аналізу, який включає вивчення предмета за допомогою мисленого або 
практичного розчленування його на складові елементи. 

Інноваційним методом обігріву підприємств готельно-ресторанного 
господарства може бути застосування термоскла (скла із електрообігрівом) у 
віконних отворах. 

Теклопакети з електрообігрівом можна використовувати для побутових 
обігрівачів, для теплих вікон і скляних дахів, для обігріву виробничих і 
громадських приміщень тощо. 

Електроживлення склопакетів із підігрівом здійснюється від мережі 
змінного струму напругою від 12 до 220 В частотою 50 Гц, через семисторні 
джерела електроживлення (диммери) або знижуючи напругу трансформатори з 
системою автоматичного регулювання температури (термостати). У деяких 
випадках може знадобитися напруга 380 В. 

Прозорий шар з оксидів металів (алюмінію, срібла, титану, міді, олова і 
цинку) виконує функцію нагрівального елементу. Після нанесення 
металізованого шару формується струмопровідні покриття із заданим напрямом 
руху струму, а також визначаються щільність і товщина перерізу провідника. Ця 
схема індивідуальна для кожного скла з підігрівом і варіюється в залежності від 
його призначення. 

Технічні параметри кожної конструкції розраховуються індивідуально. 
Виняток становлять типові віконні прорізи, при цьому допускається відхилення 
геометричних розмірів не більше 15%. 

Скло з електропідігрівом можна встановлювати в одно- та двокамерні 
склопакети з використанням різних видів скла: загартованого, армованого, 
броньованого, ламінованого, сонцезахисного, що самоочищається, 
пофарбованого, матового, із візерунком тощо. 

Переваги теплопакетів з електрообігрівом: 
1. Швидкий обігрів - нагрівання скла будь-яких розмірів і форм до 

заданого значення відбувається рівномірно, що сприяє правильному розподілу 
тепла. Температура поверхні варіюється від 5 до 55 ° С і встановлюється за 
допомогою терморегулятора. Скло працює від мережі 220В без 
трансформаторів напруги; 

2. Економічність - за рахунок особливої технології обігріву скло швидше 
прогріває приміщення і довго зберігає тепло навіть при сильному контрасті з 
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вуличною температурою, що знижує споживання електроенергії, а значить - і 
витрати на неї. А в теплий період скло дозволяє скоротити витрати на 
кондиціонування; 

3. Безпека - скло з підігрівом є міцним матеріалом, який здатний 
витримати різного роду механічні навантаження. Полотно також можна 
використовувати в якості датчика проникнення, безпосередньо підключивши до 
сигналізації; 

4. Високий рівень комфорту - скло з обігрівом забезпечує ідеальний 
температурний режим, при цьому не спалює кисень і не сушить повітря 
всередині приміщення. Крім того, на склі не утворюється конденсату, відсутні 
ефект «холодного вікна» і циркуляція частинок пилу в повітрі. Склопакети є 
оптимальною опалювальною системою для алергіків і астматиків; 

5. Селективність - селективні властивості скла з електрообігрівом 
обумовлені наявністю особливого покриття. Внутрішня поверхня полотна 
відбиває тепло назад у приміщення навіть у вимкненому стані, не пропускаючи 
при цьому зовні холодне повітря і літню спеку. Так досягається ідеальний 
температурний баланс у будь-який час року. 

Таким чином, застосування тепло пакетів з електрообігрівом може 
слугувати інноваційним економічним та екологічним методом обігріву 
підприємств готельно-ресторанного господарства. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПО ОЧИЩЕННЮ 
НАСІННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКА ВІД ДИКОЇ РЕДЬКИ 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ НАСІННЄОЧИСНИХ 
МАШИН 

 
Метою дослідження є розробка методики очищення насіння цукрового 

буряка від дикої редьки на електромагнітних насіннєочисних машинах. 
Обволікання насіння цукрового буряка та дикої редьки показує, що вони 

здатні утримувати на собі різну кількість магнітного порошку. Обволікання 
насіння порошком оцінювалось коефіцієнтом захоплення порошку (%)  

 
Кз = 100mп / mзр, 
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де mп і mзр – відповідно маса порошку, що утримується поверхнею 
насіння, та маса досліджуваного зразка, г. 

Значення цього коефіцієнта залежить від тонкості подрібнення залізного 
порошку та компонентів його наповнювача, вологості порошку та властивостей 
поверхні зерен. 

Досліди по визначенню коефіцієнта захоплення Кз проводились з 
порошком марки трифолін.  

Досліди по обволіканню проводились з наважками цукрового буряка і 
дикої редьки в ємкості перемішуванням з магнітним порошком. Досліди 
проводились в десятикратній повторності.  

Вихідний матеріал характеризувався засміченістю насіння цукрового 
буряка дикою редькою в штуках на кілограм, масою 1000 насінин цукрового 
буряка та дикої редьки, розмірними показниками дикої редьки (діаметром і 
довжиною). 

Визначення маси проводилось для 1000 штук насіння в десятикратній 
повторності, розмірних показників – заміром по 20 штук насіння в 
десятикратній повторності. 

Засміченість насіння цукрового буряка визначалась підрахунком кількості 
дикої редьки в кілограмі вихідного матеріалу в шестикратній повторності. 

В дослідах використовувались насіння цукрового буряка фракції 3,5 – 
4,5 мм. 

Витрати магнітного порошку визначались дослідним шляхом при різних 
положеннях головки повідка дозуючого механізму машини. З цією метою 
від’єднувався брезентовий рукав корпуса змішувальних шнеків і в трикратній 
повторності визначались витрати магнітного порошку на різних положеннях 
головки повідка. 

З метою визначення продуктивності електромагнітної насіннєочисної 
машини через робочі органи в п’ятикратній повторності пропускали визначену 
кількість вихідного матеріалу і вимірювали тривалість її роботи. Досліди 
проводились таким чином, що під вікном бункера розташовувався отвір 
дозатора діаметром 24 мм. 

Електромагнітна насіннєочисна машина мала в складі:  
електромагнітний барабан; лотковий транспортер; похилий шнек; 

приймальний бункер; апарат дозування порошку; зволожувач; змішувальні 
шнеки; заслінки приймача насіння; приймачі  

Подача магнітного порошку (%) визначалась за наступною залежністю 
 

Пп = 100mп. год / Wгод, 
де mп. год – витрати магнітного порошку за одиницю часу, кг/год; 
  Wгод – продуктивність машини по насінню, кг/год. 
Результати дослідів оброблялись методами математичної статистики з 

визначенням середньоарифметичного значення Х , середньоквадратичного 
відхилення σ, коефіцієнта варіації V , абсолютної m′ та відносної α0 помилок 
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досліду згідно з рекомендаціями [1].   
Передбачалось провести наступні дослідження по очищенню насіння 

цукрового буряка від дикої редьки: 
1) в залежності від подачі магнітного порошку із змішуванням вихідного 

матеріалу з магнітним порошком в машині; 
2) в залежності від ступеню зволоження вихідного матеріалу із 

змішуванням з магнітним порошком вручну при подачі порошку 6%; 
3) в залежності від подачі магнітного порошку із змішуванням з вихідним 

матеріалом вручну; 
4) в залежності від подачі магнітного порошку, зволоженого (на 2%) 

вихідного матеріалу із змішуванням з порошком вручну. 
Результати дослідів по очищенню насіння цукрового буряка і дикої 

редьки зводились в таблиці. 
Викладена методика дозволяє провести експериментальні дослідження по 

очищенню насіння цукрового буряка від дикої редьки на електромагнітних 
насіннєочисних машинах. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

Аграрне виробництво є однією з найбільш енергозатратних галузей 
економіки України. На виробництво одиниці продукції витрачається в 2–3 рази 
більше умовного палива (у.п.) в порівнянні з країнами ЄС, США та Канади [1].  

Тому готова продукція до споживання не є конкурентоспроможною на 
світовому ринку, а попит має в основному сировина (зерно, соняшник, ріпак, 
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кукурудза та ін.).  
Перед Україною стоїть складне завдання – знизити до 2030 року 

енергомісткість національного продукту до середньосвітового рівня (0,4 т у.п./ 
1000$ США) [2]. В зв’язку з цим, дослідження складових, які впливають на стан 
енергозбереження та енергоефективність виробництва продукції аграрних 
підприємств є досить актуальною проблемою. 

Енергоефективність оцінюється як кількісними показниками (кількість 
енергії на одиницю кінцевого продукту), так і якісними (низька, висока). 
Підвищення енергоефективності досягається внаслідок реалізації системи 
організаційних і технічних заходів [2]. 

З економічної точки зору енергозбереження варто розглядати як систему 
заходів, які спрямовані на ефективне використання енергетичного потенціалу, 
що забезпечує мінімізацію питомих витрат енергії на виробництво продукції 
рослинництва та тваринництва [3]. 

Енергозбереження та енергоефективність використання паливно-
енергетичних ресурсів (ПЕР) на даний час має ознаки як політичної, так 
ісоціальної проблеми [4]. Вона вимагає впровадження державної політики у 
сфері енергозбереження та енергоефективності використання ПЕР. 

Державна політика енергозбереження передбачає такі заходи: збільшення 
видобутку ПЕР; використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії; 
максимальне використання потенціалу енергозбереження; адаптація 
вітчизняного законодавства до стандартів ЄС. 

Надмірне споживання ПЕР пов’язано з низкою чинників: недосконалістю 
технологічних процесів, спрацювання технічних засобів, слабкою матеріально-
технічною базою, недосконалістю грошово-кредитної системи, системи 
оподаткування та цінового механізму, незначними матеріальними і 
фінансовими ресурсами підприємства та недосконалою системою управління. 

Важливим напрямом підвищення енергозбереження та 
енергоефективності підприємств АПК є впровадження у виробництво 
економічного механізму енергозбереження. Він охоплює такі напрями: 
державне регулювання енергоспоживанням в аграрному секторі, удосконалення 
організаційно-економічного механізму господарювання, оптимізація технічного 
і технологічного потенціалу сільськогосподарського підприємства та 
застосування поновлюваних джерел енергії у виробничих процесах.  

Величина енергетичного потенціалу підприємства АПК і ефективність 
його використання залежить від таких чинників: грошово-кредитної системи та 
системи оподаткування, цінового механізму, організаційно-економічних 
параметрів підприємства, можливості та характеристики людських, 
матеріальних і фінансових ресурсів підприємства та системи управління ним. 
Результати від впровадження енергозберігаючих заходів можуть призводити до 
зменшення собівартості продукції та підвищення її конкурентоздатності, 
покращення умов праці робітників, зменшення забруднення довкілля [5].  

Для успішного управління підприємством АПК потрібно використати 
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енергетичний менеджмент [3], який охоплює управлінську та технічну 
діяльність персоналу об’єкту господарювання, що направлена на раціональне 
використання енергії, із врахуванням соціальних, технічних, економічних 
таекологічних аспектів. Основною метою енергоменеджменту є забезпечення 
ефективних шляхів реалізації енергозберігаючої стратегії суб’єкту 
господарювання. Розв’язання проблеми підвищення енергозбереження та 
енергоефективності підприємств АПК дозволить зменшити залежність від 
імпорту енергоносіїв, провести структурну перебудову господарських 
комплексів і сформувати оптимальні рівні енергозабезпечення галузі. 

Також важливим напрямком підвищення продуктивності виробництва 
аграрної продукції є правильне застосування сівозмін, збереження родючості 
ґрунтів [6], а також використання високопродуктивної та малоенергозатратної 
техніки для виконання відповідних технологічних процесів. 
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ЕЛЕКТРОННІ МЕНЮ У ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
 

Електронне меню (EMenu) – це інноваційний продукт, який дозволяє 
відвідувачам кафе і ресторанів легко і швидко ознайомитися з меню. Існує два 
способи, як використовувати електронне меню. Переносний варіант – офіціант 
приносить гостям планшет замість паперового меню. Стаціонарний варіант – 
планшети вже закріплені на столах відвідувачів в спеціальних тримачах. 

Особливості EMenu: 
– надання докладної інформації про страву чи напої; 
– надання варіантів приготування, топінгів та добавок; 
– зручний пошук і сортування страв; 
– наявність стоп-листів; 
– відправка заказів лише одним дотиком; 
– можливість відображати час приготування заказів; 
– можливість виклику офіціанта, замовлення додаткових послуг; 
– багатомовна підтримка; 
– надання кількох видів меню в рамках одної системи; 
– наявність системи крос-продажів і просування страв та напоїв; 
– доступ до Інтернету, соціальних мереж, будь-яких додатків та ігор під 

ОС Android. 
Технічна характеристика. EMenu може бути відкритим на будь-якій із 

трьох найбільш поширених операційних системах: iOS, Andrpid і Windows. 
Поки знавці вирішували наскільки корисним чи шкідливим є новий 

винахід від Apple, iPad, які встигли стать революційною інновацією в 
ресторанному бізнесі, замінив собою звичні меню. Причому, користь від 
нововведення має і ресторан, і відвідувачі: інтерактивне електронне меню стало 
каналом зв’язку між ними і дозволило адміністрації швидко редагувати меню і 
вносити в нього нові страви. Під час відвідування ресторану, клієнт може: 

– підібрати із винних карт закладу вино за ціною, роком виготовлення, 
регіоном, букетом, а потім підібрати до нього страву з місцевого меню; 

– підрахувати калорійність тих чи інших страв; 
– при виборі страви, одразу бачити кінцевий чек замовлення; 
– під час очікування замовлення, пограти в ігри, почитати новини. 
Інтерактивне електронне меню для ресторану – це нове покоління в 

обслуговуванні гостей. Завдяки інтерактивному електронному меню і 
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вбудованих функцій цифрового меню та електронного каталогу, кожен може 
створити неймовірні анімації, привабливі презентації і візуальне уявлення свого 
власного меню за кілька секунд. 

Переваги: 
– престиж ресторану; 
– створення бренда; 
– першокласне обслуговування клієнтів; 
– оновлення меню в будь-який час; 
– не витрачаються кошти на роздруківку меню; 
– прискорює процес прийому замовлень, який в свою чергу сприяє 

збільшенню прибутку підприємства; 
– зменшує затрати на персонал (EMenu бере на себе всю роботу в залі, а 

це означає, що немає потреби наймати великий штат офіціантів); 
– швидко редагує меню. 
EMenu об’єднується з POS системою, тому всі замовлення надходять на 

POS термінал, де їх підтверджує офіціант і передає на кухню. 
Отже, система EMenu (електронне меню) – це інтерактивна система 

замовлень, як дозволяє вашому гостю легко і швидко ознайомитися із усім 
різноманіттям страв і напоїв в меню, зробити замовлення і отримати рахунок 
без допомоги офіціантів. EMenu підвищує загальну ефективність бізнесу і 
рівень прибутку закладу, а повна автоматизація знижує загрузку на персонал. 
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ТЕПЛОМАСООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ 
ДЛЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В последние годы в мировой солнечной энергетике отмечается высокий 

интерес к разработке солнечных холодильных систем СХС [1, 2, 3, 4, 5]. 
Испарительное охлаждение газов и жидкостей эффективно при сравнительно 
невысоком влагосодержании наружного воздуха 

г
x  < 12 – 12,5 г/кг, то есть в 

условиях сухого и жаркого климата. В случае, когда 
г

x  > 12,5 г/кг в качестве 

перспективного решения целесообразно использовать осушительно-
испарительный принцип организации работы охладителя, основанный на 
предварительном осушении воздушного потока.  
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Для создания нового поколения солнечных холодильных систем СХС 
перспективно использование абсорбционного цикла открытого типа с непрямой 
регенерацией абсорбента, заключающегося в предварительном осушении 
воздуха и последующем его использовании для испарительного охлаждения 
воды. Разработаны новые схемные решения для альтернативных (солнечных) 
систем СХС, в которых реализуется процесс испарительного охлаждения воды 
в градирне, подаваемой в систему водо-воздушных теплообменников, 
расположенных непосредственно в кондиционируемом помещении, либо 
охлаждаемом объекте.  

Разработаны принципы конструирования тепломасообменной аппаратуры 
для альтернативных систем (абсорбера-осушителя АПН, десорбера-
регенератора ДПН и испарительных охладителей воды ГПН) с использованием 
подвижной псевдоожиженной насадки ПН и созданы базовые варианты таких 
тепломасообменных аппаратов в одно и многоярусным расположением 
подвижной насадки на опорно-распределительных решетках ОПР, 
выполненных в виде теплообменников с каналами регулярной (упорядоченной) 
структуры. Следует отметить, что при работе открытых систем и, особенно, при 
использовании растворов абсорбентов, вопрос об устойчивости работы 
тепломасообменной аппаратуры СХС в осушительном и охладительном 
контурах приобретает принципиальное и определяющее значение. В этой части 
исследования использованы теоретические и экспериментальны результаты 
работ, ранее выполненных в ОГАХ при создании вентиляторных градирен и 
воздухоохладителей с подвижной насадкой, а также практический опыт 
эксплуатации таких ТМА практически на всей территории бывшего СССР [3].  

Для солнечной системы, обеспечивающей работу десорбера-регенератора 
ДПН, разработаны принципы конструирования метало-полимерных 
жидкостных солнечных коллекторов СК/М-П на основе теплоприемника из 
многоканальной тонкостенной алюминиевой плиты и прозрачным покрытием 
из многоканальной тонкостенной плиты полимера (поликарбоната) в вариантах 
с одним и двумя прозрачными покрытиями ПП. В качестве экспериментального 
метода изучения рабочих характеристик разработанных СК был принят метод 
прямых сравнительных испытаний, при котором сравниваются характеристики 
двух вариантов СК с последующим сопоставлением результатов по тестовым 
международным методикам (DIN V 4757-3). Разработанное экспериментальное 
оборудование позволяло проводить натурные испытания с учетом 
изменяющейся интенсивности солнечного излучения, и климатических 
параметров – температуры, облачности и ветронагрузки, а также прямые 
сравнительные испытания в летний и осенне-весенний периоды года.  

Выполнен предварительный расчетный анализ характеристик СХС в 
широком диапазоне изменяющихся начальных условий, подтвердивший 
возможность создания таких систем и их высокие характеристики.  
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ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАРОБКИ РОСЛИННИХ РЕШТОК 
ГРУНТ 

 
Заробка у верхній шар ґрунту попередньо подрібнених рослинних решток 

зернових – це відносно нова прогресивна технологія, яка дуже швидко 
поширюється. Вона забезпечує надійний захист ґрунту від ерозії, швидку 
мінералізацію рослинних рештків, знижує випаровування вологи, не вимагає 
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спеціальних сівалок для сівби як культур суцільного, так і широкорядного 
посіву.  

Не рекомендується заробляти рослинні рештки на глибину більше 14 см. 
За даними И.С.Вострова (1989) процес підвищення родючості ґрунту у 
верхньому шарі (до 6 см) у 24 рази активніший, ніж в шарі нижче 14 см.  
При поверхневій заробці рослинних решток у ґрунті посилюється діяльність 
мікроорганізмів, збільшується чисельність ґрунтової фауни. 

Під час збирання врожаю зернових колосових культур подрібнення і 
розкидання соломи забезпечують зернозбиральні комбайни “Class”, John Deere 
"Славутич", "Дон-1500", „Нива", „Єнісей", „Полісся", „Вектор" тощо та 
зернозбиральні комбайни зарубіжного виробництва з подрібнювачами 
незернової частини врожаю. 

Валки соломи можна подрібнити та розкидати по полю подрібнювачем-
розкидачем валків ПРС-2,1 (виробник - ВАТ "КБ "Бердянськсільмаш"). 

При збиранні за технологією обчісування зернової частини із 
застосуванням жниварок ЖОН-4, ЖОН-6 для подрібнення соломи застосовуют 
мульчувач начіпний роторний МНР-12 (виробник — ВАТ "Хмільниксільмаш"). 
Це значно поліпшує подальший процес обробітку грунту. 

Для подрібнення та розкидання по площі стебел зернової кукурудзи 
використовувати — жниварку КМС-6 до зернозбиральних комбайнів "Дон-
1500", КЗС-9-1 "Славутич", "Єнісей-950", жниварки до зернозбирального 
комбайна "Лан", причіпного кукурудзозбирального комбайна ККП-2С, а для 
соняшнику — пристрій ПЗС-8 до зернозбиральних комбайнів вітчизняного й 
зарубіжного виробництва, пристрій ПС-6-0,5 до вітчизняних зернозбиральних 
комбайнів. 

Гичку цукрових буряків розкидають по полю або укладають у валки за 
допомогою коренезбиральних комбайнів КБ-2, КСБ-6 "Збруч" і 
гичкозбиральних машин МГР-б (роторна), МГШ-6 (шнекова) і МГМ-6 і МБП (її 
модифікації МГУ-6, МБК-2,7). 

