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Передмова
За творчим задумом редколегії реферативний журнал (РЖ) покликаний інформувати вчених
та фахівців галузі про основні вітчизняні досягнення аграрної науки і виробництва з метою
своєчасного, найповнішого застосування цих досягнень на практиці, слугувати засобом здійс
нення оперативного пошуку інформації, міждержавного обміну інформативними масивами.
Видання є орієнтиром для спеціалістів та працівників науково-технічної інформації.
РЖ функціонує у таких напрямах:
• оперативне ознайомлення широкого загалу науковців і практиків з новими публікаціями
у сфері науки і техніки;
• цільовий пошук необхідної інформації з усіх галузей АПК;
• сприяння інтеграції наук;
• міжгалузевий та міждержавний обмін інформацією;
• інформування про найновішу аграрну продукцію, методи і технології.
Підготовка видання РЖ “Агропромисловий комплекс України” передбачає тематичне структурування, планування номерів, підбір першоджерел, їхнє попереднє опрацювання, бібліографічний опис, підготовку тексту рефератів на основі вивчення та узагальнення положень діючих
стандартів і рекомендацій провідних фахівців із цих питань.
РЖ складається з рефератів монографій, найґрунтовніших статей наукових журналів, збірників, матеріалів конференцій.
До складу редколегії РЖ входять відомі вчені в галузі АПК, що дає змогу оцінювати рівень
реферованих публікацій.
Враховуючи створення РЖ в умовах динаміки попиту на продукцію інтелектуальної праці, а
також матеріального виробництва галузей АПК, випуск часопису може бути з різною кількістю
рефератів, рекламою, поліграфічним оформленням.
Отже, реферативний журнал ННСГБ НААН — єдине інформаційне видання, що відображає
динамічний розвиток агропромислового комплексу України.
Для формування журналу аналізу і синтезу підлягає широкий тематичний спектр публікацій, зокрема: економіка, с.-г. машини і знаряддя, землеробство, рослинництво, тваринництво,
агроекологія тощо.
Періодичність видання — 4 випуски на рік. Читач має можливість замовляти РЖ у друкованій формі, електронною поштою, а також бібліографічні описи без рефератів, повний випуск
або його частину.
Сподіваємось, що матеріали РЖ зацікавлять науковців, фахівців АПК, працівників сільсько
господарських бібліотек, спеціалістів сфери науково-технічної інформації, журнал стане пос
тійним супутником на довгі роки.
Редколегія з вдячністю розгляне Ваші зауваження, побажання і пропозиції щодо змісту
та оформлення журналу, виконає замовлення на публікацію рекламної інформації науковотехнічного спрямування.
За довідками, з пропозиціями та рекламними матеріалами
просимо звертатися за адресами:
Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека НААН
вул. Героїв оборони, 10,
м. Київ, 03127, Україна,
тел. (044) 258-42-81
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Інститут водних проблем
і меліорації НААН
вул. Васильківська, 37,
м. Київ, 03022, Україна,
тел. (044) 257-40-30
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FOREWORD
The creative idea of this Abstract Journal Agroindustrial Complex of Ukraine (AJ AIC) is to inform
scientists and specialists about main native country achievements in agroindustrial complex development in order to implement it into practice of full value in time, to be the source of fulfillment of operative
search of information, interstate exchange of information massive.
The Journal is reference for specialists and employees of scientific and technical information
branch.
AJ functions in several trends, including:
• operative acknowledgement of wide circle of scholars and experts with new publications in
sphere of science and technique;
• special search of necessary information from all branches of agriculture;
• promotion in integration of sciences;
• interbranch and interstate exchange of information;
• informing about the most innovative products, methods and technologies.
While preparing of AJ the following methodical principles are foreseen: theme structuring, planning
of issues, selection of sources, their previous processing, design of bibliographic list, preparing texts of
abstracts, based on learning and generalization of principles of acting standards and recommendations
of prominent specialists in these questions.