Сучасний парк ґрунтообробної техніки повною мірою забезпечує заробку 
побічної продукції в ґрунт завдяки поєднанню операцій, що виконуються в 
певній послідовності для створення оптимальних умов росту й розвитку 
рослин. 

У системі обробітку ґрунту на зяб одразу після збирання застосовують 
такі ґрунтообробні знаряддя: культиватор широкозахватний КШН-5,6 
"Резидент", агрегат ґрунтообробний ротаційний "Агро-3", культиватор для 
передпосівного обробітку ґрунту ККП-6 "Кардинал", борону глибокого 
розпушування БГР-4,2 "Солоха" тощо. Вони одночасно розпушують грунту, 
вирівнюють поверхню поля, заробляють подрібнену та стоячу солому в ґрунт 
на глибину до 20 см, 

В зазначених вище ґрунтообробних знаряддях використовують кілька 
типів принципово нових робочих органів з призначенням для роботи на 
ущільнених ґрунтах різного гранулометричного складу та розробки задернілих 
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скиб після оранки. При цьому верхній шар ґрунту підрізується на глибину 10-
12 см, частково подрібнюється водночас із рослинними рештками й 
обертається, порушуючи при цьому капілярне підняття вологи з нижніх шарів 
ґрунту, що створює кращі умови для зменшення її втрат, а поглинання опадів 
при цьому поліпшується. Одночасно знищується переважна більшість бур'янів. 

На важких ґрунтах у разі високої стерні (20 см і більше) або при наявності 
валків соломи застосовують глибоке дискування (до 16 см) важкими дисковими 
боронами БДВ-3, БДВ-7, бороною дисковою БДВ-6,5 або дисковим 
ґрунтообробним агрегатом АГД-2,3 чи бороною дисковою важкою БДВ-8,5 і 
БДВ-6,5, дисковою бороною АТ „Фрегат". 

Доцільно в усіх випадках після дискування провести одночасне 
боронування й прикочування поля котками КП-10/6, що сприятиме кращому 
контакту насіння бур'янів із ґрунтом і його проростанню. 

За якісного обробітку ґрунту після одного-двох дискувань можна 
проводити сівбу стерньовими сівалками СТС-2,1, СТС-6 або сівалками прямого 
сівби.  

Останнім часом набуло популярності застосування комбінованих 
широкозахватних агрегатів прямої сівби. Для цього доцільно використовувати 
комбінований агрегат прямої сівби АПП-6, агрегати з двох сівалок СЗ-5,4 на 
зчіпці СП-10,8 і комбінований агрегат з голчастої борони БІГ-ЗА і зернової 
сівалки С3-3,6А. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛАСТИЧНОЮ ШНЕКА 
 

Процеси транспортування шнековими робочими органами насіннєвих 
матеріалів потребують їх мінімального пошкодження, які при переміщенні в 
замкнутих кожухах зазнають значних пошкоджень. 

Питанням розробки конструкцій гвинтових робочих органів з еластичною 
поверхнею, а також теоретичному і експериментальному визначенню їх 
раціональних параметрів і режимів роботи присвячені праці [1-4]. 

Для зниження ступеня пошкодження зернових матеріалів розроблено 
конструкцію еластичного шнекового робочого органу [5], який зображено на 
рис.1. Він містить вал 1, на якому встановлена спіраль 2, до якої за допомогою 
пластин 4, а також болтових з’єднань 5, 6 закріплені еластичні пелюстки 3. 

Суміжні пелюстки розташовані з перекриттям. При транспортуванні 
матеріалу в кожусі 7 він взаємодіє з гвинтовою поверхнею і плавно 
переміщується по пелюстках. При защемленні зернин між кожухом та 
пелюстками, останні прогинаються, що виключає пошкодження матеріалу. 

 

 
Рис. 1. Конструктивна схема шнекового робочого органу з еластичними 

пелюстками 
 
На основі проведених теоретичних досліджень встановлено, що в 

початковий момент деформування зусилля суттєво зростають, а в подальшому 
переходять у наближену лінійну залежність. На практиці, деформація стержня 

 складає величину в одиниці міліметрів при довжині пластини лопаті у 
десятки міліметрів, тобто відносна деформація, як правило, не перевищує 0,1. 

Залежність для визначення максимальних контактних напружень 
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де 1
p

a b

n
n n

  - коефіцієнт, що визначається згідно табличних даних na і nb; 

k  - сума кривизни труби кожуха та еліпсоїда зернини; P - зусилля тиску; 
2 2
1 2

1 2

1 1v v

E E


 
  - коефіцієнт, що враховує пружні властивості матеріалів об’єктів, 

які контактують між собою. Індексом 1 позначено матеріал кожуха, а індексом 
2 - матеріал зернини. Внаслідок того, що матеріал зернини є суттєво м’якший 

ніж матеріал кожуха (сталь) 1 2E E , можна записати 
2
2

2

1 v

E



 . 

Коефіцієнти na і nb визначаються через співвідношення А/В, де вказані 
величини розраховуються за формулами 
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де k11 = 0 - кривина оболонки шнека вздовж осі її циліндричної поверхні; 
k12 = - - 1/R1; де R1 - радіус внутрішньої поверхні оболонки шнека; k21 = 1/b; k22 = 
b/а2.; а, b – півосі правильного еліпсоїда, яким описуємо зернину. 

Встановлено, що при заклинюванні зернини контактні напруження різко 
зростають до певної величини, після чого їх зростання суттєво уповільнюється. 
Це пояснюється двома причинами – нелінійною залежністю сили від 
деформації та кубічним коренем при визначенні максимальних контактних 
напружень згідно формули (1). 

На основі проведених досліджень зроблено наступні висновки. 
Проведено теоретичне обґрунтування параметрів взаємодії защемленої 

зерни між еластичним пелюстком і жорсткою внутрішньою поверхнею 
направляючого кожуха. Визначено критичні зусилля та напруження параметрів 
взаємодії, які призводять до пошкодження зернового матеріалу, а також 
наведено рекомендації для їх уникнення. Встановлено, що зусилля, які діють на 
зернину достатньо є досить помірними при використанні у якості лопаті 
відносно м’яких матеріалів з малим модулем пружності, що зменшує 
ймовірність пошкодження зернових матеріалів. 
 

Література 
1. Hevko R. B., Dzyadykevych Y.V. , Tkachenko I.G. , Zalutskyi 

S.Z. Parameter justification for interworking relationship of elastic screw operating 
element with grain material. ВісникТНТУ, 2016. Том 81. № 1. С. 77-87. 

2. Hevko R.B., Klendiy M.B., Klendiy O.M. (2016) – Investigation of a transfer 
branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural engineering, vol.48, 
no.1, pg.29-34. 

3. Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Пік А.І. Підвищення технічного рівня гнучких 



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

INNOVATIVE TECHNOLOGY 
AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT 

OF NATIONAL PRODUCTION 

 

252 

гвинтових конвеєрів: монографія. Тернопіль, 2012. 204 с. 
4. Гевко Р.Б., Клендій О.М. Методика проведення досліджень шнекового 

транспортера із запобіжним пристроєм. Сільськогосподарські машини. Збірник 
наукових статей. 2013. Випуск 24. C. 67 – 74. 

5. Гевко Р.Б., Залуцький С.З. Розробка конструкції шнека з еластичною 
гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень. Вісник 
Інженерної академії України, 2015. №1. С.241-246. 
 

 

 
 

 
Кітченко Людмила 

 старший викладач 
Сумський національний аграрний університет 

 м. Суми 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДОЗРІВАННЯ ДРІБНОГО ТВЕРДОГО СИРУ 
 

Сьогодні, незважаючи на кризові явища, в молочній промисловості 
України, настав новий етап розвитку – формування на ринку сегменту сучасних 
сироварних підприємств, які переробляють молоко в малих об'ємах, розміщенні 
безпосередньо поблизу з джерелами сировини і споживачами.  

Розширення виробничих площ для облаштування камер дозрівання та 
зберігання продукції уможливлює збільшення асортименту шляхом 
виробництва не тільки напівтвердих сирів типу російського та голандського, а й 
відомих сирів далекого зарубіжжя – напівтвердого типу Мааcдам та твердого – 
типу Пармезан, завдяки чому певне коло споживачів, завдяки ціновій політиці, 
буде мати можливість дозволити собі придбати такий сир. 

Враховуючи ці тенденції, на кафедрі технології молока і м’яса СНАУ 
було розроблено технологію дрібного твердого сиру з органолептичними 
показниками аналогічними твердому сиру типу пармезан – смак пряний, 
солодкуватий, консистенція тверда, крихка, малюнок відсутній. 

Для досліджень вибрані наступні об’єкти: молоко-сировина, сир твердий; 
заквасочні культури: ліофілізована термофільна культура, яка містить  штам 
Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii (PS-4) із додаванням інших 
культур цієї серії РS-1 та PS-2. В експериментах використовували стандартні 
методи досліджень. Повторюваність опитних виробок сиру та дослідження 
зразків сиру – трикратна. 

Експериментальні виробки сирів проводили у навчальній лабораторії 
кафедри технології молока і м’яса СНАУ із молока, отриманого від корів 
власного навчально-дослідного господарства «Віварій». 
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При визначенні сиропридатності молока визначались наступні 
показники: м.ч.жиру – 3.6%; м.ч.білку – 3.1%;; густина -1,030 г/см3; 
сичужно-бродильна проба - 1 клас; соматичні клітини –400 тис. КОЕ/мл; 
інгібіруючі речовини – відсутні, маслянокислі мікроорганізми – відсутні.[1] 
Виробництво сиру відбувалося із молока вечірнього знежиреного та 
ранішнього незбираного, не раніше, ніж через 2 години після доїння. 

Підготовка молока: термічна обробка - термізація - 65°С, дозрівання -10 
годин; пастеризація - 72°С. 

Ключові моменти технології: температура згортання суміші: 32-33°С, 
селітра та  барвники – відсутні; розрізання згустку та постановка зерна -30-35 
хв., видалення сироватки 40%, додавання пастеризованої води – 20% від об’єму 
суміші, температура 2 нагрівання- 52-54°С; формування: – підпресовка під 
шаром сироватки, розрізання на бруски 0,8-1 кг (з метою отримання головки 
сиру вагою 0,4-0,6 кг), пресування у формах при поступовому збільшенні тиску 
від 2 до 7 МПа протягом 8-10 годин; рН сиру після пресу -5,5-5,6, м.ч вологи-
41-42%; м.ч.жиру після пресу – 45-46% [2]. 

Соління сиру 4-6 годин; дозрівання сиру проходило  у 3 етапи 1 етап – 10 
діб при 10–11°С; 2 етап – 21 доба при 19–20°С; 3 етап - 10 діб  при 12–14°С та 
відносній вологості 90-92%. 

Після проведення 3-х серій варок із – термофільною культурою, яка 
містить визначений штам Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii (PS-4) 
із додаванням інших культур цієї серії PS - 1 і PS – 2, на різних етапах 
дозрівання проводилося визначення кількості пропіоновокислих бактерій [3]. 
Сири I серії (контроль) дозрівали без покриття. Після дозрівання сиру в теплій 
камері на опитні зразки наносилося покриття: для сирів 2 серії – латексне, на 
сири 3 серії – покриття із натуральним воском [4]. 

Характер розмноження пропіоновокислих бактерій у трьох зразках був 
однаковим у процесі пресування та соління. У процесі дозрівання 
спостерігалася найвища життєздатність  пропіоновокислих бактерій у опитних 
зразках [5].  

Показники накоплення продуктів розщеплення білків є об’єктивними при 
оцінці процесу дозрівання сиру. Результати експериментального вивчення 
продуктів білкового розпаду свідчать про закінчення даного процесу у 
35-добовому віці сирів. Процес протеолізу активніше протікав у опитних 
зразках сиру. 

Аналіз хімічного складу та проведена органолептична оцінка свідчить 
про відповідність показників сиру дрібного твердого показникам сиру твердого 
типу Пармезан. 

Таким чином, при виробництві дрібного твердого сиру необхідно сирний 
пласт розрізати на бруски, які утворюють головку сиру не більше 0,4-0,6 кг. 
Проводити процесс обсушування сиру до наведення сухої кірки на поверхні 
головки сиру. 

Після дозрівання сиру у теплій камері необхідно на головки сиру 
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наносити захисне покриття з латексного матеріалу, або матеріалу з додаванням 
натурального воску. 

Тема потребує подальшого удосконалення та вивчення процесу 
дозрівання дрібних твердих сирів у різних видах полімерного покриття.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА ІЗ ЗАПОБІЖНОЮ 
МУФТОЮ 

 
Гвинтові конвеєри широко використовують під час переміщення сипких і 

кускових матеріалів у різних виробничих процесах. Однак, при 
транспортуванні матеріалів внаслідок наявності зазору між поверхнею 
обертання шнека та внутрішньою поверхнею направляючої труби, можуть 
виникати заклинювання гвинтового робочого органу. Для відновлення 
працездатності конвеєра необхідно відвести в осьовому напрямку заклинене 
ребро шнека від контакту з матеріалом, і в подальшому, після зняття 
перевантаження, елементи приводу повинні забезпечити відновлення 
початкового положення робочого органу для подальшого транспортування 
матеріалу в зону вивантаження [2]. 

З метою усунення заклинення робочого органу гвинтового конвеєра при 
передачі крутного моменту запропоновано використовувати запобіжну муфту 
[2; 3] з розділеними в часі режимами буксування та осьового зміщення шнека 
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для відновлення робочого стану конвеєра. 
Для проведення експериментальних досліджень розроблено стенд для 

встановлення параметрів та режимів роботи гвинтового конвеєра із запобіжною 
муфтою [4], який зображено на рис. 1. 

Він складається із рами 10, на якій розміщений гвинтовий конвеєр, що 
містить направляючу трубу 7, в якій розташований шнековий робочий орган 6. 
Зі сторони завантаження сипкого матеріалу встановлений бункер 5, а в зоні 
його вивантаження вікно з регульованою заслінкою 9 та гальма валу шнека 8. 

 

  
 

Рис. 1. Конструктивна схема та загальний вигляд експериментального 
стенду для дослідження конвеєра із запобіжною муфтою 

 
Привід робочого органу здійснюється від електродвигуна 3 через 

запобіжну муфту 4. Для пуску двигуна і регулювання частоти його обертання 
використовували перетворювач частоти 2 (Altivar 71) з програмним 
забезпеченням Power Suite v.2.5.0. Система Altivar 71 приєднана до мережі та 
до комп’ютера 1. При задаванні не обхідної частоти обертання за допомогою 
комп’ютера через систему Altivar 71 відбувається передача команди на 
електродвигун і він через запобіжну муфту починає обертати вал шнека зі 
встановленими параметрами.  

Методика проведення експериментальних досліджень полягає у тому, що 
сипкий матеріал завантажується у бункер і транспортується у зону 
вивантаження. Навантаження може задаватись як гальмівним елементом, так і 
перекриттям шиберної заслінки. 

Результати експериментальних досліджень при спрацюванні запобіжної 
муфти у вигляді кривих зміни частоти обертання привідного валу, крутного 
моменту та потужності фіксуються на дисплеї комп’ютера. 

При проведенні експериментальних досліджень змінними були наступні 
параметри та фактори: кут нахилу шнека до горизонту; частота обертання 
робочого органу; жорсткість пружини муфти та сила її попереднього стискання; 
величина зазору між поверхнею обертання шнека та внутрішньою поверхнею 
направляючої труби; фракційність транспортованого матеріалу та його 
реологічні властивості. 

Встановлено, що крутний момент спрацювання запобіжної муфти Т  



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

INNOVATIVE TECHNOLOGY 
AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT 

OF NATIONAL PRODUCTION 

 

256 

пропорційно зростає із збільшенням частоти обертання шнека конвеєра. В 
діапазоні зміни кількості обертів робочого органу від 20 об/хв до 140 об/хв 
крутний момент збільшується 20…25%. Також спостерігається чітка 
закономірність збільшення крутного моменту Т залежно від зміни кута α 
нахилу робочого органу до горизонту, жорсткості пружини с, величини зазору 
Δ та фракційності матеріалу. Так, при зростанні кута α нахилу робочого органу 
до горизонту від 0о до 30о крутний момент Т зростає на 30,7...32,5 %, а при 

збільшенні жорсткості пружини с від 16,5 Н/мм до 19,5 Н/мм крутний момент Т 
збільшується на 30,3...32,4  %. Також при зростанні величини зазору   між 

поверхнею обертання шнека та внутрішньою поверхнею направляючої труби 
від 1 мм до 2,5 мм крутний момент Т збільшується на 18,5...19,4 %; при зміні 

фракційності транспортованого матеріалу крутний момент Т зростає: для піску 
– на 32,5 %; для пшениці – на 26,3 %; для кукурудзи – на 23,6 %; для керамзиту 
– на 18,5 %. 
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ТЕХНОЛОГІЯ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 
ГРЕЧАНОГО БОРОШНА ТА ЦИСТОЗІРИ 

 
Сучасна концепція функціонального харчування населення має 

враховувати комплекс спеціальних профілактичних заходів, які знижують 
негативний вплив довкілля. Порушення основних принципів раціонального 
харчування спричиняє низку хвороб – від зниження імунного статусу організму 
до аліментарних захворювань. Через зміну структури харчування в щоденному 
раціоні населення України існує дефіцит вітамінів (ретинолу, аскорбінової 
кислоти, токоферолу, кальциферолу, тіаміну, рибофлавіну), макро- та 
мікроелементів (Кальцію, Калію, Фосфору, Йоду, Селену, Заліза), а також 
білків і ПНЖК [1].  

Дві третини території України є зоною природного дефіциту йоду. Ця 
проблема – одна з найактуальніших в охороні здоров’я населення країни, 
передусім дітей. За даними науковців, із понад 400 тисяч українських 
новонароджених 340 тисяч мають вроджений йодний дефіцит; понад 35 
мільйонів громадян України постійно відчувають його різною мірою. Десятки 
тисяч фундаментальних досліджень з біохімії, гігієни харчування, молекулярної 
фармакології мікроелементів показали, що в профілактиці та терапії 
йоддефіцитних станів не слід упускати з уваги нерозривний зв'язок метаболізму 
йоду з метаболізмом інших мікроелементів (селену, цинку, заліза, міді). Без цих 
мікронутрієнтів («синергісти йоду»), монопрепарати йоду значно менш 
ефективні [2, 3, 4]. 

Моделювання харчових продуктів являє собою процес створення 
продукту як єдиної цільної системи, що складається з елементів, які окремо не 
забезпечують даних властивостей. Концептуальні підходи до моделювання 
функціональних борошняних композицій і продуктів на їх основі полягають у 
оптимізації вибору і співвідношень інгредієнтів, за яких можливо отримати 
композиції, що найбільшою мірою відповідають за кількісним і якісним 
складом показникам поживної цінності, медико-біологічним вимогам.  

Вироби з борошна користуються надзвичайною популярністю у 
населення. Вони мають високу калорійність, приємний зовнішній вигляд, добрі 
смакові властивості. Харчова цінність їх залежить від виду борошна, його сорту 
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і додаткових інгредієнтів: яєць, молока, цукру, жиру тощо.  
Мета наукового дослідження – обґрунтування та розроблення новітніх 

технологій булочних виробів із використанням гречаного борошна та 
цистозіри. Предмет дослідження – булочка гречано-пшенична, варення 
(вишневе, чорносмородинове), цистозіра (ТУ У 23193636. 001 – 97). Методи 
дослідження – органолептичні, фізико-хімічні, математичної обробки даних із 
використанням комп’ютерних технологій. 

Гречане борошно переважає пшеничне за вмістом вітамінів В1, В2, В6, В9, 
РР, калію, клітковини, повноцінних білків. Воно має високу поживну цінність, 
характеризується легкою засвоюваністю, гарними смаковими якостями. 
Відмінною особливістю гречаної крупи є високий вміст незамінних 
амінокислот, причому вміст білка в ній не поступається пшениці. У технології 
булочних виробів доцільно використовувати суміш пшеничного і 5-25%. 
гречаного борошна. 

У морях України є великі запаси бурої водорості – цистозіри. Не вдаючись 
детально в аналіз хімічного складу, відзначимо, що 1 г (на суху речовину) її 
забезпечує добову потребу в йоді, в значній мірі – в марганці, селені, кобальті. 
Вміст йоду (75-175 мг/100г), селену (65-95 мг/100г), заліза (15-30 мг/100г), 
кобальту (3,3-3,5 мг/100г) та інших мікроелементів ставить цистозіру за цими 
показниками на перше місце серед харчових продуктів України.  

Для визначення раціональної кількості гречаного борошна проведено 
дослідження із заміною пшеничного борошна на гречане 5%, 10%, 15%. 
Найкраще використовувати гречане борошно разом із пшеничним, при цьому 
покращуються органолептичні показники. Провівши дослідження, визначили, 
що найкраща композиція гречаного борошна – 10% від рецептурної маси 
борошна. Морську водорість цистозіру (у вигляді порошку) додавали під час 
приготування начинки з варення у кількості 2 г на 100 г начинки. Це сприяє 
рівномірному розподілу добавки по всій масі. Під час формування булочок на 1 
булочку вагою 60 г використовується 25 г начинки.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що збільшився 
вміст білків (6%), магнію (10%), вітаміну В9 (8%) і заліза (9%). Вміст йоду 
складає 80 мгк/60 г, селену – 25 мкг/60 г (маса однієї булочки). Таким чином 
споживання двох булочок дозволить задовольнити добову потребу в йоді на 
80%, у селені – на 70%. 

Проаналізувавши дані експериментальних досліджень, можна зазначити, 
що впровадження булочних виробів із використанням гречаного борошна та 
цистозіри у закладах ресторанного господарства є актуальним і доцільним, 
оскільки буде сприяти покращенню вмісту ессенціальних нутрієнтів у 
добовому раціоні харчування людини.  
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МЕХАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

МІЖРЯДНОГООБРОБІТКУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 
 
Овочі – надзвичайно ємне поняття, що має досить розмиті нечіткі межі. 

На території України, за різними даними, вирощують до 40 видів овочевих 
культур, з них 23 мають масове поширення [1]. Кожна овочева культура має 
свої індивідуальні біологічні особливості, характеризується особливими 
вимогами до умов довкілля та способам вирощування, відрізняється способом 
вживання в їжу. Разом з тим овочеві рослини мають ряд загальних 
особливостей, що дозволяють об’єднати їх в окремі групи [2]. 

Для отримання високих врожаїв овочевих культур поряд із 
впровадженням у виробництво високоврожайних сортів й гібридів, 
застосуванням добрив і забезпеченні заданих схем посіву та посадки, велике 
значення має раціональна система заходів догляду за посівами. Вона повинна 
забезпечувати боротьбу з бур’янами та створення такого стану верхнього шару 
ґрунту, що сприяло б збереженню вологи в ґрунті. 

Основною метою міжрядногообробітку ґрунту овочевих культур є: 
1. Якісне розпушування поверхневого шару, що забезпечує шпаруватість 

та аерацію ґрунту й сприяє збільшенню інтенсивності біологічних анаеробних 
процесів. 

2. Створення такої структури в поверхневому шарі, яка забезпечувала б 
просочування води в ґрунт і знизила до мінімуму випаровування вологи з 
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нижчележачих шарів. 
3. Ліквідація тріщин уґрунтіта створення вирівняноїповерхні, що сприяє 

зменшенню випаровування вологи. 
4. Поліпшення газообміну в ґрунті, що створює сприятливі умови для 

мінералізації органічних речовин й розвитку рослин. 
5. Знищення бур’янів. 
Одним із основних завдань при міжрядному обробітку овочевих культур 

є знищення бур’янів. Що стосується способів знищення бур’янів – в даний час 
найбільш поширені два способи це механічний та хімічний. 

Механічний спосіб боротьби з бур’янами передбачає їх знищення за 
допомогою різних знарядь та пристосувань шляхом їх зрізання або порушення 
зв’язку (в початковий період розвитку) їх коренів з ґрунтом[3]. 

На сьогодні для механічного способу боротьби з бур’янами 
використовують культиватори. Їх ділять на парові та просапні. Парові 
культиватори служать для суцільного обробітку ґрунту до посіву, а просапні – 
для обробітку міжрядь. За допомогою культиваторів здійснюється 
розпушування, боротьба з бур’янами, вологозбереження, підгортання. На 
відміну від плуга культиватор виконує розпушування без обертання скиби 
ґрунту. 

Хімічний спосіб заснований на токсичній дії розчину гербіцидів на 
рослини через коріння та вегетативну масу. Для хімічного способу боротьби з 
бур’янами використовують обприскувачі. В даний час практично всі види 
бур’янів знищуються повністю або частково наявними в масовому виробництві 
гербіцидами.Проте хімічний спосіб знищення бур’янів має ряд недоліків, 
порівняно з механічним, а саме:при застосуванні гербіцидів можливе 
пригнічення рослин овочів,що потрібно точно витримувати норми та терміни 
застосування препаратів; дорожнеча препаратів й неможливість збереження 
екологічної чистоти продукції при застосуванні гербіцидів.Ці недоліки 
можливо зменшити за рахунок застосування комбінованого способу догляду за 
посівами, що дозволяє використання гербіцидів як додаток до міжрядного 
обробітку овочевих культур. При цьому передбачається внесення гербіцидів в 
захисну зону рядка стрічковим способом. Для даного способу обробітку 
міжрядь овочевих культур доцільно використовувати комбінований агрегат, що 
дозволить одночасно вносити гербіциди та знищувати бур’яни механічним 
способом, тобто культиваторними лапами.  

Вибір знаряддя для міжрядного обробітку необхідно проводити так, щоб 
не допустити пошкодження трубки крапельного зрошення і як можна менше 
пошкоджувати коріння овочевих культур. 

Таким чином, із вище викладеного, можна прийти до висновку, що 
основними завданнями міжрядного обробітку овочевих культур є боротьба з 
бур’янами та якісне розпушування міжрядь, яке передбачає їх обробіток на 
задану глибину без пошкодження зрошувальної трубки таз мінімальним 
пошкодженням кореневої системи овочевих культур, вирівнювання 
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мікрорельєфу поверхні міжрядь при проході робочих органів й стійкість 
глибини обробітку. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Возрастание эвристической, прогностической, интегративной и других 
функций математики в современном познании обусловлено целым комплексом 
взаимосвязанных между собой причин и факторов. Необходимость обращения 
к математическим средствам и методам обусловлена прежде всего качественно 
новым уровнем познания, которого достигла наука в условиях научно-
технической революции. В эпоху современной научно-технической революции 
математизация получает подлинно широкий размах, обретает принципиально 
новые черты и особенности, становится необходимым средством теоретизации 
и интеграции современного научного знания. 
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Опыт развития системных исследований в современной науке 
показывает, что внедрение в науку системного подхода, создание общей теории 
систем являются междисциплинарной задачей. В решении этой задачи должны 
принять участие представители различных областей знания, в той или иной 
форме осознавшие необходимость совершенствования средств анализа 
сложноорганизованных объектов действительности. Системный подход – это 
методологическое направление в науке, основная задача которого состоит в 
разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных 
объектов – систем разных видов и классов Системный подход является 
теоретической и методологической основой системного анализа. 
Отличительной чертой общей теории систем является ее всеобщность и 
абстрактность, то, что она математически рассматривает свойства систем, а не 
их физическую форму. В силу этого важнейшая задача теории систем состоит в 
установлении количественных соотношений между переменными, 
описывающими поведение системы. Все попытки построения общей теории 
систем опираются на убеждение, что определенный класс объектов 
современной науки может быть адекватно исследован лишь на основе 
реализации системного подхода. Рассмотрение различных попыток построения 
единой организационной теории, или теории систем, обнаруживает их 
общность, заключающуюся в том, что в основе всех этих концепций лежит 
принцип системности, системный подход.  

Математизация современного научного познания самым тесным образом 
связана с развитием самой математики, расширением ее предмета, 
возрастанием абстрактного характера ее концепций, теорий, возникновением 
новых, более совершенных методов исследования. В процессе научной и 
практической деятельности человечеством накоплены значительные объемы 
информации, относящейся к различным областям знания и интеллектуальным 
уровням. Большая часть этой информации нуждается в уточнении и 
упорядочении. Использование современных информационных технологий 
позволит произвести анализ и систематизацию этой информации.превратив ее 
таким образом в точное и общедоступное знание. 

Методология системного подхода и реализующая его методика 
системного анализа являются неотъемлемой частью исследовательского 
процесса в любой области знания. Следовательно, уровень квалификация 
современного специалиста с высшим образованием любого профиля не может 
считаться достаточным, если программа его подготовки не содержала, по 
меньшей мере, основ системного подхода и системного анализа. Это касается 
не только «профильных» специальностей – технических, физико-
математических, естественно-научных, экономических – но и специальностей, 
связанных с юриспруденцией, историей и археологией, искусством, медициной 
и т.п. В условиях интенсивного развития средств вычислительной техники и 
информационных технологий практически каждый человек является 
достаточно квалифицированным пользователем различного рода средств и 
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устройств. Освоение этих средств, устройств и технологий на более высоком 
уровне – необходимое условие подготовки специалистов высокой 
квалификации, которые должны иметь навыки применения системного подхода 
и системного анализа, средств создания и обработки баз данных и простейших 
геоинформационных систем, а при необходимости – и элементарные навыки 
программирования для решения несложных рутинных задач в повседневной 
работе. Это позволит значительно расширить спектр задач, которые работник 
сможет решать без привлечения профильных специалистов в области 
обработки данных, а при их привлечении для решения более сложных задач 
облегчит взаимопонимание и эффективность работы.   
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ЕЛЕМЕНТИ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ 
І ЯКІСТЬ РУЛОНІВ ЛЬОНОТРЕСТИ 

 
Одним із основних технологічних параметрів машин і переважно тих, що 

мають привод робочих органів від вала відбору потужності трактора, є 
допустима пропускна спроможність, яка визначається масовою секундною 
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подачею (кг/с) технологічного матеріалу в машину. До таких машин можна 
віднести і прес-підбирачі трести, допустиму пропускну спроможність яких 
визначає масова секундна подача трести в прес-підбирач, основними 
складовими елементами яких є підбиральний барабан з пружинними пальцями і 
пресувальна камера з низкою робочих агрегатів. Продуктом прес-підбирача є 
упаковка трести циліндричної форми – рулон, процес формування якого 
розпочинається від моменту захоплення пальцями підбирального барабана 
частини стрічки трести [1], що виготовлена шляхом росяного мочіння із 
розстеленої на льонищі комбайном лляної соломи. Основними параметрами 
рулону є його діаметр, ширина, щільність, пошкодження стебел трести в ньому 
та маса. При збиранні вологої трести, щоб уникнути її псування, здійснюють 
вентилювання рулонів підігрітим повітрям. Забезпечити належне вентилювання 
можливо за щільності рулонів, що не перевищує 120 кг/м3 [2, 3, 4]. Нижня межа 
щільності має бути обмежена її значенням 80–85 кг/м3. Для зменшення втрат і 
зниження якості волокна пошкодження стебел трести в рулоні з урахуванням 
пошкодження стебел соломи робочими органами льонозбирального комбайна 
не повинно перевищувати 10% [5]. Від маси сформованих рулонів залежить 
ступінь використання вантажопідйомності їх навантажувача та транспортних 
засобів, що здійснюють перевезення упаковок льонотрести. Щоб забезпечити 
належну щільність рулонів і уникнути надмірного пошкодження стебел трести 
в них маса рулонів має бути обмежена відповідним значенням.  

Досліджено використання лляного прес-підбирача ПР-1,2Л з 
пресувальною камерою змінного об’єму і сінного ППР-110, що мав 
пресувальну камеру сталого об’єму. Прес-підбирачі агрегатували з трактором 
МТЗ-80 і вони формували рулони діаметром 1,1 і шириною 1,2 м. Масова 
секундна подача трести в прес-підбирачі становили 0,39 кг/с, 0,66 і 0,81 кг/с. 
Щільність сформованих рулонів змінювалася в межах 74,5–128,8 кг/м3, 
пошкодження стебел трести в них – від 6,8 до 15,2%, а маса рулонів коливалася 
в межах від 85 до 140 кг. Із збільшенням масової секундної подачі трести 
щільність рулонів, пошкодження стебел трести в них і маса рулонів 
зменшуються за прямими з від’ємними кутовими коефіцієнтами. Прямі, що 
інтепретують зміну щільності рулону стосовно прес-підбирача ПР-1,2Л за 
установки регулятора щільності рулонів (РЩР) в основне положення і прес-
підбирача ППР-110 за установки РЩР в мінімальне положення майже 
збігаються, тобто інтенсивність зменшення щільності рулонів в досліджуваних 
прес-підбирачах з підвищенням масової секундної подачі трести однакова за 
установки РЩР в різні положення. Таке можна висловити і щодо установки 
РЩР в прес-підбирачі ПР-1,2Л в максимальне положення, а в прес-підбирачі 
ППР-110 – в основне. Найменша інтенсивність зменшення щільності рулонів з 
підвищенням масово секундної подачі трести властива прес-підбирачу ПР-1,2Л 
за установки РЩР в мінімальне положення. Найбільша інтенсивність 
зменшення щільності рулонів з підвищенням масової секундної подачі трести 
характерна рулонам формування прес-підбирачем ППР-110 за установки РЩР у 
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максимальне положення.  
В досліджуваному діапазоні зміни масової секундної подачі трести її 

пошкодження більше в рулонах формування прес-підбирачем ППР-110. 
Пошкодження, що не перевищує 10%, за умовами досліду може бути 
забезпечене у разі використання прес-підбирача ПР-1,2Л у всьому 
досліджуваному діапазоні зміни масової секундної подачі трести та установки 
РЩР в різні положення. При використанні прес-підбирача ППР-110 
пошкодження стебел, що не перевищує 10%, за умовами досліду спостерігалося 
лише при масовій секундній подачі 0,81 кг/с та установки РЩР у мінімальне 
положення.  

Характер зміни маси рулонів залежно від масової секундної подачі трести 
за установки РЩР в різні положення при використанні прес-підбирачів ПР-1,2Л 
і ППР-110 аналогічний характеру зміни щільності рулонів від того ж аргументу. 
Наприклад, при використанні прес-підбирача ПР-1,2Л за установки РЩР в 
максимальне положення та прес-підбирача ППР-110 за установки РЩР в 
основне положення вільні члени рівнянь прямих зміни маси рулонів залежно 
від масової секундної подачі трести дорівнюють відповідно 143,15 і 143,30 за 
кутових коефіцієнтів у тій же послідовності 48,14 і 48,67. За даними 
експерименту при масовій секундній подачі трести 0,33 кг/с, 0,66 і 0,81 кг/с 
рулони формування прес-підбирачами ПР-1,2Л і ППР-110 при установці РЩР у 
вказані вище положення мали масу відповідно 124 і 124 кг, 111 і 112 та 104 і 
103 кг. Із підвищенням маси рулонів формування досліджуваними прес-
підбирачами їхня щільність зростає за однією і тією ж прямолінійною 
залежністю, а пошкодження стебел трести зростає інтенсивніше в рулонах 
формування прес-підбирачем ППР-110. Із збільшенням щільності рулонів 
формування прес-підбирачами пошкодження стебел трести в них зростає за 
законом прямих і проходить дещо інтенсивніше в рулонах, що сформовані 
прес-підбирачем ППР-110.  

Рулони із щільністю, що не перевищує 120 кг/м3 і за якої може бути 
забезпечене належне їх вентилювання підігрітим повітрям, за розрахунками 
повинні мати масу 134,7 кг, а із щільністю 85 кг/м3 – 97,2 кг. Пошкодження 
стебел трести в рулонах, що не перевищує 10%, може бути прогнозоване за 
умови формування рулонів прес-підбирачами ППР-110 і ПР-1,2Л з масою, яка 
не перевищує відповідно 96,3 і 121,5 кг. Таке ж пошкодження можливо в 
рулонах формування прес-підбирачами ППР-110 і ПР-1,2Л за щільності рулонів 
відповідно 84,5 і 106,8 кг/м3.  
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ПЕСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КОНСТРУКЦІЙ СІВАЛОК 
ДЛЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Збільшення світового виробництва зерна призводить до зниження ціни на 

основні його види, і як наслідок, прибутки аграріїв знижуються [1]. 
Забезпечити рентабельність і прибутковість виробництва рослинницької 
продукції, в більшості випадків, можливо тільки зниженням витрат на 
виконання технологічних операцій, технічне забезпечення та матеріали, які при 
цьому використовуються (добрива, пестициди, посівний матеріал, ПММ). 

Пошуки шляхів зниження витрат на вирощування сільськогосподарських 
культур сприяли впровадженнютехнологійнульового та мінімального 
обробітків ґрунту:no-till,mini-till, strip-till та ін. В таких технологіях не 
виконують операції обробітку ґрунту як в класичних технологіях, що дозволяє 
зменшити витрати праці та котів на їх застосування. 

Сівалки, які сьогодні пропонує ринок сільськогосподарської техніки як 
імпортного так і вітчизняного виробництва, не повністю забезпечують агро- та 
екологічні вимоги, і не завжди дозволяють отримати бажаний результат в 
аграрному виробництві від застосування енергоощадних технологій [2, 3]. 
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Актуальною постає задача пошуку шляхів підвищення ефективності 
робочих органів посівних машин та створення на їх основі вітчизняних 
конструкцій сівалок, які забезпечать реалізацію новітніх технологій в 
сільськогосподарському виробництві. 

Метою роботи є визначення тенденцій та перспективних шляхів розвитку 
конструкцій сівалок для енергоощадних технологій обробітку ґрунту. 

Ефективність роботи посівних машин найбільше залежить від конструкції 
основного елемента загортання насіння в ґрунт – сошника.Із технічної 
характеристики найбільш поширених зернових сівалокдля технологій 
мінімального обробітку ґрунтуз дисковими сошниками [4] видно, що для 
забезпечення роботи наведених сівалок, мінімальна потужність трактора 
повинна складати від 22,1 до 31,7 к.с. на метр ширини захвату. 

Великі енергетичні витрати таких посівних машин обумовлені 
необхідністю створення великого притискного зусилля сошників до ґрунту для 
забезпечення їх нормальної роботи. 

Найбільш ефективні для прямої сівби сівалки, обладнані сошниками з 
гострим кутом входження в ґрунт. Основним їх недоліком є накопичення 
рослинних решток на стояках, що значно погіршує якість сівби у відповідності 
з агротехнічними вимогами. Для усунення такого недоліку розроблена багато 
пристроїв, однак їх застосування призводить до значного підвищення 
металоємності, внаслідок чого втрачається інтерес до їх використання[5]. 

Для усунення встановлених недоліків та підвищення ефективності роботи 
посівних машин на кафедрі сільськогосподарського машинобудування 
Центральноукраїнського національного технічного університету на основі 
запропонованої конструкції посівної секції[6], розроблена сівалка для прямої 
сівби зернових культур, в конструкції якої використані сошники, обладнані 
оригінальними елементами конструкції – стеблевідводами. 

На основі проведених експериментальних випробовувань підтверджено 
працездатність сівалки, надійне виконання нею технологічного процесу, 
успішне відведення рослинних решток стеблевідводами від стояків сошників. 
Аналіз статистичних даних за показником глибини загортання насіння свідчить 
про вищу рівномірність розподілу насіння по глибині порівняно з найбільш 
поширеними сошниками. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що при ширині 
захвату сівалки 1,5 м та питомій матеріалоємності 486,7 кг/м, її продуктивність 
складає за годину основного часу – 1,80 га/год, експлуатаційного – 1,26 
га/год,змінного – 8,82 га/зм. Запропоновані сошники забезпечують агротехнічні 
вимоги на швидкостях сівалки більше 12 км/год. За тяговим опором залежно 
від глибини сівби та швидкісного режиму експериментальні сошники мають 
переваги, з дводисковими на – 22%.В результаті застосування сошників, що 
мають гострий кут входження в ґрунт питома матеріалоємність сівалки 
знижується на 14,3%, порівняно з сівалками, обладнаними дисковими 
сошниками. 
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СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Обеспечение населения водопроводной водой питьевого качества 
является приоритетной задачей основной деятельности водопроводно-
канализационных предприятий в условиях повышенной экологической 
напряженности водных ресурсов. Рациональное использование воды 
населением позволяет существенно снизить антропогенную нагрузку на водные 
объекты -источники водоснабжения. 