It is worth to emphasize that AJ of such a structure and specialization (according to trends of
diversified system) is published for the first time. It is also created for the first time by co-workers of
National Scientific Agricultural Library of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine.
Editorial board and editorial council consist of prominent scholars of agricultural branch, which
allows evaluating the level of abstract publishing.
Taking into consideration creation of AJ under circumstances of dynamic demand on production
of intellectual labor and material security of AIC as well, it is allowed to publish Journal with different
quantity of abstracts, advertisement, polygraph design.
The selection of literature for reweaving is stipulating by research and practice actual importance,
original elaboration of the problem.
Periodically of the edition — 4 issue per year. We hope this information will be of great interest
for scholars, professors and other specialists of agroindustrial complex and of course, for agricultural
libraries’ and science-technical information organizations’ staff as well.
Our AJ will take orders for publication of advertisements of scientific and technical orientation.
The AJ Editorial Board will appreciate your remarks, wishes and proposals concerning the
journal’s contents and design.
For reference, proposals and advertising materials,
please apply to the following addresses:
03127 MSP, Kyiv,
10 Geroyiv oborony Str.,
National Scientific
Agricultural Library of NAAS
Tel. (044) 258-42-81
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63 (091) Історія аграрної науки
Науковий референт — доктор істор. наук БОРОДАЙ І.С.
Науковий консультант — академік НААН ВЕРГУНОВ В.А.
УДК 001.89:631.153.3:631.51.9
2020.2.1. Гарбар О., Костюк М. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІЗ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМАНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ІНСТИТУТІ (КІНЕЦЬ ХІХ — ДРУГА ПОЛОВИНА
ХХ СТ.): ДО 175-Ї РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. Часопис української історії. Київ, 2020.
Вип. 40. С. 92–102. Бібліогр.: 31 назва.
Історія с.-г. дослідної справи, землеробство, аграрна
наука, удобрення ґрунту, сівозміна, Уманський с.-г. інститут.
Наведено історико-науковий аналіз становлення й розвит
ку наукових досліджень із землеробства в Уманському с.-г.
інституті, які беруть свій початок з реорганізації в 1868 р. Головного училища садівництва в Уманське училище землеробства і садівництва (УУЗС). З’ясовано, що перші дослідження
з обробітку і удобрення ґрунту проведені в 1886–1912 рр.
професором М.К. Васильєвим, який у 1912 р. видав перший
в Україні підручник із рослинництва та луківництва “Приватне
землеробство або вчення про польові та лугові культури”.
Діяльність В.В. Пашкевича в училищі сприяла подальшому
розвитку плодового та декоративного садівництва, виноградарства в Російській імперії, пізніше — в Україні. Також
С.М. Вуколов вперше в УУЗС організував викладання овочівництва на науковій основі, а П.Г. Шитт започаткував вивчення кореневої системи та живлення плодових дерев, закономірностей росту й циклічності їх онтогенетичного розвитку.
Відзначено напрацювання професора Ф.В. Заморського, який
на основі вивчення вмісту та видового складу бур’янів у насінні жита та пшениці, запропонував обґрунтовані заходи боротьби з бур’янами. Доведено, що внесок учених, викладачів
УУЗС у формування наукових основ землеробства є вагомим
і сприяє забезпеченню високих та стабільних урожаїв с.-г.
продукції. Особливу увагу приділено науковим надбанням
видатного вченого-аграрія, професора С.С. Рубіна у галузі
садового та польового землеробства. Узагальнено основні
напрями його науково-дослідної роботи: системи утримання
ґрунту та удобрення в плодових насадженнях, сівозміни та
обробіток ґрунту під польові культури.
УДК 001.89:930.24:63:35.075.1(477)
2020.2.2. Вергунов В.А., Бєлова О.І. ДОРАДНИЦТВО В
УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ: монографія / НААН, ННСГБ. Київ: Аграрна наука, 2020. 220 с. (Істор.бібліогр. серія “Аграрна наука України в особах, документах,
бібліографії”, кн. 112). Бібліогр.: 241 назва.