Питьевое водоснабжение имеет приоритетное значение среди всех видов 
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водопользования, а преимущественное обеспечение населения водой является 
основной социальной и хозяйственной задачей водопроводно-канализационных 
предприятий. Это приобретает особую важность в условиях значительной 
экологической нагрузки на водные ресурсы. Наличие ресурсов пресной воды 
оказывает решающее влияние на хозяйственную деятельность каждой страны и 
является одной из основных причин соответствующего (большего или 
меньшего) ее количества, отбираемого системами водоснабжения на все 
производственные и бытовые нужды. Активное использование природных 
ресурсов пресной воды приводит к увеличению антропогенной нагрузки на 
водоемы и водотоки (источники водоснабжения), так как в процессе 
использования воды происходит ее загрязнение, что обусловливает увеличение 
затрат на водоподготовку для нужд хозяйственно-питьевого водопровода. 
Следовательно, решение проблем водоснабжения необходимо сочетать с 
решением проблем более рационального ее использования, что позволит 
отказаться от привлечения дополнительных отборов свежей воды для 
переработки в питьевую и снизить антропогенную нагрузку на водные ресурсы. 
Наиболее эффективным направлением, обеспечивающим рациональное 
использование водопроводной воды в жилых зданиях, является реализация 
водопроводно-канализационной продукции населению с оплатой в 
соответствии с показаниями приборов учета квартирного типа. 

Централизованные системы водоснабжения представляют собой 
неотъемлемую часть инженерного обеспечения современного жилищного 
фонда. Состояние водоснабжения является одним из важнейших показателей 
благоустройства населенных мест и уровня жизни в них. Являясь главным 
потребителем водопроводной воды, население становится одним из основных 
загрязнителей водных объектов. В настоящее время во многих городах 
наблюдается пассивное отношение населения к проблеме водосбережения. В 
условиях рыночных отношений между поставщиком и потребителями 
водопроводно-канализационной продукции представляется возможным 
обеспечить рациональное использование водопроводной питьевой воды, 
сохранение водных объектов, защиту их от загрязнения, деградации и 
истощения. 

Наиболее оптимальным и продуктивным решением проблемы 
водоснабжения и рационального использования водных ресурсов является 
одновременная работа по двум направлениям: 
1) совершенствование технологий водоснабжения и водоотведения и 
повышение экономической эффективности их работы; 
2) водосбережение в жилищном фонде и реализация мероприятий по 
оздоровлению водных объектов. 

Фактическое удельное водопотребление состоит из двух основных 
частей: полезного использования и потерь воды, происходящих по различным 
причинам. 

Потери воды в системах водоснабжения современных жилых зданий 
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формируются под влиянием следующих основных факторов: технического, 
временного и социально-экономического. 

Потери воды социального характера -это потери, обусловленные ритмом 
жизни населения, социальными стереотипами водопользования, заселенностью 
квартир и др. Характеристика видов потерь воды с точки зрения имеющихся 
способов их учета, оплаты, оценки величины и возможности устранения сама 
по себе еще не обеспечивает решения задачи рационального использования 
воды в жилых зданиях и повышения экономической эффективности реализации 
водопроводно-канализационной продукции. Однако очевидно, что работа по 
водосбережению будет результативна в том случае, если будут выявлены 
основные их виды, определены причины образования и количественные 
параметры, установлены методы определения рациональной потребности в 
воде, оценена экономическая эффективность их сокращения. Утечки воды на 
трассах холодного и горячего водоснабжения от центра теплопередачи (ЦТП) 
до вводов проявляются в виде самопроизвольного истечения через отдельные 
или групповые свищи, трещины, изломы и колеблются в широком диапазоне 
значений в зависимости от диаметров труб, размеров повреждений и напоров в 
трубопроводах перед ними. При наличии счетчика воды, установленного в 
ЦТП, эти утечки учитываются и включаются в состав величины удельного 
водопотребления при расчете норматива предоставленной потребителям 
продукции водоснабжения и водоотведения. Вопросам снижения повреждений 
на водопроводных сетях уделяется большое внимание, что позволяет 
водопроводно-канализационным предприятиям повысить надежность 
трубопроводов и улучшить водоснабжение потребителей. Например, в г. 
Ташкенте для повышения надежности и долговечности службы водопроводных 
сетей прокладка труб производится из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом (ВЧШГ), отвечающим международным стандартам качества и 
соединяющим в себе коррозионную стойкость чугуна и механические свойства 
стали. Нерациональное использование воды потребителями обусловлено 
соответствующим уровнем культуры водопользования, с одной стороны, и 
отсутствием у значительной части населения мотивации и стимулов 
водосбережения — с другой. До недавнего времени специалисты в области 
водоснабжения давали преимущественно количественную характеристику 
нерациональным расходам воды, уделяя незначительное внимание причинам их 
образования. В ряде работ, посвященных проблеме водосбережения, понятия 
«непроизводительные» и «нерациональные» расходы воды объединены и 
трактуются с позиции необходимости совершенствования конструкций 
водоразборной арматуры, регулирующих устройств, дроссельных втулок и др. 
Нерациональные расходы воды представляют собой потери воды социального 
характера. При изучении процессов формирования нерациональных расходов 
воды необходимо выяснить, каким образом потребители принимают 
осознанное или неосознанное решение об использовании водопроводной воды, 
т.е. дать описание мотивации действий или бездействия потребителя. Это 
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позволит разрабатывать и использовать различные методы активного влияния 
на потребительское поведение населения на рынке водопроводно-
канализационной продукции для жилищного фонда и формировать 
соответствующую ценовую политику при ее реализации. Развитие систем 
водоснабжения городов Узбекистана в течение многих десятилетий 
осуществлялось за счет дополнительного привлечения водных ресурсов, 
строительства новых водопроводных станций и магистральных сетей и не 
предусматривало рационального использования водных ресурсов. Проблема 
бесперебойного обеспечения населения Узбекистана питьевой водой 
нормативного качества приобрела особую актуальность в связи с тем, что почти 
все водные объекты, являющиеся источниками водоснабжения, уже имеют 
чрезмерное загрязнение.  

Экономное и рациональное использование воды, а также бесперебойное и 
надежное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества 
базируются на личной заинтересованности каждого потребителя в снижении 
размеров платежей за использованное количество водопроводно-
канализационной продукции, определяемое на основе приборного учета 
непосредственно у потребителей. Счетчики воды сами по себе не являются 
водосберегающими устройствами. Их основное назначение — учет количества 
использованной продукции водоснабжения и водоотведения потребителями. 
Счетчики воды могут стать устройствами, стимулирующими рациональное 
водопотребление, только если они будут установлены непосредственно у 
потребителей в квартирах, а также в комплексе с условиями оплаты. Как 
показали многочисленные наблюдения и измерения, установка счетчиков воды 
только на вводах в жилые дома и оплата собственниками домов по показаниям 
этих приборов не влияет на экономию воды.  
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Одним из серьезных источников загрязнения водоемов и грунтовых вод 
являются канализационные стоки. Конечно, сегодня уже нигде не сбрасывают 
загрязненные стоки просто на грунт или в реку. Стоки собирают и проводят их 
переработку в специальных установках. Чтобы правильно подобрать 
оборудование для очистки сточных вод, необходимо знать характер их 
загрязнений. Выделяют следующие виды загрязнений, которые могут 
присутствовать в сточных водах: 

 Минеральные загрязнения. К этому типу загрязнений относят все типы 
примесей, которые имеют неорганическое происхождение. Это могут быть 
частицы грунта, различные соли и другие неорганические химические 
соединения. 

 Органические загрязнения. К органическим примесям относят стоки, в 
составе которых присутствуют остатки растительного и животного 
происхождения. К этой же группе примесей относят загрязнения, в состав 
которых входят различные органические химические соединения, в том числе и 
полимерные. 

 Биологические загрязнения. К разряду биологических загрязнений 
относят содержание в стоках различных микроорганизмов, для которых 
сточная вода является питательной средой. 

Используемая технология очистки сточных вод должна обеспечивать 
необходимую степень переработки. Нужно сказать, что строгие нормативы 
существуют только в промышленности. Причем регламентирует содержание 
каждого отдельного вещества в очищенной воде. К примеру, очистка сточных 
вод от железа должна быть произведена так, чтобы содержание этого вещества 
на выходе из установки не превышало 0,1 мг на литр. Очистка бытовых 
сточных вод столь строго не регламентируется, однако владельцы частных 
домов и дач должны знать, что при сбросе неочищенных стоков на грунт и тем 
более в водоемы их могут привлечь к административной ответственности. 



СЕКЦІЯ 4 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 

SECTION 4 
TECHNICAL SCIENCES 

 

 

273 

Применяются следующие методы очистки бытовых стоков:  
 Механический (фильтрация, отстаивание). 
 Биологический (переработка стоков бактериями). 
 Физико-химический (коагуляция, адсорбция и пр.) и химический (за 

счет добавления различных химических веществ). 
Механическая очистка сточных вод, в большинстве случаев, применяется 

на начальном этапе мероприятий по фильтрации стоков, а вот дачная 
канализация может использовать этот метод, как основной. Основная ее цель – 
отделение крупнодисперсных включений. Это можно сделать путем установки 
фильтров или используя отстойники. Кроме того, механические способы 
проведения очистки являются самыми простыми и дешевыми. Существует три 
основных метода: 

 Отстаивание; Фильтрование; Процеживание. 
Механическим методом производится очистка ливневых сточных вод, так 

как в них содержится в основном только крупный мусор – частицы грунта, 
листья, ветки и пр. Как правило, в системах ливневой канализации 
устанавливаются так называемые пескоулавливатели – система отстойников, не 
допускающая попадание мусора в систему. 

В большинстве случаев очистка хозяйственно-бытовых сточных вод 
производится с использованием биологических методов. Этот способ основан 
на природной способности среды самоочищаться. Сегодня используется 
несколько типов установок для биологической очистки стоков: 

Функционируют биофильтры для очистки сточных вод так: вода 
просачивается через слой материала крупнозернистой фракции (например, 
песка или щебня), покрытого тонкой пленкой из бактерий. По этому принципу 
работают такие установки местной канализации, как фильтрующие колодцы 
или поле аэрации. В биофильтрах может использоваться аэробная и анаэробная 
очистка сточных вод одновременно. 

Биологическими прудами называют естественные или искусственно 
созданные водоемы, в которых осуществляется очищение сточных вод под 
действием естественных биологических процессов. 

Аэротенки – это закрытые резервуары для биологического очищения 
сточных вод, в которых принудительно подается кислород. Используются 
аэротенки в станциях глубокой очистки, которые обеспечивает полный цикл 
фильтрации стоков, то есть, внутри используется комплекс методов. Основные 
стадии очистки сточных вод: предварительное отстаивание и смешивание с 
активным илом. Активный ил – это симбиоз бактерий и других 
микроорганизмов, которые способствуют разложению органики. Далее следует 
аэробная очистка сточных вод: стоки поступают в аэротенки, где активный ил 
осуществляет фильтрацию стоков. На следующем этапе вода, содержащая 
активный ил, покидает аэротенки и направляется на дополнительное 
отстаивание, где и осаждается активный ил. После этого вода подается на 
вывод. 
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Бытовая, то есть предназначенная для обслуживания жилья, схема 
очистки сточных вод редко включает в себя физико-химические и химические 
способы переработки стоков, а вот при строительстве промышленных 
сооружений биохимическая очистка сточных вод применяется достаточно 
широко. К примеру, метод коагуляции позволяет повысить эффективность 
процессов осаждения, поскольку способствует «слипанию» мельчайших частиц 
в более крупные соединения. Эффективно действует и метод адсорбции, 
позволяющий отделить большую часть вредных включений, содержащихся в 
стоках. Адсорбционная очистка применяется для извлечения определённых 
веществ в качестве вспомогательного способа. Используя адсорбенты, можно 
эффективно очистить воду от примесей удобрений, ПАВ, красителей и пр. 
Химическими типами очищения считается обеззараживание первично 
очищенных вод путем обработки хлором, перманганатом калия или другими 
веществами, способными уничтожать патогенные включения. 

В нашем случае для локальной очистки при выборе установке очистки, 
следует руководствоваться следующими критериями: 

 надежность и долговечность. В идеале, ресурс очистного сооружения 
должен быть сравним со сроком службы здания. 

 простота эксплуатации. Хорошая установка требует минимума 
обслуживания. 

 качество очистки. Выбранное сооружение должно обеспечивать 
высокую степень очистки стоков. 

 соответствующая производительность. Выбранная установка должна 
быть способна качественно переработать то количество стоков, которое 
образуется в здание. 

Итак, очистка бытовых сточных вод – это обязательное мероприятие при 
постройке жилого объекта с системой канализации. Для переработки стоков 
могут быть использованы различные виды очистки, их выбор осуществляется в 
зависимости от характера загрязнения сточных вод. 

Для обеспечения локальных и индивидуальных систем канализации 
находят широкое применение:  

Септики ЮНИЛОС из стеклопластика — это индивидуальные очистные 
сооружения, используемые в системе автономной канализации при отсутствии 
централизованной системы канализации. Предназначены для очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод от коттеджей, жилых зданий или групп 
зданий. В работе индивидуальных очистных сооружений (септиков) 
применяется метод гравитационного отстаивания сточных вод и их 
биологической очистки с использованием биопрепаратов. Септик Тритон в 
модификации Микро – это герметичная компактная емкость, способная 
вместить 450 литров жидкости. Производительность установки – 150 литров в 
сутки, поэтому использовать такой септик для оборудования дома с 
постоянным проживанием не рекомендуется. 

Локальные очистные сооружения (ЛОС) предназначены для очистки 
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сточных вод и последующего отвода их после очистки в объекты окружающей 
среды (почва, ирригационные каналы, поверхностные водоёмы). Это 
сооружение является: 

 индивидуальным, то есть работающим только на объекте, для которого 
оно спроектировано; 

 гравитационным, то есть основным принципом его работы является 
самотечное движение жидкости (иногда насосы все же используются); 

 биолого-механическим, то есть действующим на основе сочетания 
механических и биологических способов очистки; 

 хозяйственно-бытовым, то есть очищает сточные воды, образующиеся 
от мойки белья и посуды в условиях домашнего хозяйства. 

Попытки адаптировать действующие зарубежные аналоги 
индивидуальных очистных сооружений для условий Узбекистана не дают 
положительных результатов, Зарубежные разработки для очистки бытовых 
сточных вод довольно дорогостоящие, при этом главными их недостатками 
являются:  -отсутствие элементов и технологий для удаления из воды тяжелых 
металлов;  -выделение и дальнейшая переработка продуктов биологического 
происхождения в качестве без вредного для окружающей среды удобрения. 
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ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ВАКУУМНОГО РЕЖИМУ МОБІЛЬНОЇ 

ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ  
 

Найбільш привабливими засобами машинного доїння корів для особистих 
селянських господарств слугують мобільні доїльні установки. Основною 
перевагою обладнання даного типу є доступна вартість та мобільність, що 
розширює можливості використання як у приміщеннях утримання корів так і на 
пасовищах [1, 2]. Проте мобільні доїльні установки різних фірм-виробників 
мають відмінності щодо конструкційно-технологічних параметрів вакуумної 
системи. Це проявляється у неоднаковому співвідношенні між об’ємами 
вакуумної мережі та молокозбірника при різній швидкодії вакуумного насоса.  

Відомо, що технологічні параметри та структурно-функціональні схеми 
вакуумної системи мобільних систем доїння впливають на рівень та 
стабільність вакуумметричного тиску [3]. Встановлено, що постійні флуктуації 
тиску зумовлюють скорочення надоїв молока на 9,2 % та зниження швидкості 
доїння на 11,8 % [4]. Тому рівень та стабільність робочого вакуумметричного 
тиску у вакуумній мережі вважається однією із основних техніко-технологічних 
характеристик будь-яких доїльних установок. Ось чому формалізація 
взаємозв’язку між параметрами структурних елементів вакуумної системи та 
стабільністю режимних характеристик виконавчих механізмів мобільної 
доїльної установки є актуальним завданням. 

Кожне включення доїльного апарата мобільної доїльної установки у 
роботу супроводжується падінням тиску у вакуум-проводі. Величина падіння 
вакуумметричного тиску, незважаючи на неперервне функціонування 
вакуумного насоса, відповідно до виконаних досліджень [5, 6], залежить від 
геометричних параметрів складових вакуумної системи. Робота пульсатора 
доїльного апарата супроводжується періодичним впуском до вакуумної мережі 
повітря із атмосферним тиском, об’єм якого відповідає об’єму камер змінного 
тиску. Це спричиняє тимчасові коливання рівня вакуумметричного тиску з 
періодичністю яка відповідає частоті пульсації. Таким чином, кожен пульс 
супроводжується коливанням вакуумметричного тиску (рПП) у вакуум-проводі. 
Аналітично, величину коливання тиску можна встановити як різниця між 
величиною номінального (робочого) тиску у вакуум-проводі (рПВ) та миттєвою 
величиною сукупного тиску (рПс): 
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                       (1) 

де рПВ – початковий (робочий) вакуумметричний тиск у вакуум-проводі, 
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кПа; рПс – миттєве значення величини сукупного вакуумметричного тиску у 
вакуум-проводі при включенні у роботу пульсатора доїльного апарата, кПа; 
Vзм

П – об’єм камер системи пульсатор-колектор змінного тиску, кПа; VМ – об’єм 
молокозбірника, м3; VБ – об’єм вакуумного балона, м3. 

За результатами експериментальних досліджень отримали рівняння 
регресії, яке визначає вплив об’єму вакуумного балона (VБ) на коливання у 
вакуум-проводі вакуумметричного тиску (рПП) під час роботи пульсатора 
доїльного апарата: 

2

2

14,01 382,43 0,44 21500

6,53 0,0056 .
ПП Б ПВ Б

ПВ Б ПВ

р V р V

р V р

       

    
         (2) 

Рівняння (2) вказує на квадратичну залежність амплітуди коливання 
вакуумметричного тиску від об’єму вакуумного балона при заданому рівні 
початкового вакуумметричного тиску та фіксованого об’єму молокозбірника – 
0,020 м3. Для інших значень місткості доїльного відра коефіцієнти регресії 
мають відмінні значення, характер залежності залишається аналогічним. 

Відповідно до рівнянь (1) та (2) коливання тиску знижуються зі 
збільшенням об’єму вакуумного балона. Це можна пояснити зростанням 
парціальної складової тиску вакуумної мережі при зниженні парціального 
тиску об’ємів елементів змінного тиску системи пульсатор-колектор. З цієї 
причини знижується амплітуда коливання тиску у вакуум-проводі (рПП), під час 
роботи пульсатора. Причому до величини вакуумного балона VБ=0,010 м3 
інтенсивність стабілізації тиску становить 73,89 %, а на проміжку VБ=0,010–
0,015 м3 інтенсивність значно нижча – 28,57 %. Встановлено, що об’єм 
вакуумного балона більший за 0,020 м3 не має суттєвого впливу на зниження 
амплітуди коливання вакуумметричного тиску у вакуумній мережі.  
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ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ З ВИРОБНИЦТВА 

КОМБІНОВАНОЇ ВИСОКОПРОТЕЇНОВОЇ КРОВ’ЯНО-ПІР’ЯНОЇ 
КОРМОВОЇ ДОБАВКИ 

 
В останні роки виробництво кормових добавок тваринного і рибного 

походження в Україні різко знизилось, а вартість імпортованих дуже висока. В 
той же час у нашій країні останнім часом інтенсивного розвитку набула галузь 
промислового птахівництва, зокрема вирощування і переробка на м’ясо курчат-
бройлерів. При цьому значна кількість нехарчових відходів забою птиці на 
багатьох птахофабриках не переробляється на кормові цілі, що не тільки 
призводить до великих втрат цінної високобілкової сировини, але й є 
серйозною причиною забруднення навколишнього середовища і погіршення 
екології довкілля. 

Раніше нами розроблена і впроваджена в НВП «Біокор-Агро» 
Обухівського району Київської області та ефективно працює екологічна 
малогабаритна технологія виробництва високопротеїнових кормових добавок з 
нехарчових відходів переробки риби і забою птиці, на яку одержано декілька 
патентів на винаходи та затверджено вітчизняні стандарти на виробництво цих 
кормових добавок. Ця технологія розрахована для виробництва кормових 
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добавок з нехарчових відходів переробки риби і забою птиці на невеликих за 
розміром фермерських і приватних підприємствах [1]. 

Наразі актуальною проблемою є організація переробки нехарчових 
відходів забою птиці на кормові цілі на птахофабриках промислового типу з 
вирощування на м’ясо курчат-бройлерів, в першу чергу з крові і гідролізованої 
пір’яної сировини. Переробка цих відходів на кормові цілі не тільки дасть 
можливість збільшити виробництво повноцінних білкових кормів, але й істотно 
підвищити екологічну безпеку довкілля [2, 3]. 

У зв’язку з цим наша задача – розробити з урахуванням існуючих 
новітніх технологій переробки відходів птахівництва на кормові цілі ефективну 
інноваційну технологічну лінію з виробництва комбінованої високопротеїнової 
кормової добавки з крові і гідролізованої пір’яної сировини на великих 
птахопереробних підприємствах з вирощування курчат-бройлерів на м’ясо. 

Місце розроблення інноваційної технологічної лінії з виробництва 
високопротеїнової кормової добавки з крові і гідролізованої пір’яної сировини 
– ТОВ «Комплекс Агромарс» с. Гаврилівка Вишгородського району Київської 
області. Розроблення інноваційної технологічної лінії проведені спільно з 
інженерно-технічними працівниками ТОВ «Комплекс Агромарс» на основі 
патентного пошуку, огляду вітчизняної і зарубіжної літератури, вивчення 
сучасних світових інноваційних технологій переробки нехарчових відходів 
продукції птахівництва на високопротеїнові кормові добавки та вивчення 
передового досвіду вітчизняних птахокомплексів промислового типу з 
впровадження інноваційних технологій переробки відходів забою птиці на 
кормові цілі, зокрема з крові і пір’яної сировини. 

Інноваційна технологічна лінія розроблена і змонтована з використанням 
пристроїв і механізмів компанії «Haarslev Industries». 

Переробка крові і пір’яної сировини на запропонованій інноваційній 
технологічній лінії з метою виробництва комбінованої високопротеїнової 
кров’яно-пір’яної кормової добавки на першому етапі має дві роздільні лінії, 
одна з яких призначена для попередньої переробки крові і включає танк-
прийомник для її збереження, коагулятор для коагуляції крові і декантер для 
видалення з крові води, а друга лінія – для переробки пір’яної сировини, яка 
включає бункер-прийомник, стрічковий металодетектор для видалення 
металевих домішок з пір’яної сировини і гідролізер для її гідролізу, а на 
другому етапі технологічна лінія об’єднує в спільному технологічному процесі 
заключну стадію виробництва комбінованої високопротеїнової кормової 
добавки і включає накопичувальний бункер для змішування в ньому 
зкоагульованої крові і гідролізованого пір’яного продукту, дискову сушарку 
для висушування змішаного кормового продукту, вібраційне сито для 
видалення з продукту чужорідних предметів, охолоджувач кормової добавки, 
борошномельний пристрій для її помелу і накопичувальний жолоб з ваговою 
шкалою для пакування кормової добавки у великі мішки біг-беги і їх 
зважування та складування за допомогою кари. 
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Переваги запропонованої інноваційної технологічної лінії з виробництва 
комбінованої високопротеїнової кров’яно-пір’яної кормової добавки: 

- технологічна лінія дає можливість виробляти комбіновану 
високопротеїнову кров’яно-пір’яну кормову добавку з двох інгредієнтів – крові 
і пір’яної сировини, яка за амінокислотним і мінеральним складом більш 
повноцінна, ніж кожна з кормових добавок, виготовлених окремо з крові чи 
пір’яної сировини; 

- технологічна лінія представляє собою закриту систему, що попереджує 
виробничі газові і парові викиди в атмосферу, забруднення довкілля і підвищує 
його екологічну безпеку; 

- всі працюючі механізми технологічної лінії виготовлені з нержавіючої 
сталі, що гарантує тривалу їх експлуатацію і високу якість кормової продукції; 

- лінія розрахована на роботу в безперервному потоковому режимі, що 
забезпечує її високу продуктивність і економічну ефективність; 

- лінія змонтована з урахуванням оптимального режиму переробки крові 
і пір’яної сировини і максимально адаптована до конкретних умов виробництва 
на підприємстві; 

- режим роботи лінії і якість виробництва кормової добавки 
забезпечується запрограмованим комп’ютерним контролем. 

Технічний результат розробленої інноваційної технологічної лінії з 
виробництва комбінованої високопротеїнової кров’яно-пір’яної кормової 
добавки заключається в підвищенні продуктивності і економічній ефективності 
за одночасної переробки відходів забою птиці з крові і пір’яної сировини на 
спільній технологічній лінії та виробництва більш збалансованої за 
амінокислотним і мінеральним складом кормової добавки, крім цього, спільна 
технологічна лінія з виробництва комбінованої кров’яно-пір’яної кормової 
добавки вимагає менших виробничих площ для її монтажу, менше 
обслуговуючого персоналу, покращує санітарно-ветеринарні умови 
виробництва, підвищує екологічну безпеку довкілля. 
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СПОСІБ ЕФЕКТИВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ МАЛИХ СКЛАДСЬКИХ 

ПРИМІЩЕНЬ ШТУЧНИМИ ВАНТАЖАМИ 
 

Завантаження складських приміщень здійснюється різними способами: за 
допомогою роликових[1], стрічкових транспортерів [2], а також канатних 
механізмів [3]. 

В першому випадку вали з каскадом роликів, розташовані на бокових 
рамах, які формують траєкторію переміщення вантажів, можуть приводитись в 
обертовий рух за допомогою привідних механізмів, у випадку їх 
горизонтального розташування чи з кутом підйому, або вільно розташовуватись 
в підшипникових опорах коли зона завантаження штучних вантажів є значно 
вищою ніж зона вивантаження. 

Стрічкові транспортери виконуються на базі нескінченного полотна, яке 
встановлене на активному і пасивному барабанах і приводиться в рух за 
допомогою електроприводу. 

В обох випадках траєкторія переміщення вантажів в проекції на 
горизонтальну площину може формуватись за допомогою окремих дискретно 
встановлених транспортерів. 

Необхідно зазначити, що такі типи транспортерів є досить громісткими, 
конструктивно складними, матеріаломісткими, а їх застосування є економічно 
виправданим при значних довжинах трас транспортування при завантаженні 
штучних вантажів у великі складські приміщення. 

Для завантаження малих складських приміщень штучними вантажами 
розроблений канатний механізм, схема виконання якого зображена на рис.1. 
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Рис. 1. Канатний механізм завантаження складського приміщення 
 
Канатний механізм завантаження складського приміщення виконаний у 

вигляді нижньої опори 1 з механізмом натягу канатів 2, яка кріпиться до 
внутрішньої сторони стіни 3 складського приміщення 4.Верхня опора 5 
кріпиться до протилежної зовнішньої сторони стіни 6 складського 
приміщення 4. Між опорами 1 і 5 паралельно натягнуто два канати 7, на яких 
розташовані пари роликів 8, що встановлені на осі 9. До осі 9 кріпиться рамна 
конструкція 10 для розміщення штучних вантажів 11 на площадці 12. 

Верхня опора 5 виконана у вигляді двох паралельно розташованих 
відносно вікна 13 трикутноподібних ферм 14, що з’єднані між собою 
поперечною балкою 15, по центру якої знизу закріплений роликовий блок 16, 
зверху котрого встановлений канат 17, що з’єднаний з верхньою частиною 
рамної конструкції 10. 

Працює канатний механізм наступним чином. 
В початковому положенні рамна конструкція з площадкою 

розташовується відносно зовнішньої сторони складського приміщення. 
Оскільки вікно розташоване достатньо високо над рівнем ґрунту або 
асфальтного покриття, то до нього може під’їхати трактор з причепом, в якому 
розташовані штучні вантажі, наприклад ящики з яблуками. Далі оператор 
завантажує ящики на площадку і плавно, через вікно, штовхає рамну 
конструкцію з площадкою в середину складського приміщення. 

За рахунок перепаду висот між опорами, під дією сили земного тяжіння 
рамна конструкція з площадкою, на якій розташовані штучні вантажі за 
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допомогою роликів, які обертаються відносно пари канатів, переміщаються до 
нижньої опори.Оператор за допомогою канату регулює швидкість переміщення 
вантажу. Розташування канату на роликовому блоку дає змогу плавно 
регулювати швидкість переміщення вантажу. 

При досягненні вантажів нижньої опори, останні знімаються з площадки і 
оператор за допомогою канату вертає рамну конструкцію в початкове 
положення, де завантажуєтьсянаступна партія вантажів. 

Розташування механізму натягу канатів біля нижньої опори забезпечує 
необхідний натяг канатів для зменшення величини їх провисання при 
переміщенні площадки з вантажами. 

Застосування паралельно натягнутих двох канатів суттєво 
зменшуєпоперечні коливання вантажів при їх завантаженні в складське 
приміщення. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ СТОЛІВ У ЗАКЛАДАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Інтерактивний стіл – це сучасне мультимедійне рішення, яке дозволяє 

уважно вибрати страву, прочитати про неї необхідну інформацію (склад 
інгредієнтів, рецепт, енергетична цінність, спосіб приготування тощо), зробити 
миттєве замовлення, яке відправиться відразу на кухню, подивитися 
відеоролики чи, навіть, пограти в різні ігри. Коли замовлена страва з'являється 
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на столі відвідувача, з екрана зникає меню і з'являється віртуальна скатертина, 
зовнішній вигляд якої також може бути встановлений за бажанням користувача. 
При бажанні можна навіть простежити за тим, як готується замовлена страва. 
Для цього на кухні встановлені камери. 

Гість ресторану знаходиться на самообслуговуванні, що у рази зменшує 
час, затрачений на виконання одного замовлення. Окрім цього, інтерактивні 
столи – це ще й свого роду посередники між гостями. Наприклад, один гість 
може відправити повідомлення іншому, поділитися цікавою сторінкою або 
зіграти в шахи з гостем за сусіднім столиком. 

Ще однією з новацій у ресторанному світі – інтерактивний бар. Це 
інформаційно-розважальна система, вмонтована у барну стійку. Вона являє 
собою інтерактивний екран, який відображає відеоефекти, характер та 
інтенсивність яких продиктовані наявністю предметів на стійці та поведінкою 
самої людини. Бокал, ключі, мобільний телефон – все що гість залишить на 
поверхні барної стійки, влаштує йому справжню світловиставу, пускаючи один 
в одного яскраві блискавки, а сама стійка в один клік може перетворитися в 
нічне небо, підводний човен або велике фортепіано. Технологія зробить все, 
щоб розважити гостя і утримати його біля бару як найдовше. 
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НОВІТНІ МЕТОДИ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 
На даний час в хід ідуть новітні методи розвитку ресторанного бізнесу. 

Ключовим напрямком досягнення зростання популярності і підвищення 
кількості відвідувачів є розвиток інноваційних технологій, продуктів і послуг. 
На сьогоднішній день у розвинених країнах 70-85% приросту валового 
внутрішнього продукту припадає на частку нових знань, втілюваних у 
інноваційних технологіях виробництва і управління. Це сприяє виникненню 
нових незвичних закладів ресторанного господарства. 

Не так давно з’явився такий варіант бізнесу, як ресторан «в темряві», у 
якому гості вечеряють у повній темряві, що дає їм можливість відчути зовсім 
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нові емоції, повністю зосередившись на запахах, смаках, дотиках, слухові та 
своїх фантазіях. Гостей у ньому обслуговують офіціанти з вадами зору, які 
вільно орієнтуються у темряві. Ще один варіант - це офіціанти в приборах 
нічного бачення. 

Концепція цього бізнесу доводить усім, що не бачити – зовсім не означає 
жити неповноцінно, просто це значить - жити не так, як звикли, а по-іншому. 
Більшості відвідувачів ресторану цікавий сенсорний досвід, часто зовсім новий 
для них. Клієнти відчувають те, що відчувають щодня сліпі люди в своєму 
буденному житті. Незрячий, але професійний та уважний офіціант, стає 
«зрячим», а клієнти на час обіду «сліпим». 

У 1999 році в Цюріху відкрився "темний" ресторан O'Noir Montreal. У 
ньому інтер'єр виконаний в темних кольорах, практично відсутнє світло, а 
офіціанти проводжають відвідувачів до столиків у приладах нічного бачення. У 
закладі заборонені запальнички, мобільні телефони та інші освітлювальні 
прилади або ілюмінація. Ідея ресторану стала настільки популярною, що 
подібні заклади почали відкриватися по всьому світу - у Франції, Німеччині, 
США, Англії, Австралії, Росії. 

Заходячи в ресторан «В темряві», клієнт спочатку потрапляє в зал із 
увімкненим світлом, де співробітники пояснюють йому сутність досвіду з 
прийомом їжі в темряві. Потім відвідувачу дають обрати комплексне меню, але 
подробиці його не оголошують. Тому що клієнт не буде знати, що він їсть. 

Перед входом в обідній зал клієнти залишають сумки, мобільні телефони, 
годинники, запальнички у спеціальних сейфах, щоб не створювати 
незручностей оточуючим. Після цього офіціанти-провідники ведуть 
відвідувачів за столики, розповідаючи, що де лежить й інструктують по 
поведінці. Самі ж після цього уходять. Хвилин через 5-10 (час звикання очей до 
темряви) офіціанти приносять хліб, напої и, трохи згодом, закуски. 
Опинившись за одним столиком, відвідувачі із задоволенням спілкуються із 
своїми сусідами. 

Ніж у такому ресторані не несе особливої користі. Хтось вилкою розмазує 
їжу по тарілці, намагаючись щось підчепити. Хоч і не одразу, але рефлекс 
працює, і поступово все виходить. Хтось свариться, допомагає впіймати їжу 
пальцями. Потім люди починають обмінюватися думками про те, що ж їм 
подали, підсумовуючи, що їжа невибаглива. Заспокоює те, що вимоги прийому 
їжі враховані, тому риба без кісток, креветки повністю очищені. 

Один раз відвідувач матиме можливість пристосуватися до темряви і по-
справжньому віддати себе цьому надзвичайному досвіду. Продукти харчування 
та напої обслуговуються особистим офіціантом. Через нього можна замовити в 
темній кімнаті й додаткові продукти або напої. Якщо клієнтові буде потрібна 
допомога або є будь-які питання під час обіду, він може зателефонувати своєму 
офіціантові. Після завершення обіду офіціант виведе всіх клієнтів на вихід і 
спрямує їх до пункту оплати в освітленій вітальні. Бармен буде дбати про 
рахунки і може відповісти на всі інші питання, які вони можуть мати. 
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Виходять відвідувачі із темної зали ресторану також один за одним, у 
супроводі офіціанта і довго звикають до світла. 

O.NOIR робить більше, ніж просто стимулює почуття. Через годину або 
дві в повній темряві клієнти отримують краще розуміння того, що це схоже на 
те, що відчувають сліпі люди. 

Це соціально свідоме поняття походить від Хорхе Спілманн, сліпого 
пастора в Цюріху, який засліпив обід гостей, щоб вони могли поділитися своїм 
досвідом харчування. У 1999 році Спілманн відкрив Бліндекух , проект, 
спрямований на навчання уявлення про незрозумілий світ і забезпечення 
робочих місць для людей з вадами зору. Тож сліпий пастор зробив великий 
крок до розуміння між людьми шляхом вивчення та розробки нових бізнес-
моделей, постійно мінливого меню та покращених послуг. 

Отже, у зв’язку з тим, що через збільшення попиту споживачів на заклади 
громадського харчування з кожним роком відкривається все більше 
підприємств ресторанного бізнесу, то новим власникам потрібно розробляти і 
продумувати свою діяльність таким чином, щоб утримувати конкуренцію з 
поміж інших аналогічних закладів. На сьогоднішній день таке нововведення як 
заклади з кухнями різних національностей та цікавий інтер’єр є не досить 
актуальним. Тому власникам потрібно розробляти і впроваджувати в реалізацію 
різні інноваційні методи та технології, які б покращували відвідування та 
залучали все більшу кількість потенційних споживачів до свого закладу. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ М’ЯСО-

МІСТКИХ ХЛІБІВ З М’ЯСОМ КАЧКИ МУСКУСНОЇ 
ТА ТОВСТОЛОБИКА 

 
В лабораторії кафедри технології молока та м’яса факультету харчових 

технологій СНАУ було розроблено рецептури м’ясо-містких хлібів з м’ясом 
качки мускусної та товстолобика, які мають такий рецептурний склад: м'ясо 
качки мускусної, м'ясо товстолобика, суха молочна сироватка, шпик боковий, 
борошно пшеничне, Апроред, ХВ Fiber, яйця курячі у різних співвідношеннях. 
В якості рецептури аналогу обрали мясний хліб «Чайний» (ДСТУ 4436:2005.) 
До першої модельної рецептури вводили 35 % м’яса качки і 40 % м’яса риби, до 
другої - 30 % і 45 % , до третьої - 25 % і 50 % відповідно, решту інгредієнтів 
додавали в однаковій кількості. Хліб виготовляли за традиційною технологією 
згідно ДСТУ 4436:2005. Після закінчення технологічної операції приготування 
фаршу проводили дослідження функціонально-технологічних властивостей 
модельних фаршів розроблених рецептур. 

На рисунку 1 представлені результати дослідження вмісту вологи в 
модельних фаршах та вологоутримуючої здатності (ВУЗ). 

 

 
Рис. 1. Залежність функціонально-технологічних показників 

в залежності від рецептур 
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Для характеристики здатності отриманих фаршів м’ясо-містких хлібів 
утримувати вологу провели визначення показників ВЗЗа (вміст зв’язаної вологи, 
в % до загальної вологи в продукті) та ВЗЗm (вміст зв’язаної вологи, в % до 
маси наважки продукту), які наведені на рисунку 2. 

 

 
Рис. 2. Залежність показників ВЗЗа та ВЗЗm від рецептурного складу 

фаршів м’ясо-містких хлібів 
 
У дослідних зразках спостерігається збільшення вмісту вологи та ВУЗ. Це 

відбувалося внаслідок внесення до рецептури борошна пшеничного, XB Fiber 
та сухої молочної сироватки. Вологоутримуюча здатність контрольного фаршу 
становить 41,28±7,00 %, в дослідних зразках відмічено зростання цього 
показника. Найвищим цей показник був у фарші за рецептурою № 2, що 
свідчить про найбільш оптимальне сполучення білкової сировини. Так, 
показник ВЗЗа коливав в межах 96,00-99,18 %. Показник ВЗЗm підвищився в 
досліджуваних модельних фаршах на 9,94-12,4 %. Це обумовлено тим, що 
інгредієнти розроблених рецептур були підібрані з урахуванням можливості 
синергічних взаємодій між ними, що дозволило міофібрилярним білкам риби 
поряд з м’ясними білками зв’язати та утримувати не лише воду внесену при 
гідратації, але й додаткову вологу згідно рецептурного співвідношення. 

Таким чином, аналіз наведених результатів досліджень показує 
можливість і перспективність використання м’яса мускусної качки та 
товстолобика у рецептурах м'ясо-містких варених ковбасних виробів і, зокрема, 
хлібів. Дослідження функціонально-технологічних показників модельних 
фаршів за розробленими рецептурами показало позитивну тенденцію до 
підвищення. М'ясо-місткі хліби з м’ясом качки мускусної та товстолобика, 
виготовлені за розробленими рецептурами, мають високі функціонально-
технологічні властивості та забезпечують виробництво продукції високої і 
стабільної якості. 
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ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ СТРАВ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОГО 
ХАРЧУВАННЯ 

 
Питання повноцінного харчування є одним з найважливіших у сучасному 

соціумі. Життя молодої людини, її здоров'я і праця неможливі без повноцінної 
їжі. Збалансоване харчування студентської молоді є нагальною проблемою 
сьогодення, що потребує швидкого вирішення та розробки сучасних підходів, 
що сприятимуть добробуту нації в цілому. Правильне харчування забезпечує 
нормальний ріст і розвиток організму, визначає розумовий і фізичний розвиток, 
оптимальне функціонування всіх органів і систем, формування імунітету та 
адаптаційних резервів організму. 

В умовах надмірного споживання молоддю жирів і цукру на фоні різкого 
зниження споживання вітамінів, мінеральних речовин, клітковини та пектину, 
виникає потреба в харчових продуктах, що мають функціональні властивості, 
які не тільки забезпечують енергетичні та нутрієнтні потреби молодого 
організму у віці 18-25 років, але й позитивно впливають на організм молодої 
людини в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій таких учених як Л. Віннікової, В. 
Дробот, О. Жаринова, Н. Журавської, Л. Капрелянца, М. Ліпатова, І. Рогова, К. 
Свідло, А. Слащевої та ін. показує, що першочерговим завданням забезпечення 
населення України, в тому числі й студентської молоді, продуктами, які мають 
збалансований склад, задані функціональні властивості та сприяють корекції 
харчового раціону. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та розробленні 
технології м'ясних січених страв для студентського харчування. 
Функціональним продуктом було обрано топінамбур, який додавався до 
м’ясних котлет на етапі виготовлення фаршу. 