Історія с.-г. дослідної справи, с.-г. дорадча діяльність,
дослідне поле, суспільна агрономія, дорадчі служби, науковоконсультаційна діяльність.
Висвітлено сучасний стан і проблеми організації с.-г. дорадництва в Україні на основі історичного аналізу еволюції
становлення й розвитку системи поширення с.-г. знань та
інформації у світі і на території сучасної України, залучення
селян до активного використання інноваційних рішень в
організації аграрного виробництва, зберігання і переробки
с.-г. продукції. Показано, що в 1998–2006 рр. за ініціативи
органів державного управління сільського господарства,
аграрної науки та освіти, регіональних центрів наукового
забезпечення АПВ, громадських організацій аграрного профілю відбулося становлення с.-г. дорадчої діяльності як
самостійного виду економічної діяльності в аграрній сфері
економіки України. Зокрема, УААН, НАУ, Національною асоціацією с.-г. дорадчих служб України, Асоціацією фермерів
України сформовано методологічні, законодавчі, нормативноправові, організаційні основи с.-г. дорадчої діяльності та
започатковано розбудову інфраструктури дорадчих служб.
Сформульовано основні принципи організації с.-г. дорадчої
діяльності, розкрито особливості взаємодії дорадчих служб
з аграрним бізнесом, владою, наукою і освітою. Наведено
форми науково-консультаційної та інформаційної підтримки
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процесів трансферну інноваційних технологій в АПВ. Запропоновано способи удосконалення організації с.-г. дорадчої
діяльн ості в Україні з використанням потенціалу НААН.
Містить у додатках постанову НКЗС УСРР № 188 про організацію хат-лабораторій, накази № 6/5 від 9 січня 1998 р. про
вдосконалення наукового забезпечення АПВ на регіональному рівні, № 114/36/165 від 25 квітня 2001 р. про становлення
і розвиток мережі с.-г. служб в Україні та ін.
УДК 001.891:631.1(477)
2020.2.3. Корзун О. ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ НА ТЕРИТОРІЇ РАЙХСКОМІСАРІАТУ “УКРАЇНА” / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
Часопис української історії. Київ, 2020. Вип. 40. С. 112–120.
Бібліогр.: 12 назв.
Історія с.-г. дослідної справи, аграрна наука, сільське господарство, Друга світова війна, Райхскомісаріат “Україна”,
Центральна служба з досліджень Сходу.
Встановлено, що с.-г. дослідна справа як складова природничої науки була представлена науково-дослідними інституціями аграрного спрямування, більшість з яких не була
евакуйована в роки Другої світової війни. Доведено вагоме
значення цих установ для продовольчої безпеки Німеччини,
що зумовлювало постійну увагу до їх діяльності структур
Імперського міністерства окупованих східних територій. Німецькі фахівці відзначали масштабність та різноплановість
аграрної наукової тематики, але вказували на суттєві недоліки щодо організації побудови с.-г. дослідної справи в УРСР.
Показано, що в ході тривалої реорганізації німецька окупаційна влада зорганізувала діяльність усіх науково-дослідних
інституцій для потреб Третього Рейху та підпорядкувала їх
діяльність Крайовому дослідницькому центру, який повністю контролював організаційні, фінансові, кадрові, наукові
питання інституцій, був інтегрований в німецьку структуру
управління наукою. Зазначено, що українські керівники с.-г.
науково-дослідних установ лише виконували розпорядження
німецьких керівних структур, які підпорядковувались у методичному відношенні Імперському міністерству окупованих
східних територій.
УДК 001.891:631.147(477)“19/20”
2020.2.4. Orekhivskyi V.D. AGRARIAN SCIENCE DEVE
LOPMENT TO INCREASE THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF ORGANIC AGRICULTURE TECHNOLOGY
IN UKRAINE (1990–2015). Relevant research of historical
sciences: collective monograph. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019.
P. 126–143. Reference: 17 titles. DOI https://doi.org/10.36059/
978-966-397-100-1/126-143.
Історія с.-г. дослідної справи, органічне землеробство,
екологія, с.-г. культури, сидерати, сівозміни, біогумус,
врожайність.