 

 
 

Рис. 1. Котлети з топінамбуром 
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За хімічним складом бульби топінамбура подібні до картоплі. За 
поживністю вони перевершують багато овочів і в два рази цінніше кормових 
буряків. Бульби топінамбура містять до 3 % білка, мінеральні солі, 20 % 
вуглеводів, до складу яких входить розчинний полісахарид інулін (16–18 % і 
більше, що є рідкістю серед бульбових рослин, але нормою серед айстрових), 
фруктозу, мікроелементи, 2–4 % азотистих речовин, проте вони майже не 
містять крохмалю. Досить багаті на вітамін B1, містять вітамін C і каротин. У 
білку є амінокислоти – лізин, гістидин, аргінін, триптофан, треонін. 

Узагальнюючи отримані дані можна зробити висновок, що розробка 
нових технологій м'ясних січених страв для студентського харчування з 
використанням топінамбура є перспективним напрямком на шляху підвищення 
якості харчових продуктів та розширення асортименту дієтичної продукції. 
Внесення топінамбура до рецептури січених м'ясних виробів не погіршує якісні 
характеристики готових виробів. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ 

 
Основным направлением в модернизации очистных сооружений является 

обеспечение нормативного качества очистки сточных вод путем внесения 
изменения в процесс очистки сточных вод и применения нового современного 
высокоэффективного и энергоэкономичного оборудования [1]. 

В ходе технологического контроля работы очистных сооружений на одном 
из деревообрабатывающих предприятий региона было установлено, что 
основная часть оборудования находится в нерабочем состоянии; 
обеззараживание дочищенных стоков не производится;качество очищенных 
стоков не соответствует требованиям водоприемника рыбохозяйственного 
назначения II категории по показателям: взвешенные вещества, БПК, нитриты, 
нитраты, фосфаты, нефтепродукты, формальдегид, фенол [5], так как 
концентрация загрязняющих веществ находится выше нормы.  
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Для решения данной проблемы - обеспечение нормативного качества 
очистки сточных вод – предложено установить биофильтр, так как биофильтры 
обеспечивают высокое качество и должный уровень очистки сточных вод[2]. 

В статье приведен анализ сравнения и описание биофильтров различных 
марок FloTenk-BF, BIOdek®, Евролос-Био. 

Таблица 1 
Сводная таблица по техническим характеристикам биофильтров 

ЕвролосБио, Flotenk-BF, BIOdek 
№ 
 

Показатель 
 

Биофильтр 
ЕвролосБио 

Биофильтр 
Flotenk-BF 

Биофильтр 
BIOdek 

1 Размеры (длина, ширина, 
высота, мм) 

1800х1800х2200 1800х1200х2200 2700х2700х2500 

2 Производительность,м3/сут. 5 000 10 000 7 000 
3 Степень очистки 

 
90-92% 97-98% 95-97% 

4 Коагулянт Суперфосфат 
гранулированный 

Бопак-Е Alta Bio 

5 Удаляемые вещества Аммоний, 
нитраты, 

карбонаты 

БПК, аммоний, 
формальдегид, 

нитриты, 
нитраты, 
фосфаты 

Фосфаты, 
нитраты, нитриты 

6 Материал 
 

ПП ПВХ ПВХ 

7 Вес, кг 
 

142 138 135 

8 Стоимость оборудования, 
тыс.руб. 

2 280 500 3 160 000 4 290 900 

 
Блок доочистки в плане представляет собой помещение размерами в плане 

ДхШхВ: 3920х2585х2400 мм., согласно данным таблицы 1, идеально по 
параметрам блока подходит биофильтр Flotenk-BF с размерами 
2500х2700х2500 мм. С точки зрения производительности, все биофильтры 
примерно равны, однако по степени очистки выигрывают биофильтры Flotenk-
BF и BIOdek. 

В качестве коагулянта предпочтительнее реагент Бопак-Е – оксихлорид 
алюминия, так как при дозировании этого коагулянта в значительной степени 
улучшается качество очищенных сточных вод по параметрам, требуемым для 
категории водоема. По весу почти все биофильтры находятся в одном 
диапазоне от 135 до 145 кг, но по стоимости наиболее экономичным является 
биофильтр ЕвролосБио. 

Таким образом, проанализировав все технические характеристики 
представленных биофильтров, и, опираясь на достижение основного 
результата- повышение высокой степени очистки, можно предположить, что 
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биофильтр марки Flotenk-BF будет в большей степени удовлетворять 
требованиям, предъявляемым к качеству очистки. 
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ЗАМІНА ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ НА ДВИГУН 
СТІРЛІНГА У БІОГАЗОВІЙ УСТАНОВЦІ 

 
Споживання енергетичних ресурсів у всьому світі перевершує процеси 

відновлення запасів корисних горючих копалин в земних надрах. Біомаса - 
найбільший по використанню в світовому господарстві поновлюваний ресурс 
(більше 500 млн т.у.п. на рік) [1]. 

Біогазові установки (БГУ) - важливий компонент, в світі сучасних 
виробничих технологій, за рахунок яких кінцевий етап одного з виробництв, 
стає початком іншого (відходи та побічні продукти одного виробництва 
виступають в якості сировини або напівфабрикатів для іншого), що сприяє 
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досягненню практично повної безвідходності і інтенсифікації виробництва. 
З кожним роком спостерігається збільшення попиту на БГУ, як для малих 

споживачів (з об'ємом метантенка 3 - 20 м3), так і для середніх (з об'ємом 
метантенка 30 - 100 м3). Основними способами застосування біогазу є 
перетворення його в джерело теплової, механічної та електричної енергії - це 
призведе до створення власної енергетичної бази, що забезпечує експлуатаційні 
потреби господарств. 

Для вищесказаних цілей, на практиці в якості двигуна для потреб БГУ 
застосовують двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ), який розрахований на 
спалювання природного газу та рідкого палива. Є ряд недоліків, які впливають 
на ефективне використання біогазу в ДВС: низьке значення нижчої теплоти 
згорання біогазу, а відповідно і енергетичних показників роботи ДВС; менша 
швидкість згоряння, що зменшує потужність двигуна і збільшує питому 
ефективну витрату палива; високе значення температури займання палива, що 
викликає труднощі при запуску ДВС; гірші антикорозійні якості біогазу через 
склад його компонентів (табл. 1) [2]. 

Таблиця. 1 
Компоненти біогазу 

Характеристики 

Компоненти біогазу 

Біогазова 
суміш 

(CH4  60%, 
CO2  40%) М

ет
ан

 

В
уг

ле
ки

сл
и

й
 

га
з 

В
од

ен
ь 

С
ір

ко
во

д
ен

ь 

А
зо

т 

CH4 CO2 H2 H2S N2 
Об'ємна частка % 55 – 70 22–44 1 1 <3 100 
Об'ємна теплота 
згоряння 

МДж/м3 35,8 – 10,8 22,8 – 21,5 

Температура 
займання 

0С +650 +750 – +585 – – +650 +750 

 
Сірководень призводить до корозії кольорових металів і алюмінію, 

перекислення масла двигуна, яке втрачає від цього свої мастильні та 
охолоджуючі властивості, як наслідок часта заміна масла двигуна і наступні 
пошкодження двигуна; біогаз насичене водяною парою, вода при взаємодії з 
сірководнем утворює сірковмісні кислоти, здатні викликати сильну корозію, 
яка в свою чергу викликає передчасний знос (двигуни відмовляють, переважно 
через пошкодження підшипників ковзання, колінчастого вала, шатуна і 
поршневих пальців). 

Заміну ДВС на двигун Стірлінга (ДС) в БГУ, в даному випадку - 
повернення до «старих» ефективних технічних рішень на якісно новій 
технологічній базі. У порівнянні з ДВС, ДС мають вагомі переваги: незначні 
витрати мастильних матеріалів; помірна корозія від складу і якості палива; 
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практично безшумні (відсутність механізму газорозподілу, плавний 
безперервний процес горіння); малий час пуску двигуна; невеликі викиди; ДС 
мають приблизно на 50% менше рухомих частин ніж ДВС; малий обсяг 
обслуговування.  

Для створення потужностей порівнянних з розвиненими на сьогоднішній 
день ДВС, можна запропонувати кілька способів щодо поліпшення: 

 значно підвищити площу теплообміну (збільшуючи при цьому масу, 
собівартість і теплові втрати на ізоляцію за рахунок збільшення розмірів 
гарячих і холодних частин двигуна);  

 збільшити тиск робочого тіла до гранично допустимого для існуючих 
матеріалів (здорожуючи і ускладнюючи експлуатацію, знижує надійність).  

Для подолання обмежень слід підібрати оптимальні матеріали і режими 
роботи двигуна, щоб максимально інтенсифікувати теплопередачу від стінок до 
робочого тіла. 

Для впровадження ДС в біогазові технології слід виконати деякі технічні 
роботи по їх вдосконаленню. ДС, які працюють на біогазі, слід віднести до 
малопотужних двигунів, з робочою потужністю нижче 100 кВт, проте вони 
цілком можуть забезпечити ефективну і надійну енергетичну систему, яка 
дозволить БГУ працювати і підтримувати себе [3].  
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОГАБАРИТНОГО КОМБАЙНУ 
ДЛЯ ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ 

 
З проведеного аналізу стану питання встановлено, що, на даний час, до 

сталих напрямків розвитку конструкцій картоплезбиральних комбайнів, варто 
віднести виготовлення 1-3-рядковихнапівпричіпних і причіпних комбайнів з 
інтенсифікацією механізованих робочих процесів. Цей напрямок найбільш 
поширений у світі, а тому характеризується великою різноманітністю 
конструкцій та складністю робочих органів і технологічних процесів. 

Відповідно до сучасних ринкових вимог до роботи та вартості 
картоплезбиральної техніки з боку дрібних та середніх господарств (з площами 
під картоплю до 50 га), показав, що домінуючою є вимога до повної механізації 
трудомістких технологічних операцій збирання картоплі, що дозволить знизити 
її собівартість. Тобто, визначена тенденція до заміни картоплекопачів на прості, 
дешеві та надійні в роботі картоплезбиральні комбайни є перспективною. 

Розробка та виготовлення нових коренебульбозбиральних машин повинні 
ґрунтуватись на високих вимогах до надійності та якості виконання 
технологічного процесу, відрізнялись низькою матеріаломісткістю та питомими 
енерговитратами, високою продуктивністю, а також швидкою адаптацією до 
зміни ґрунтово-кліматичних умов [1]. 

Важливим етапом при проектуванні коренезбиральних машин є розробка 
раціональної компонувальної схеми з врахуванням технологічних параметрів 
машини, стабільності її руху при переміщенні по нерівних поверхнях поля, 
оптимальне співвідношення габаритних розмірів, можливість швидкої зміни 
робочих органів, які забезпечать їх адаптацію до відповідних умов експлуатації. 
При цьому необхідно передбачити можливість регулювання технологічних і 
кінематичних параметрів робочих органів і зон їх взаємозв’язку для 
забезпечення балансу між якісними показниками виконання технологічного 
процесу та мінімально можливими питомими енерговитратами[2]. 

При виготовленні експериментальних машин необхідно використовувати 
методики, які дозволяють встановити оптимальні параметри робочих органів 
для забезпечення якісного виконання ними технологічного процесу [3,4]. 

Також доцільно забезпечити всесторонню уніфікацію та стандартизацію 
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елементів техніки і технологій при застосуванні в конструкціях машин 
найбільш досконалих конструкторських та технологічних рішень. 

При конструюванні картоплезбирального комбайну нами розроблено та 
запатентовано його нову компонувальну схему [5, 6], яка забезпечує 
багатоярусну систему очищення бульбоплодів, що дозволяє суттєво зменшити 
повздовжні габаритні розміри комбайну, а також знизити його 
матеріаломісткість (рис.1). 

 

 
а                                                           б 

Рис. 1. Конструктивно-функціональна схема 
(а) та загальний вигляд вроботі (б) картоплезбирального комбайна КПБ-1: 
1 – рама; 2 – ходові колеса; 3 – опорний коток; 4 –диски; 5 – лемеші; 6 – приймальний 

транспортер; 7 – передавальний транспортер; 8 – приймальний валець; 
 9 – бадиллєвловлювальні прутки; 10 – відбійний валець; 11 – завантажувальний 

транспортер; 12 – скребок; 13 – бункер 

 
Технічна характеристика причіпного бункерного 

картоплезбиральногокомбайна КПБ-1:довжина – 4,035 м; ширина – 1,875 м; 
висота – 1,93 м;маса – 1,35 кг; місткість бункера – 0,75 т; робоча швидкість – 
5,0 км/год; транспортна швидкість - 20 км/год; продуктивність – 0,2 га/год; 
глибина підкопування бульбоплодів – 0,025 м. 

Проведені виробничі випробування даного комбайну показали, що за 
ступенем втрат і пошкоджень картоплі показники на верхній межі відповідають 
агровимогам, однак для забезпечення якісного її очищення необхідно 
вдосконалювати транспортно-очисну систему комбайну. 
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УСТАНОВКИ РЕГУЛЯТОРОВ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ НАСОСОВ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 
В рамках повышения эффективности и надежности управления авариями 

с течами 1-го контура реакторных установок (РУ) малосерийных ВВЭР-1000/В-
302, 338, для которых критичной является работоспособность системы 
аварийного охлаждения активной зоны высокого давления (САОЗ ВД), 
разработаны технические обоснования и решения [1] о необходимости 
модернизации этой системы путем регулирования подачи охлаждающей воды в 
1-й контур, осуществляемого дополнительными запорно-регулирующими 
клапанами (ЗРК).По мнению разработчиков [1] осуществление такого 
регулирования позволит существенно повысить эффективность и надежность 
управления авариями с течью теплоносителя (в том числе и межконтурными 
течами): сократить время подключения системы аварийного охлаждения 
активной зоны низкого давления (САОЗ НД) после отключения САОЗ ВД, 
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ограничить потери теплоносителя, исключить отказы проектных арматур, 
исключить термошок и т.д. Непосредственное регулирование расхода САОЗ ВД 
предполагается осуществлять ЗРК, установленными на байпасе проектной 
арматуры на напорной линии САОЗ ВД, для поддержания необходимого запаса 
температуры теплоносителя ΔTS до кипения и давления 1-го контура.  

Примером таких регуляторов может быть система автоматического 
регулирования первой управляющей системы безопасности (УСБ-1) [2], в 
которой предполагается поддержание запасов до кипения ΔTS = 10, 15 и 20 °С и 
фиксированного значения давления в трех режимах по выбору оператора: 
стерегущий режим (РСТ), режим поддержания запаса до кипения (ΔTS), режим 
поддержания давления (РПД). Входными сигналами регуляторов являются – 
давление теплоносителя в 1-м контуре Р; температуры теплоносителя в разных 
местах 1-го контура Т1к и положение импульсного механизма регулятора Н. 

Контраргументами установки на байпасе регуляторов САОЗ ВД может 
быть следующее. 

1. Установка ЗРК требует пересмотра всего проекта САОЗ ВД (в том 
числе, в связи с изменением гидравлических характеристик системы, с 
условиями регулирования и т.д.). 

2. Регулирование расхода САОЗ ВД требует дополнительных действий 
операторов по выбору режимов регулирования, расхолаживания 1-го контура 
[2], что снижает при прочих равных условиях надежность управления аварией 
из-за возможных ошибочных действий персонала. 

ОП Запорожская АЭС совместно с научными организациями был 
проведен расчетный анализ кодом RELAP5 целесообразности установки ЗРК 
САОЗ ВД на серийных энергоблоках с ВВЭР-1000 (В-320). Расчеты 
проводились для аварий с течами 1-го контура и межконтурными течами, в 
которых критичной является работоспособность САОЗ ВД, в проектном 
режиме и при установке ЗРК. Анализ полученных результатов не позволяет 
сделать однозначный вывод о целесообразности установки ЗРК САОЗ ВД на 
ВВЭР-1000 (В-320), что и определяет актуальность этой работы. 
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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
 

На сьогодні у результаті науково-технічного розвитку підприємницька 
діяльність стала більш ефективною. У сучасному світі в умовах конкуренції 
підприємствам ресторанного бізнесу потрібні сучасні методи управління, які 
базуються насамперед на впровадженні та використанні автоматизованих 
систем управління. На даний момент на ринку комп’ютерних систем є 
універсальні аналітичні програми і спеціальні, які використовуються лише у 
певних галузях економіки. Більша частина користувачів вибирають 
універсальні комп’ютерні засоби, через те, що вони легко пристосовуються до 
особливостей управлінських функцій у різноманітних закладах ресторанного 
господарства. 

Основними задачами автоматизації ресторанів є: 
– підвищення прибутковості і зниження витрат підприємства; 
– контроль та оптимізація діяльності підприємства; 
– покращення якості обслуговування відвідувачів;  
– запобігання розкрадань та інших зловживань з боку персоналу;  
– збільшення продуктивності праці персоналу; 
– підтримка маркетингових заходів; 
– створення систем лояльності; 
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– різноманітні системи знижок для постійних клієнтів. 
У загальному випадку в ресторанному бізнесі за допомогою програмно-

апаратних комплексів автоматизації підлягають наступні процеси: 
Продажі. Сюди входить все, що пов’язано з обслуговуванням 

відвідувачів, а саме прийом замовлення, відправка його на кухню, формування 
рахунку, розрахунок з відвідувачами, видача фіскального чеку. Сюди ще 
входять різноманітні механізми обслуговування постійних клієнтів, 
маркетингові акції (знижки, бонуси і т.п.). Якщо автоматизується бар, то процес 
виробництва напоїв також входить у число операцій обслуговування. 

Склад и логістика, бухгалтерський звіт. Автоматизуються складські 
операції – надходження і витрата продуктів, напівфабрикатів, інвентаризація. 

Управління і контроль діяльності підприємства. Управління персоналом. 
Частина програмно-апаратного комплексу, яка автоматизує функції 
обслуговування відвідувачів, називається «фронт-офісом». У такому випадку 
офіціант вводить замовлення на POS-терміналі з контактним екраном і 
інтерфейсом, формуючим програмою. Потім сформоване замовлення відразу 
відправляється на кухню і роздруковується у кухаря у вигляді марки 
замовлення зі штрих-кодом. Коли страви приготовані, кухар має зчитати 
сканером марку замовлення, що є сигналом готовності для офіціанта. Рахунок 
надається відвідувачу системою автоматизації у вигляді чека з детальною 
роздруківкою усіх страв, послуг і з іншою корисною інформацією. 

Бек-офісом прийнято називати робоче місце системи автоматизації, 
користувачу якого доступні всі компоненти системи. Це робоче місце керівника 
підприємства, керуючого, економіста, комірника, менеджера, адміністратора, 
бухгалтера і других співробітників офісу. 

Автоматизовані системи у ресторанному бізнесі грають велику роль, бо 
вони поліпшують діяльність самого підприємства, зменшують час, який би 
витрачався на виконання таких самих операцій, але вже без даних систем. Це 
насамперед є стимулом для подальшого розвитку і удосконалення злагодженої 
діяльності підприємств, що є неодмінно важливою складовою сучасного світу і 
ефективної та успішної роботи закладів у ресторанному бізнесі. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК 
 

Найбільш перспективним варіантом утилізації тваринницьких відходів є 
процес переробки методом метанового зброджування з виробництвом біогазу і 
чистих органічних добрив, а на їх основі виробництво біологічно активних 
добрив і кормових добавок. Тобто, створення на базі тваринницької галузі ТОВ 
«Укрзернопром-Бердичів» - біоконверсного комплексу. Метою якого є - 
максимальне виробництво продукції при умові обмеження її питомої 
енергоємності, покращення екологічної ситуації, економне використання 
ресурсів навколишнього середовища. Анаеробне метанове зброджування 
рідких і напіврідких тваринницьких відходів, в т.ч. гною сільськогосподарських 
тварин, є одним з основних базових біотехнологічних процесів біоконверсного 
комплексу. 