Розкрито основні тенденції розвитку сільського господарства України в 1990–2000 рр., який забезпечувався впровадженням ефективних технологій вирощування с.-г. культур
у різних ґрунтово-кліматичних умовах. З використанням
органічних добрив та екологічних заходів зі збереження
ґрунтів вирішуються важливі практичні завдання: підвищення
рівня родючості ґрунтів, виробництво якісної с.-г. продукції та
збереження навколишнього середовища. Визначено напрями розвитку аграрної науки щодо активного запровадження
технологій органічного землеробства в умовах України: застосування науково обґрунтованої структури площ і сівозмін
з чергуванням різних біологічних груп культур, вирощування
зернобобових та сидеративних культур на зелене добриво,
багаторічних бобових та їх сумішей, післязбиральних та
післяжнивних культур. Велике значення надається розроб
ленню систем економного обробітку ґрунту, впровадженню
стандартів органічних добрив, використанню мікроорганізмів,
біогумусу, створенню сортів та гібридів з високою екологіч-
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ною пристосованістю, біологічним препаратам для захисту
рослин від бур’янів, хвороб та шкідників. Показано, що
науково обґрунтовані технології органічного сільського господарства, розроблені вченими науково-дослідних установ
мережі НААН, ефективно впроваджуються в господарствах
різних ґрунтово-кліматичних умов України та забезпечили
підвищення родючості ґрунтів, отримання високоякісної ор
ганічної с.-г. продукції.

зрошення. Підсумовано, що за період існування лабораторії
овочівництва суттєво вдосконалено технології насінництва
томату, цибулі ріпчастої, буряку столового, моркви столової.
У науковому доробку вчених понад 600 наук ових праць.
Результати досліджень лабораторії захищені 30 патентами
України, у тому числі 7 патентів отримано на сорти томату
“Наддніпрянський 1”, “Кіммерієць”, “Сармат”, “Інгулецький”,
“Тайм”, “Легінь”, “Кумач”.

УДК 001.891:631.147(477)“19/20”
2020.2.5. Kovalenko N.P. PECULIARITIES OF SCIENTIFIC
SCHOOL’ ACTIVITY DIRECTION TO IMPROVE AGROECOSYSTEMS IN FOREST-STEPPE OF UKRAINE (SECOND HALF
OF THE XIXTH — BEGINNING OF THE XXIST CENTURES).
Relevant research of historical sciences: collective monograph.
Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P. 87–105. Reference: 22 titles.
DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-100-1/87-105.
Історія с.-г. дослідної справи, землеробство, агроекологія, лісостепова зона України, с.-г. культури, сівозміни,
наукова школа.
Визначено особливості діяльності галузевих наукових
шкіл з удосконалення агроекосистем у різних ґрунтовокліматичних умовах Лісостепу України, передумовою створення яких стало накопичення теоретичних знань, наявність
перспективної науково-дослідної програми, що забезпечено
створенням мережі аграрних вищих навчальних закладів та
науково-дослідних центрів. Для оптимізації агроекосистем
дослідники наукових шкіл економічно та екологічно обґрунтували застосування інтенсивних екологічних заходів для с.-г.
угідь різних спеціалізацій з урахуванням їх інтенсифікації та
біологізації в ринкових умовах. Визначено ефективні сівозміни, застосування диференційованих систем обробітку ґрунту,
органічних та мінеральних добрив та комплексний захист,
що сприяло підвищенню родючості ґрунтів та продуктивності
агроекосистем у різних ґрунтово-кліматичних зонах України.
Показано, що на початку XXI ст. розвиток аграрного сектору
України характеризувався впровадженням агроекосистем, в
основі яких було використання науково обґрунтованої структури оброблюваних площ та сівозмін із ефективним чергуванням різних біологічних груп с.-г. культур, раціональне
застосування систем удобрення та вирощування тощо.

УДК 633.15:631.527(009)
2020.2.7. Вергунов В. О.О. СОЗІНОВ — ВИДАТНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ АГРОБІОЛОГ І ОРГАНІЗАТОР ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ. Вісник аграрної науки. Київ, 2020.
№ 5. С. 83–88. Бібліогр.: 6 назв.
Історія с.-г. дослідної справи, рослинництво, генетика,
селекція, агроекологія, Національна академія аграрних наук
України, учений у галузі рослинництва О.О. Созінов.
Висвітлено життєвий і творчий шлях відомого вченого у галузі генетики і селекції рослин, академіка О.О. Созінова, його
наукові здобутки з розвитку с.-г. дослідної справи в Україні.
Учений сприяв професіоналізації аграрної сфери як ініціатор
створення кафедри агроекології та біотехнології НУБіП Украї
ни, зробив вагомий внесок у становлення провідних вітчизняних галузевих наукових центрів: Селекційно-генетичного
інституту — ННЦ насіннєзнавства та сортовивчення НААН,
Інституту загальної генетики ім. М. І. Вавилова, ВАСГНІЛ,
НААН та ін. Заснував відому в Україні та за її межами нау
кову школу з біохімічної і молекулярної генетики рослин.
Систематизовано наукову спадщину вченого за напрямами:
генетика і селекція, біологія і морфологія, анатомія та цитологія рослин, агрофітоценози, агробіотехнологія, екологічні
проблеми сільського господарства, насінництво, проблеми
геноміки. Також О.О. Созіновим сформульовано гіпотезу
міжлокусних асоціацій, зокрема для запасних білків пшениці,
що ввійшла до світового фонду загальної генетики. Дослідив
особливості формування коадаптивних асоціацій генів у
геномах культурних і диких злаків. Опрацьована О.О. Созіновим генетична класифікація проламінів здобула міжнародне визнання, а спосіб ідентифікації генотипів сортів
і форм культурних рослин за локусами запасних білків є
важливим для сучасного насінництва і сортовипробування.
В останні роки працював над проблемами геноміки, агросфери XXI ст., збереження біорізноманіття і довкілля в контексті
сталого розвитку, обґрунтування необхідності дослідження
агросфери України як єдиної системи, що визначає якість
умов життя населення. Доклав зусиль до популяризації досягнень аграрної науки як редактор міжнародного журналу
“Цитологія і генетика”, збірника наукових праць “Агроекологія
і біотехнологія”, член редколегій вітчизняних та зарубіжних
часописів з питань генетики, селекції, біотехнології, загального рослинництва, насінництва.

УДК 631.147:001.891(477)
2020.2.6. Косенко Н.П., Погорєлова В.О., Бондаренко К.О.
НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ ОВОЧІВНИЦТВА
ІНСТИТУТУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА: ІСТОРІЯ ТА
ПІДСУМКИ. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук.
зб. / НААН, Ін-т зрошув. землеробства. Херсон, 2019. Вип. 72.
С. 83–88. Бібліогр.: 14 назв.
Історія с.-г. дослідної справи, землеробство, овочівниц
тво, селекція, насінництво, екологія, сорт, врожайність,
Інститут зрошуваного землеробства.
Досліджено історичний шлях відділу овочівництва Інституту зрошуваного землеробства, результати наукових дос
ліджень його вчених. Науково-дослідну роботу з основними
овочевими культурами розпочато під керівництвом А.С. Симонова, вивчалися схеми сівби насіння у відкритий ґрунт
різних сортів томату, вплив добрив в умовах зрошування.
З 1962 р. відділ на чолі з Є.М. Горбатенком розробляв основи
вирощування ранніх овочів. У 1981 р. розпочато селекційну
роботу з культурою томату по створенню інтенсивних сортів.