З цією метою розробляємо технологічну схему установки для інтенсивної 
ферментації органічної маси з одночасним виробництвом біогазу і біологічно 
активних добрив (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Установка для інтенсивної фрагментації органічної маси 
 
Отримання БАД і КД здійснюється таким чином. Органічну масу в 

накопичувально-завантажувальній ємності 1 попередньо розбавляють 
біологічно очищеною рідкою фракцією зброджуваної сировини, або водою до 
вологості 82- 92%. Насосом 2 подають рідку органічну масу до відокремлювача 
3, де відділяють сторонні включення (каміння, пір'я та ін.) і направляють у 
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біореактор 4 для . анаеробного зброджування і ферментації. Спочатку 
збродження проходить в мезофільному режимі при температурі 25-30°С, а 
потім у термофільному режимі при температурі 53-55°С, що скорочує 
тривалість анаеробного зброджування органічної маси до трьох діб. Зброджену 
масу розділяють у центрифузі 5 на тверду (вологістю 73-75%) і рідку (95-97%) 
фракції. Рідку фракцію подають у сітчастий фільтр 6 і знову в ємність 7, а 
тверду частину - в дозатор 7. Потім у змішувач 22 додають з бункерів торф 17, 
дефекат 18 і бентонітову глину 19. Дозують їх подачу за допомогою засувок 20 
і вагового дозатора 21. Із змішувача 22 суміш стрічковим транспортером 23 
надходить у завантажувальний бункер 25 гранулятора-сушарки 24 барабанного 
типу. При цьому в патрубок для ретура 26 додають попіл, отриманий після 
спалювання лузги у пристрої 9. Лузгу соняшника, або гречки завантажують в 
бункер 12 і крізь вікно 13 подають у камеру спалювання, обладнану також 
пальником 10 для біогазу. Отриманий у біореакторі 4 біогаз надходить у 
мокрий газгольдер 8, а потім на спалювання у пальники 10 камери спалювання 
лузги та 29 камери гранулятора-сушарки 24. Попіл від лузги подається у 
гранулятор-сушарку за допомогою пилового вентилятора 16, який зв'язаний з 
низом камери 14 через засувку 15. Біореактор 4 для зброджування має 
контактну поверхню нагрівання 11 від камери спалювання лузги, оскільки 
камера встановлена під ним. Гранулятор-сушарка 24 має внутрішній барабан 
27, в якому продукт змішується з частками попелу, як ретура, і надходить у 
класифікатор 28, де гранули розміром 3-5 мм надходять до зовнішнього 
барабана, а потім до бункера 30 для сухих гранул БАД. 

Отримані на розробленій установці біологічно активні органомінеральні 
добрива в поєднанні з іншими агротехнічними і біологічними заходами, є 
основою підвищення родючості грунту, росту врожаю сільськогосподарських 
культур та регулятором якості продукції і можуть замінити у 
сільськогосподарському виробництві мінеральні добрива. 

Встановлено, що кількість енергії (Еб), яку можна отримати з біогазу що 
виробляється на біогазових установках є функцією, яка залежить від багатьох 
факторів: 

(1) 
 

Для інженерних розрахунків приймаються деякі допущення, зокрема: 
QCH4 - питома теплота згорання метану, QCH4 = 35,8 МДж/м ;VCH4 - процентний 
вміст метану в біогазі, УCH4 = 60 %; Vб - об’єм біореактора, Vб = 10 ... 200 м; 
ОР - вміст органічної речовини в субстанті, ОР = 85 %;k - коефіцієнт 
збродження органічної маси, k = 0,4;Lпит - питомий вихід біогазу з органічної 
речовини,   м /кг. 

Відповідно до викладеної теоретичної залежності можна провести 
теоретичний розрахунок і отримати певну графічну залежність. 

Застосування графічної залежності та інженерних розрахунків є досить 
ефективним для попередньої оцінки сільськогосподарського підприємства з 

МДжLkOPVVQfЕ ПИТбCHCHб ),,,,,,( 44



СЕКЦІЯ 4 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 

SECTION 4 
TECHNICAL SCIENCES 

 

 

303 

метою застосування біогазових установок як альтернативного джерела енергії. 
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РОЗВИТОК ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 

 
У сучасних умовах конкуренції на ринку готельно-ресторанних послуг 

все більш вагомим стає питання залучення споживачів та одержання 
повторного попиту на користування пропонованими послугами шляхом 
створення максимального рівня комфорту. 

Завданням власників підприємств готельно-ресторанної галузі є 
забезпечення найвищого рівня задоволення гостей від їх перебування у готелі 
чи закладі ресторанного господарства. 

Інформаційні технології внесли новий креатив та інновації у ресторанний 
бізнес. Сьогодні туристи та мешканці міст надають перевагу ресторану, кафе 
або бару, де є безкоштовний wi-fi: під час очікування замовлення є можливість 
попрацювати, перевірити пошту, переглянути новини або перевірити соціальні 
мережі. Деякі ресторани люблять привернути до себе увагу різноманітними 
теплан-шоу, коли на очах у відвідувача кухар створює якусь фірмову страву. 
Але ж далеко не кожному подобаються кухонні аромати чи брудний посуд. 
Науково-технічний прогрес запропонував нам теплан-інновації ресторанного 
бізнесу: на робочому місті кухара на кухні встановлюють камери, а через 
монітор на столі за його діями спостерігають відвідувачі, яким це цікаво. 

Система виклику персоналу – це система виклику, яка створена для 
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швидкого та дистанційного радіо виклика обслуговуючого персоналу у 
закладах ресторанного господарства: кафе, ресторанах, нічних клубах, 
більярдних, барах, тощо. Подібна система виклику необхідна саме там, де 
немає візуального контролю над усіма столиками, тобто літні майданчики, 
кабінки, декілька залів, затемнені столи, та інші. 

Принцип роботи системи: відвідувач вирішився із замовленням, та 
нажимає на кнопку виклика офіціанта, яка розміщена на столі. Сигнал поступає 
на барну стійку, де розташоване табло відображення вигуків. Також інформація 
дублюється на пейджер офіціанта. Йому достатньо подивитись на цифри і 
дізнатися, який стіл хоче зробити замовлення. Теж саме відбувається на кухні: 
кухар може викликати офіціанта за допомогою кухонного приймача, 
повідомити потрібного йому за номером офіціанта, що його страва готова. 

Переваги системи: 
– підвищується швидкість обслуговування гостей; 
– персонал працює ефективніше; 
– економія на робочій силі; 
– підвищення прибутку. 
Стаціонарний приймач – це міні-дисплей, який відображає три двозначні 

комбінації з цифр та літер англійського алфавіту. Крупним шрифтом у лівій 
частині дисплея відображається останній виклик. У залежності від налаштувань 
під час закінчення заданого періоду часу, номера видаляються автоматично, або 
власноруч. 

Пейджер – це науковий пейджер з дисплеєм, який приймає виклики з усіх 
кнопок. Дисплей може відображати трьохзначне число. Оповіщення: вібрація, 
мелодія, вібрація з мелодією. Є можливість налаштувати перехід у режим 
годинника. 

Кнопка виклику офіціантів чи персоналу – це пристрій, який забезпечує 
стійкий режим зв’язку, має високу надійність, захист від перепадів температур 
та вологості, а також погодних явищ. Кількість кнопок можна змінити на будь 
якому приладі приймання сигналу. Наприклад, у трьохкнопковому приладі 
одна кнопка слугує для виклика, друга для запита рахунка, а третя для 
скасування запиту. Кухонний передавач кухара має літеро-цифрову клавіатуру 
та LCD екран. За допомогою передавача кухар або бармен в будь-яку мить 
може викликати офіціанта на кухню або бар, набравши на клавіатурі номер 
пейджера потрібного йому офіціанта. 

Репітер – використовується у випадках, коли приймач сигналу не в змозі 
прийняти виклик від кнопки виклику персоналу. Цей пристрій встановлюють в 
проміжній точці для прийому та дальшого передавання сигналу. 

Не потрібно вважати, що система виклику персоналу потрібна лише тим 
закладам, що мають літній майданчик. Це рішення допоможе надавати своїм 
гостям комфорт, швидке обслуговування та приємний відпочинок. Саме ця 
система може замінити посередників, стати зв’язуючим ланцюгом помічника, 
провідника, яка поліпшує зв’язок між гостем і персоналом закладу. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ МАШИН 

ТА ВИТРАТИ РЕСУРСІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 
Виробництво сільськогосподарської продукції в ринкових умовах 

потребує такого поєднання технічних засобів, трудових та інших ресурсів, які 
забезпечують його економічну ефективність. Як недостаток, так і залишок 
окремого виду ресурсів веде до зростання  витрат  на  одиницю  продукції,  
зниженню ефективності виробництва в умовах, коли товаровиробник не може 
впливати на її ціну. 

У сільськогосподарському виробництві при вирощуванні основних 
сільськогосподарських культур об'єм виробництва окремих видів продукції 
являється функцією, яка виражається за допомогою площі даної культури та її 
урожайності [1].  

У рослинництві та землеробстві при вирощуванні сільськогосподарської 
продукції обсяг виробництва (Q) окремих видів продукції виражається 
функцією: 

Q=f(F,Y)                                                      (1) 
де: F - площа, га; Y - урожайність, т/га. 
В свою чергу, можливість виробництва визначеної продукції можно 

описати наступною математичною функцією: 
Q=f(T; К; Н; Mд; Oд; П; 3;...)                      (2) 

де: Т - трудові ресурси; К - технічні засоби; Н - насіння; Мд; Од - 
мінеральні та органічні добрива; П - паливо-мастильні матеріали; 3 - засоби 
захисту рослин та інші ресурси. 

На ринку нової продукції найбільш поважною с попередня економічна 
оцінка можливих варіантів отримання прибутку з метою вибору найменш 
затратного, в даному випадку найбільш корисного співвшношення площі до 
врожайності. 

Розширення площі при постійній урожайності потребує збільшення числа 
тех-нічних засобів, причому не пропорційно, а «скачко» подібно. По мірі 
збільшення площ 
на початку зростає завантаження кожного типу машин.  

При зростанні урожайності і постійній площі посівів зростають витрати 
на закупівлю добрив, а також потреба в агрегатах для їх внесення, збирання та 
транспортування урожаю. Слід враховувати також, що виробіток машин 
зменшується через зростання часу на холості переїзди, технологічні простої. 

Так виробіток машинних агрегатів та їх витрата палива описується, в 
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більшості випадків кореляційними залежностями із змінними значеннями 
коефіцієнтів регресії, визначених розрахунковим методом з допомогою 
статистичного аналізу. Зміна цих показників за аналітичними залежностями 
простежуються для вісіх технологічних операцій виробничих процесів, 
пов/язаних з внесенням добрив, обробітком грунту, сівбою, доглядом за 
посівами, збиранням та транспортуванням. 

Пропонується метод визначення економічно ефективних комплексів 
машин для вирощування сільськогосподарських культур на прикладі зернових. 
На основі технологічної карти визначені різні поєднання площі, урожайності та 
витрат на виробництво однієї тони зернових (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Залежність питомих витрат на 1 т зернових від площі 
та урожайності 

 
Як видно, з ростом урожайності витрати на одну тону зернових 

знижуються мі-німально при 45 ц/га, а потім зростають. Найменші виграти 
відповідають площі 200 га. 

Для різної урожайності основної продукції побудуємо графік зміни виґрат 
на вироб-ництво 1 т зернових на 200 га при різній його ціні в залежності від 
врожайності (рис. 2).  

У приведенних прикладах розглядався варіант зміни усіх ресурсів, 
включаючи кількісний склад технічних засобів та посівних площ, однакових по 
фізико-хімічному складу, попереднику, довжині гону і т.д., так як така ситуація 
відображує довгострокове положення сільськогосподарського підприємства 
при виборі рішення про вступ в галузь виробництва товарного зерна або виходу 
з нього. 
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Рис. 2. Витрати на 1 т зернових в залежності від урожайності 

 
Висновки. Отримані результати характеризують можливість збільшення 

об'ємів виробництва на довгостроковий період (час зміни кількості усіх 
ресурсів, включаючи техніку) шляхом зміни урожайності та залучення 
необхідних для цього матеріальних засобів. Наприклад, якщо всі зернові, які 
вирощені, будуть повністю зібрано та реалізовано за період збирання, то при 
вартості 2000 грн. за 1 т ефективним буде виробництво при урожайності 38...51 
ц/га, а при вартості 2300 грн. - 33...55 ц/га. 

Якщо витрати на 1 т продукції перебільшують її вартість, то займатись 
виробництвом продукції даних сільськогосподарських культур недоцільно, 
оскільки приріст урожаю пов'язаний з збільшенням витрат добрив, витрат 
праці, паливно-мастильних матеріалів та інших ресурсів, включаючи додаткові 
грошові кошти, а також амортизаційні відрахунки.  
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АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ 

В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НОРМАТИВ  
 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.03.2017 р. № 266 в 
Україні підвищено гранично допустимий рівень електромагнітних полів дуже 
високих та вищих частот з 2,5 мкВт/см2 до 10 мкВт/см2, що відповідає 
загальноєвропейським нормам. Це потребує аналізу стану електромагнітної 
безпеки у державі щодо цих діапазонів та визначення першочергових задач для 
забезпечення електромагнітної безпеки працюючих. 

Практично усі дослідження та прикладні розробки в Україні щодо 
електромагнітної безпеки у високочастотних діапазонах виконувалися з огляду 
на вимоги нормативу у цій галузі [1].  

У ньому у якості гранично допустимого рівня для вимірювань 
ультрависоких частот приймалося значення 2,5 мкВт/см2. Як показано у роботі 
[2], у багатьох випадках підвищення рівнів випромінювання з боку базових 
станцій мобільного зв’язку не тільки припустиме, а й необхідне через те, що за 
низьких рівнів сигналів багатократно підвищується випромінювання засобів 
зв’язку. Але відомо, що навіть за старого нормування рівні випромінювання 
досягали 7 – 8 мкВт/см2 [4]. Тому при зміні нормативу навіть при експлуатації 
існуючої мережі бездротового зв’язку можуть виникнути проблеми 
перевищення гранично допустимих рівнів. 

Мета роботи – визначення першочергових задач забезпечення 
електромагнітної безпеки працюючих та основних шляхів їх вирішення з 
огляду на підвищення гранично допустимого рівня електромагнітних полів 
дуже високих і вищих частот. 

Аналізуючи ситуацію, що склалася, слід зауважити, що як в Україні, так і 
в усьому світі електромагнітні поля частотами до 300 МГц не нормуються за 
щільністю потоку енергії, як наведено у наказі МОЗ України. Звичайно, у 
ньому фігурує паралельне нормування у 6 В/м, але саме твердження, що у 
першу чергу це 10 мкВт/см2, є некоректним. Тому першочерговим завданням є 
розроблення нового нормативу, аналогічному [1] у якому б не було 
різночитань, що стосуються також інших багатьох положень, які на 
сьогоднішній день застаріли. 

У згаданому наказі МОЗ України фактично узаконено встановлення антен 
базових станцій мобільного зв’язку на дахах будинків будь-якого призначення. 
Відомо, що сам будинок при цьому перебуває у «мертвій зоні», але у будь-якої, 
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навіть у надсучаснішої антени є паразитні пелюстки випромінювання (крім 
основного у діаграмі спрямованості), інтенсивність яких при збільшенні 
потужності базової станції може стати критичною щодо впливу на верхні 
поверхи будівлі.  

Новий норматив дозволить операторам збільшити розміри стільників, що 
може мати наслідком значне збільшення електромагнітного навантаження у 
просторі поблизу випромінювача. Дослідження [3] свідчить, що відбиття 
електромагнітних хвиль від декоративних металевих та металізованих 
покриттів будівель та металізованого скла вікон може підвищити рівні 
випромінювань у сусідніх будівлях до критичних. Тому потребують 
лабораторних натурних досліджень можливі наслідки підвищення потужності 
передавачів. 

Актуальність цієї задачі базується на значній залежності захисних 
властивостей електромагнітних екранів не тільки від частоти електромагнітного 
поля, а й від його амплітуди. Доцільним також є розгляд моделювання 
просторових розподілів щільності потоку енергії при одночасному впливі 
багатьох джерел випромінювання. 

Отже, в умовах переходу на загальноєвропейський норматив з гранично 
допустимих рівнів електромагнітних полів дуже високих і вищих частот 
необхідне проведення ретельних лабораторних та натурних досліджень щодо 
можливих наслідків забезпечення електромагнітної безпеки у виробничих та 
побутових умовах.Потребують досліджень можливі зміни захисних 
властивостей існуючих засобів захисту, ефективність яких залежить як від 
частоти, так і від амплітуди екранованого електромагнітного поля.Нагальною 
потребою є розроблення нової редакції санітарних норм і правил захисту 
населення від впливу електромагнітних випромінювань з урахуванням вимог 
загально визначених міжнародних нормативів та результатів досліджень у 
галузі електромагнітної безпеки. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

З ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ СЕПАРАЦІЇ КОРЕНЕПЛОДІВ 
 

Методика проведення експериментальних досліджень була наступною. 
Попередньо встановлювали раму Транспортера-сепаратора коренеплодів з 
хвилеподібним утримувачем [2] коренеплодів під фіксованим кутом α до 
горизонту. Далі коренеплоди з налиплим ґрунтом сортували по масі, зважували 
і розташовували на поверхні скребків.  

 

 
Рис. 1. Транспортер-сепаратор коренеплодів з хвилеподібним 

утримувачем коренеплодів 
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Маса дослідної партії коренеплодів з налиплим ґрунтом, які підлягають 
сепарації, визначається з різниці початкової маси вороху коренеплодів і маси 
домішок ґрунту, яка просипалась на лотки в процесі завантаження коренеплодів 
на скребки. 

Процес доочищення імітували наступним чином. Підтиснуті пружинами 
скребки 5 разом з коренеплодами провертали на певний кут β і відпускали. В 
результаті різкого провертання скребків коренеплоди викидались на пруткове 
полотно. Внаслідок ударної взаємодії коренеплодів з прутками полотна та їх 
перекочування з ковзанням по поверхні прутків, відсепарований ґрунт 
просипався на лотки.  

Експериментальні дослідження для кожної партії коренеплодів 
проводились в п’ятикратній повторюваності. 

Відбір маси відсепарованого ґрунту здійснювали з кожного лотка з 
подальшим його зважуванням. Використання набору лотків дозволило 
встановити ступінь сепарації коренеплодів по мірі їх віддалення від робочих 
скребків. 

При проведенні експериментальних досліджень маса відібраних 
коренеплодів з налиплим ґрунтом коливалась в межах від 1650 до 2900 грам. 

Кут нахилу скребкового полотна транспортера до горизонту дискретно 
змінювали в межах від 40° до 50°, а кут відхилення скребків з коренеплодами 
від 15° до 25°. 

Результати експериментальних досліджень з визначення залежності маси 
m відсепарованого ґрунту від довжини L доочищення коренеплодів 
представлені на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Графічні залежності маси m відсепарованого ґрунту 

від довжини L доочищення коренеплодів 
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Аналізуючи отримані залежності можна зробити висновок, що для кута 
нахилу рами транспортера до горизонту α = 40° найбільший сепаруючий ефект 
досягається при куті провертання скребків       β = 15°. В той же час зважування 
маси відсепарованого ґрунту при різних кутах нахилу рами транспортера на 
семи лотках (загальна довжина 0,7 м) показало наступну картину. Відповідно 
на першому лотку концентрувалось 12,9% маси відділеного ґрунту; на другому 
– 10,3%; на третьому – 7,5%; на четвертому – 18,7%; на п’ятому – 28,0%; на 
шостому – 15,3%; на сьомому – 7,3%.Аналіз даних значень показує, що 
найбільша маса відсепарованого ґрунту знаходиться у 4 – 6 лотках, що 
відповідає середньо статистичній дальності польоту коренеплодів з 
урахуванням траєкторії вільного руху частинок відділеного ґрунту. 
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УМОВА РОЗТАШУВАННЯ ДИСКОВИХ НОЖІВ 
У ПОДРІБНЮВАЛЬНОМУ АПАРАТІ 

 
Конструкційною особливістю запропонованого подрібнювального 

апарата (рис. 1) [1, 2] є те, що різальні пари, а саме, палець живильного ротора - 
дисковий ніж розташовані в формуючому каналі у вертикальній площині. 
Подрібнювальний апарат включає бітерний живильний пристрій (ротор) і 
різальний механізм, які встановлені у каналі 1. Бітерний живильний пристрій 
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містить вал 2, який закріплений у корпусах підшипників 3 зафіксованих на рамі 
подрібнювального апарату (на рисунку не вказано), барабан 4 і пари пальців 5, 
кількість яких по довжині барабана 4 задається необхідною довжиною різання 
трав’яної маси. Різальний механізм, який розташований у нижній частині 
каналу 1 (днище), містить вал 6, що закріплений у корпусах підшипника 7 
зафіксованих на рамі апарата. На валу 6 різального механізму встановлені 
дискові ножі 8, які входять в прорізи 9 днища каналу 1 і пари пальців 5 
живильного пристрою.  

Бітерний живильний пристрій і батарея дискових ножів виконують 
обертальний рух. Їх осі обертання паралельні між собою. 

Процес подрібнення здійснюється наступним чином. 
 

 
 

Рис. 1. Схема бітерно-ножового подрібнювального апарата 
 
Трав’яна маса, що надходить до подрібнювального апарата, порційно 

захоплюється пальцями 5 живильного пристрою. При цьому вона стискається і 
ущільнюється пальцями 5 живильного ротора, підводиться у зону різання, де 
розрізається дисковими ножами 8. Завдяки обертанню дискового ножа 8 
відбувається різання рослинної маси із ковзанням.  