За керівництва Г.Ф. Ківер з 1995 р. проводилася розробка і
впровадження інтегрованої системи виробництва овочів на
зрошуваних землях, вивчення її впливу на стан навколишнього середовища, зокрема зрошуваних ґрунтів, та якість
продукції. Узагальнено наукові розробки відділу, спрямовані
на вдосконалення прийомів вирощування овочевих культур у
короткоротаційній овочевій сівозміні для систем краплинного
зрошування, отримані лабораторією на чолі з В.В. Васютою
в 2004–2011 рр. Як основний напрям роботи підрозділу в
період керівництва Ю.О. Лютою (2011–2017), розглядаються
дослідження генетичних закономірностей формування ознак
адаптивності при створенні сортів томату промислового типу,
придатних для вирощування в умовах півдня України. Висвітлено дослідження лабораторії в останні роки, проведені
під керівництвом Н.П. Косенко, зокрема безвисадковий спосіб вирощування насіння буряку столового за краплинного
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УДК 633.15:631.527(009)
2020.2.8. Vergunov V.A. HISTORY OF AGRICULTURE IN
UKRAINE DURING THE INTEGRATION OF STATE REGULATION. Relevant research of historical sciences: collective
monograph. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. P. 220–239. Refe
rence: 16 titles. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-1001/220-239/
Історія с.-г. дослідної справи, землеробство, сільське
господарство, земельна реформа, аграрна політика.
Висвітлено основні аспекти державної політики щодо розвитку сільського господарства на українських землях наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Основний акцент зроблено на
кількісних показниках розвитку с.-г. виробництва з урахуванням впливу проведених державних аграрних реформ.
Встановлено, що побудову системи державного регулювання
та законодавчих рішень щодо ведення с.-г. галузі започатковано у 1894 р. створенням профільного відомства — Міністерства землеробства та державних маєтностей на чолі
з відомим ученим-аграрієм і державним діячем О.С. Єрмоловим. Суттєвий вплив на розвиток галузі здійснила аграрна реформа 1906–1917 рр., ініційована прем’єр-міністром
П.А. Столипіним, завдячуючи якій урожай основних зернових
культур збільшився від 2 млрд пудів у 1884 р. до 4 у 1911 р.,
або на 28%. Декрет про землю та прийняте у 1919 р. “Положення ВЦВК про соціалістичне землеробство” слугували

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 338.43; 631.1

Економіка сільського господарства.
Організація та управління сільськогосподарським виробництвом

основою для подальшої побудови колгоспно-радгоспної
системи ведення сільського господарства. Пройшовши через
голодомори, репресії та війну, країна побудувала другу у
світі за розмірами планову економіку, яка характеризувалася періодичними зростаннями і спадами, зазнала краху
наприкінці 1990-х рр. Показано, що трансформаційні зміни
української с.-г. галузі розпочалося із затвердження у грудні
1990 р. Верховною Радою України нового Земельного кодексу України як незалежної держави та прийняття Постанови
“Про земельну реформу”, згідно з якою 15 березня 1991 р.
було розпочато реформування земельних відносин.
УДК 636.2.082:001(477)
2020.2.9. ТЕОРЕТИК, ПРАКТИК, ОРГАНІЗАТОР ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ УКРАЇНИ (ДО 95-РІЧНИЦІ
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕРШОГО ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ, ДОКТОРА С.-Г. НАУК, ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА
ЮХИМОВИЧА НЕДАВИ) / Гладій М.В., Полупан Ю.П., Ковтун С.І., Бородай В.П., Бородай І.С. Розведення і генетика
тварин: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, ІРГТ ім. М.В. Зубця.
Київ, 2020. Вип. 59. С. 5–16. Бібліогр.: 26 назв.
Історія с.-г. дослідної справи, тваринництво, велика рогата худоба, розведення, селекція, продуктивність, дослідна справа, учений у галузі тваринництва В.Ю. Недава.
Розкрито основні віхи життєвого і творчого шляху відомого
вченого-селекціонера у галузі тваринництва, доктора с.-г.