Розташовувати дискові ножі у бітерно-ножовому подрібнювальному 
апараті необхідно виходячи з конструкційних міркувань і технологічного 
процесу подрібнення у IV квадранті (рис. 2). З метою мінімізації розмірів 
апарата та енерговитрат на процес доцільно використовувати раціональні 
значення кута λ. При нульовій величині кута λ частина різальної крайки буде 
розташована у III і IV квадранті, що утруднюватиме рух трав’яної маси до 
кільцевого каналу. Крім того, у вертикальній площині, розміри подрібню-
вального апарата повинні бути мінімальними, що пов’язано з конструкційними 
особливостями апаратів даного типу від можливих пошкоджень. 

Тому мінімальне значення кута λ, де пальці ротора гарантовано 
проштовхують масу, буде визначатися з прямокутного трикутника з 
гіпотенузою ОО'1 = Rб + rд та одним з катетів величиною rд (рис. 2) 

.arcsinmin

дб

д

rR

r


  



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

INNOVATIVE TECHNOLOGY 
AND INTENSIFICATION DEVELOPMENT 

OF NATIONAL PRODUCTION 

 

314 

 
Рис. 2. Схем до визначення розташування дискових ножів: 

1 – барабан живильного ротора; 2 – дисковий ніж, 3 – днище каналу; 
4 – пальці живильного ротора; 5 – ребро 

 
Максимальне значення кута λmax, очевидно, необхідно приймати 

враховуючи умови вивантаження різаної маси, який може змінюватись від 0 до 
π/2. Якщо розглядати конструкції прес-підбирачів чи візків-підбирачів то кут 
встановлення дискового ножа λ потрібно приймати від 0 до (π/2- λmin). 

Таким чином, дискові ножі у запропонованому подрібнювальному апараті 
раціонально встановлювати у IV квадранті з величиною кута λ в межах від 30о 
до 60о. 
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КОКОСОВЕ БОРОШНО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАМІННИК 

ТРАДИЦІЙНИХ СОРТІВ БОРОШНА В КОНДИТЕРСЬКІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
У сучасних тенденціях розвитку харчової промисловості можна 

спостерігати широкий асортимент борошняної сировини для виготовлення 
кондитерських виробів. Серед них – як і звичні нам – пшеничне, житнє, 
кукурудзяне борошно, так і менш знайомі – нутове, соєве, кокосове борошно. 

Кокосове борошно – порошкоподібний продукт кремового кольору, який 
виробляють шляхом подрібнення сухої м’якоті горіха. Це та частина кокоса, що 
лишається після очищення від зеленої шкірки та виробництва кокосового 
молока [1]. За органолептичними показниками має ніжний і солодкуватий смак 
та не має запаху. 

Порівнюючи харчову цінність найпопулярнішого в кондитерській 
промисловості пшеничного борошна з кокосовим, можна спостерігати значні 
переваги останнього. З вищенаведеної таблиці 1 можна виділити значну 
різницю в кількості клітковини – в кокосовому борошні її вміст на 95,3% 
більший, що дозволяє підтримувати у нормальну стані перистальтику 
організму. Завдяки високому вмісту кількості білка та загальному 
співвідношенню макронутрієнтів в продукті його можна використовувати для 
зменшення ваги та спортсменам тяжкої атлетики. Враховуючи велике 
зростання кількості хворих на целіакію, головною перевагою кокосового 
борошна є відсутність у його складі глютена. 

Таблиця 1 
Харчова цінність пшеничного та кокосового борошна, % [2] 

Компонент Пшеничне борошно Кокосове борошно 
Білки 9,90±0,21 21,65±0,06 
Жири 0,87±0,13 8,42±0,87 
Вуглеводи 78,46±0,15 59,77±3,32 
Клітковина 0,50±0,10 10,45±2,50 
Вологість 9,76±0,12 4,20±0,23 
Зола 0,51±0,10 5,96±1,19 

 
До того ж, продукт має низький глікемічний індекс (в 2 рази нижчий, ніж 

у пшеничному борошні [3]) та може бути включений до раціону хворих на 
діабет. Це дає змогу розширити коло споживачів кокосового борошна та 
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виробів з нього. 
Серед кулінарних особливостей борошна можна виділити наступні.  
Висока гігроскопічність – вбирає набагато більше вологи, ніж будь-який 

інший вид. З цієї причини в приготуванні страв та виробів важливо 
використовувати достатню кількість води або будь-якої іншої рідини. У разі 
використання кокосового борошна в рецептурах сильно вологих виробів його 
адсорбуючі властивості дозволяють отримати легку повітряну текстуру. 

Перед початком роботи із борошном необхідно просіяти його через сито, 
що дозволить позбутися від грудочок-агломератів і дотримати точність 
рецептури. Оскільки для виробів на основі кокосової сировини борошна 
потрібно менше, ніж у випадку з традиційними борошняними сумішами, то 
похибка може виявитися суттєвою. 

Для випікання виробів з кокосового борошна необхідно менше часу, ніж 
для тих самих виробів на основі зернових культур. 

Термін зберігання кокосового борошна при кімнатній температурі 
становить 6 місяців за умови щільно закритої тари та відсутності прямих 
сонячних променів. Для більш тривалого зберігання продукт поміщають в 
холодильну або морозильну камеру, попередньо добре упакувавши. Перед 
використанням борошно необхідно прогріти до кімнатної температури. 

На основі кокосового борошна виготовляють млинці, кекси, торти та 
мафіни – все, що передбачає пишність і крихкість. А ось хрустке печиво, 
приготоване виключно на даному борошні, спекти не вийде. Через надмірну 
кількість вологи, яке потребує тісто, виходять вироби, що мають тягучу 
текстуру [4]. 

Для інших кулінарних цілей, наприклад, при смаженні, замість 
панірувальних сухарів можна використовувати кокосове борошно в 
співвідношенні 1:1. Його можна використовувати в якості згущувача під час 
приготування соусів та супів. А креми для тортів з кокосовим борошном 
виходять більш стійкими. Також, його використовують для приготування 
підлив, йогуртів, смузі і густих коктейлів. 

Таким чином, використання кокосового борошна в харчовій 
промисловості може розширити коло споживачів кондитерських та кулінарних 
виробів, покращити харчову цінність виробів та їх органолептичні властивості. 
А також бути економічно вигідною сировиною за рахунок невеликої кількості 
використання. 
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НЕТЕПЛОВОЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

В пищевой промышленности для консервирования пищевых продуктов 
традиционно используются термические методы, которые имеют существенные 
недостатки, выражающиеся в ухудшении качества продукта в результате 
разрушения витаминов, исчезновении или изменении вкуса. Во избежание этих 
негативных последствий, для удовлетворения требований потребителя 21-го 
века в продуктах (с высокими вкусовыми и питательными свойствами, без 
добавок/ натуральные, функциональные продукты и т.д.) при консервировании 
продуктов необходимо внедрение новейших технологий [1].  

Одной из наиболее удачных разработок на сегодняшний день 
является технология обработки высоким давлением (HPP), которая 
представляет собой холодный метод пастеризации предварительно 
герметизированную в гибкую и водоустойчивую упаковку пищу давлением от 
300 до 700 МПа. 

Критические факторы процесса в HPP включают в себя: давление, время 
на создание давления, время для обработки продукта давлением, время 
декомпрессии, температура обработки (в том числе адиабатического нагрева), 
начальная температура продукта, распределение температуры в емкости при 
давлении, рН продукта, состав продукта, активность воды продукта, 
целостность материала упаковки и одновременно технологические добавки. 
Высокое давление, используемое в HPP, убивает большинство 
микроорганизмов, повреждая клеточные компоненты, такие как клеточные 
мембраны. В то время как HPP имеет незначительное или вообще не оказывает 
влияния на пищевые составляющие, для дрожжей, плесени и вегетативных 
бактерий оно является летальным. При давлении более чем 400 МПа 
разрушаются даже бактерии. 
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Хотя влияние высокого давления, как нетепловой пастеризации, на 
продукты питания, было известно с 19-го века, этот метод не использовался 
вплоть до 1990-х годов, когда были разработаны первые продукты 
HPP. Начиная с 2000 года, технология обработки продуктов питания высоким 
давлением была успешно реализована во всех видах пищевой 
промышленности. 

HPP является естественным, экологически чистым процессом, который 
сохраняет свежесть, питательные вещества и вкус продукта без использования 
химических консервантов. Это реальная альтернатива традиционным методам 
термической и химической обработки [2]. 

Основные преимущества технологии обработки высоким давлением 
(HPP): 

– повышение качества продуктов питания: сохраняется свежесть 
продукта, органолептические и питательные свойства остаются почти 
неизменными; 

– повышение безопасности пищевых продуктов: уничтожает 
болезнетворные микроорганизмы (Listeria, Salmonella, Vibrio, Norovirus и т.д.); 

– повышение степени удовлетворения потребителей: продлевает срок 
годности продукта; 

– обеспечение более высокого качества продукта в течение всего срока 
годности: резко снижает общую микробиологическую флору; 

– исключение или снижение потребности в пищевых 
консервантах:создает продукт (Cleanlabelfoods) - природный продукт, без 
добавок; 

– обеспечение инновации и конкурентных преимуществ: продукты, 
которые не могут быть термически обработаны, теперь могут быть обработаны 
под высоким давлением; 

– более эффективное решение технологических процессов: возможность 
удалять моллюсков или извлекать мясо ракообразных без кипячения, более 
высокая производительность, свежий аромат, минимальный ручной труд и т.д. 

– получение экологически чистой технологии: нужна только вода 
(оборотная) и электроэнергия [3]. 

Технология HPP была успешно применена к моллюсками, нарезанным 
мясу, овощам, сыру, мясу, рыбе, сокам и фруктовым коктейлям, готовым к 
употреблению блюдам, соусам. Примером может служить пастеризация 
фруктовых соков, фруктовых десертов. В Японии, к примеру, несколько 
продуктов из риса были получены с новыми структурами, индуцированными 
обработкой под высоким давлением. Другими примерами являются 
желатинизация крахмалов и белков, подготовка пектиновых гелей 
(джемы). Коммерческие продукты, произведенные с использованием 
технологии HPP, появляются теперь в США и Европе. 

На следующем этапе развития HPP будет использоваться в сочетании с 
теплотой, ультразвуком или другими действующими факторами в стерилизации 
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пищевых продуктов с низкой кислотностью. Тем не менее, необходимы 
дополнительные исследования, прежде чем такие процессы будут приняты и 
реализованы [4]. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ПРИ 

МЕХАНІЗОВАНОМУ ПРОЦЕСІ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ 
 

В Україні протягом останніх років все більше приділяють уваги щодо 
ефективного використання можливостей агропромислового комплексу, перед 
яким стоїть мета – підвищення добробуту населення, найскладнішим і водночас 
найважливішим завданням якого є збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції. Вирішити дане завдання можна лише при 
узгодженій взаємодії всіх ланок агропромислового комплексу на основі 
широкого впровадження інтенсивних технологій виробництва. 

Основними напрямами економічного і соціального розвитку передбачено 
забезпечити стале зростання виробництва продукції рослинного походження. 
Одна із складових високопродуктивних методів вирощування рослин це 
внесення добрив при садінні.  

Для вирощування високих врожаїв картоплі велике значення мають 
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органічні добрива, особливо при внесені їх в суміші з мінеральними. Але в 
зв’язку із значним ростом вартості добрив внесення їх суцільним способом під 
картоплю, стало економічно невигідним. 

При використанні органічних добрив значна частина енергозатрат 
припадає на їх компостування, навантаження й особливо транспортування та 
внесення. Тому, враховуючи ще й те, що при садінні картоплі з 
рекомендованим міжряддям 0,7 м, рослинами використовується лише 30-35% 
площі поля, добрива доцільно вносити не суцільним способом, а локально, 
тобто безпосередньо в борозни, у зону живлення рослин з одночасним 
присипанням їх тонким шаром ґрунту перед садінням бульб. 

Впровадження технології локального внесення добрив під картоплю 
дозволяє ефективно використовувати органічні добрива також і при 
мінімальному обробітку ґрунту. Наявність високої концентрації добрив в сфері 
живлення кореневої системи рослин дає значний приріст (15-25%) урожаю 
картоплі. Особливо підвищує врожайність та забезпечує добру якість бульб 
локальне внесення органічних і мінеральних добрив [1]. 

Для зручності локального внесення органічних добрив перед посівом в 
ряді закордонних країн проводять гідратацію та гранулювання гною в суміші з 
мінеральними добривами [2]. Такі добрива можна вносити в ґрунт локально за 
допомогою переобладнаних культиваторів типу КПГ-2,2 або інших пристроїв 
при плоскорізному обробітку ґрунту.  

Суть локального внесення добрив полягає в тому, що їх вносять в зону 
розміщення майбутньої кореневої системи куща картоплі. Локальне внесення 
органічних добрив під картоплю крім зменшення норми внесення дає змогу 
значно зменшити енергозатрати на транспортування та розкидання добрив 
порівняно з традиційним суцільним способом внесення. 

Механізація процесу локального внесення органічних добрив перед або 
під час садіння картоплі дозволяє вчасно, в оптимальні агротехнічні строки 
провести роботи, що в значній мірі впливає на врожайність. Так, при запізненні 
з садінням на десять днів врожайність знижується на 10-22%, на 15-20 днів – на 
20-30%. Вихід крохмалю при цьому знижується на 1,2-2% [3]. 

Розробкою технологій та засобів механізації для локального внесення 
органічних добрив під час садіння картоплі займались багато науково-
дослідних установ.В даний час, у зв’язку з переміщенням основного обсягу 
виробництва картоплі у приватні селянські господарства, актуальність 
технології локального внесення органічних та органо-мінеральних добрив при 
садінні картоплі зросла. 

При дослідженні технологій вирощування картоплі у фермерських 
господарствах порівнювалися дві технології – базова, яка поширена в 
господарствах та нова, в якій використовували спеціально розроблену 
експериментальну двохрядну картоплесаджальну машину КСК, якавключає три 
операції: створює борозни, вносить локально добрива, розкладає бульби і 
загортає їх ґрунтом [4]. 
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Машина складається із бункера для органічних добрив в якому 
встановлено дозуючий механізм добрив, бункера для бульб з висівним 
апаратом, борозноутворювачів та загортачів. При русі машини висаджувальний 
апарат вкладає бульби на дно борозни над лунками з органічними добривами. 
Привід машини здійснювався від ВВП трактора. 

Таким чином, внаслідок польових досліджень було встановлено, що 
локальне внесення добрив одночасно із садінням картоплі підвищує 
врожайність на 10-33% в залежності від виду та якості добрив. Таку технологію 
внесення добрив автори рекомендують у виробництво в невеликих 
фермерських господарствах, де в даний час сконцентровано основний обсяг 
виробництва картоплі. 
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Важко уявити сучасне промислове виробництво та металообробку без 

застосування металів та сплавів, іх унікальні властивості призводить до 
широкого використання в сільському господарстві, автомобілебудуванні, 
авіаційній і хімічній промисловостях, в будівництві і суднобудуванні та ін. 

Головною метою роботи стало створення теоретичної бази для 
модернізації і розробки нових енергоефективних технологій індукційного 
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нагріву, плавки металів і сплавів. Провідне місце при створенні 
електротеплових моделей індукційного нагріву сталей займає розробка методу 
електричного розрахунку. Перша заснована на описі електромагнітного поля 
диференціальними рівняннями Максвелла або рівняннями другого порядку з 
відповідними граничними умовами. 

 
В ході розрахунку враховується взаємодія лише сусідніх мікрообєктів 

Така постановка відповідає теорії яка описує розповсюдження електромагнітної 
хвилі від точки до точки, її заломлення і віддзеркалення. На цьому підході 
засноване застосування методу скінченних різниць (МСР) і метод скінченних 
елементів (МСЕ) для розрахунку електромагнітного поля. 

 

 

 
Рис. 1. Індукційна система з немагнітним завантаженням і складним 

включенням обмоток 
 
Для отримання більш високого значення ККД потрібно використовувати 

трубку з більш товстою стінкою і з мінімально можливими розмірами камери 
охолодження, в нашому випадку це 4 мм. Тоді для кожного числа шарів в 
індукторі N можна визначити оптимальну товщину струмопроводу, яку 
необхідно використовувати при нанагріванні на частоті 50 Гц. Для порівняння 
енергетичних показників проведені розрахунки індукційних систем для нагріву 
алюмінієвого циліндра довжиною 1 метр і діаметром 0,3 м (ρ2 = 5,5 Е-06 Ом * 
см). Повна довжина індуктора 1 метр. Зазор між завантаженням і внутрішнім 
шаром індуктора 0,02 м.  
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Рис. 2. Залежність ККД від числа слоїв при оптимальних товщинах 

 
Висновки. При певних умовах можна виготовляти індуктори з 

алюмінієвих струмопроводів з електричним ККД не гірше, ніж у індукторів з 
мідної трубки. Тим самим з'являється можливість знизити собівартість 
індуктороів. За даними західних компаній, заміна обмоток в електричних 
машинах з міді на алюміній, дає виграш у вартості матеріалів до 85%. Великі 
перспективи відкриваються у зв'язку з розробкою технології отримання литих 
багатошарових обмоток. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМУЛЬСІЙ НА ОСНОВІ М’ЯСА ВОДОПЛАВНОЇ 

ПТИЦІ І ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ 
 

Білки м’язової тканини риб характеризуються високими функціонально-
технологічними властивостями, містять у своєму складі велику кількість 
амінокислот, здатні адсорбувати жир і утримують його в процесі теплової 
обробки, що відрізняє їх від гідро колоїдів вуглеводної природи. Тому рибна 
сировина становить значний інтерес для м’ясної промисловості, особливо з 
точки зору розробки комбінованих продуктів із високою біологічною цінністю. 

В лабораторії кафедри технології молока та м’яса факультету харчових 
технологій СНАУ було розроблено рецептури м’ясо-містких січених 
напівфабрикатів з м’ясом качки мускусної та м’ясомтовстолобика і карася, які 
мають такий рецептурний склад: зразок №1- м'ясо качки мускусної, м'ясо 
товстолобика, хліб пшеничний, панірувальні сухарі, цибуля ріпчаста, перець 
мелений, яйця курячі, сіль і вода; зразок №2 -м'ясо качки мускусної, м'ясо 
карася, хліб пшеничний, панірувальні сухарі, цибуля ріпчаста, перець мелений, 
яйця курячі, сіль і вода. В якості рецептури аналогу обрали“Котлети 
Пожарські” (ДСТУ 4437:2007). Січені напівфабрикати виготовляли за 
традиційною технологією згідно ДСТУ 4437:2007. Після приготування фаршу 
проводили дослідження емульгуючої здатності і стабільності емульсії 
модельних фаршевих систем. 

Результати досліджень наведені на рисунку 1 і 2. 
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Рис. 1. Емульгуюча здатність модельних фаршевих систем 
на основі м’яса птиці і риби 

 

 
 

Рис. 2. Стабільність емульсії модельних фаршевих систем на основі 
м’ясаводоплавної птиці і прісноводної риби 

 
Як бачимо з рисунку 1 і 2, розроблені рецептури модельнихфаршів 

володіють високою здатністю зв’язувати жир (емульгуючи здатність) та 
утримувати його після термічної обробки (стабільність емульсії). Так, 
емульгуючи здатність дослідних зразків модельних фаршів становила 
98,00±0,00 %, що вказує на високу властивість жиру утримуватись в емульсії. 
Це обумовлено властивістю обраних компонентів, особливо, міофібрилярних 
білків риби, обволікати жирові вкраплення, що перешкоджає їх злиттю і 
стабілізує емульсію, утворюючи плівку на поверхні. 

Заміна традиційних свинини і яловичини на м'ясо водоплавної птиці і 
риби призводить до покращення стабільності утворюваної емульсії. Так, 
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стабільність емульсії у дослідних зразках становила 67,03-69,49 %, що на 5,68-
9,55 % вище порівняно з контрольним зразком. При цьому м'ясо карася 
покращує цей показник на 9,55 %. 

Отже, заміна м’ясної сировини в рецептурі котлет на м'ясо качки і 
прісноводної риби дозволяє отримати вироби, що за функціонально-
технологічними показниками не поступаються традиційним виробам групи 
січених напівфабрикатів, встановлено, що кращі показники емульгуючої 
здатності і стабільності емульсії показує рецептура на основі м’яса водоплавної 
птиці і м’яса карася. 
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