наук, професора В. Ю. Недави (1925–2009). Систематизовано науковий доробок ученого, узагальнено його наукові
пошуки з розвитку основ розведення та селекції традиційних
для України порід великої рогатої худоби минулого століття,
зокрема бурої карпатської, симентальської, чорно-рябої, виведення на їх основі високопродуктивних спеціалізованих
порід і типів молочного і м’ясного напрямів продуктивності,
що відповідають рівню європейських стандартів. Показано
внесок ученого в становлення провідних галузевих наукових
центрів регіонального та республіканського масштабів —
Закарпатської державної с.-г. дослідної станції (нині Закарпатський інститут АПВ НААН), Київської дослідної станції
тваринництва “Терезине” та Українського НДІ розведення
і штучного осіменіння великої рогатої худоби (нині Інститут
розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН). Як
перший директор інституту, доклав зусиль до формування
його організаційної структури та експериментальної бази,
розгортання системних наукових досліджень у галузі роз-
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ведення та селекції, генетики й біотехнології с.-г. тварин.
Завдячуючи науковим ініціативам ученого, інститут здобув
особливий статус науково-методичного центру з проблем
розведення та генетики с.-г. тварин, розробив конкурентоспроможні технології виробництва продукції тваринництва.
УДК 636.5.082/.085:001.891(477)
2020.2.10. Мельник В.В. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: монографія / НААН,
ННСГБ; наук. ред. акад. НААН В.А. Вергунов. Київ: ТОВ “НВП
“Інтерсервіс”, 2019. 340 с. (Істор.-бібліогр. серія “Аграрна
наука України в особах, документах, бібліографії”; кн. 110).
Бібліогр.: 760 назв.
Історія с.-г. дослідної справи, птахівництво, с.-г. птиця,
розведення, селекція, відтворення, годівля, утримання,
штучна інкубація, ветеринарна медицина, продуктивність.
Висвітлено науково-організаційні засади розвитку птахівництва в Україні другої половини ХХ — початку ХХІ століття
на тлі соціально-економічних, суспільно-політичних, загальнонаукових і теоретико-методологічних чинників. Розкрито
специфіку напрямів дослідницьких пошуків з проблем розведення та селекції, годівлі й утримання, відтворення та
штучної інкубації с.-г. птиці, ветеринарного забезпечення
галузі, що здійснювалися на базі науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів. Обґрунтовано значення
неформальних творчих об’єднань у продукуванні наукового
знання та його репрезентації на прикладі діяльності наукових
шкіл, заснованих відомими дослідниками. Показано роль
законодавчого забезпечення розвитку племінної справи в
птахівництві України, наведено статистичні дані щодо стану
виробництва продукції птахівництва на різних історичних
етапах. Окреслено стратегічні завдання та перспективи
подальшого піднесення галузі з урахуванням виробленого
історичного досвіду й ефективних дослідницьких практик.
Поряд із позитивними тенденціями розвитку вітчизняного
птахівництва розглядаються й негативні чинники, такі як
низька ефективність використання наукового потенціалу
профільних наукових установ та вищих навчальних закладів при менеджменті селекційних і технологічних процесів
на виробництві; недосконалість нормативно-правової бази
з організації ефективнодіючої інфраструктури аграрного
ринку.

338.43 Економіка сільського господарства.
631.1 Організація та управління
сільськогосподарським виробництвом
Науковий референт — кандидат с.-г. наук НИНЬКО П.І.
Науковий консультант — академік НААН ШПИЧАК О.М.
УДК 330.341.1:336.22
2020.2.11. Сус Т.Й. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ. Актуальні проблеми розвитку економіки
регіону. 2019. Вип. 15. Т. 1. С. 80–86. Бібліогр.: 10 назв.
Фінансування, інновації, інноваційний розвиток, аграрний
сектор, інноваційні процеси.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування науковометодичних підходів і практичних рекомендацій щодо концепції фінансового забезпечення інноваційного розвитку
аграрного сектору. Розглянуто сучасні підходи до фінансування інноваційного розвитку. Зазначено, що в сировинних
економіках інновації спрямовані на збільшення видобутку
сировини та вирощування с.-г. культур, на які є попит на міжнародних ринках. Домінування видів діяльності зі спадною
віддачею не дає змоги фінансувати інноваційний розвиток
належним чином як з боку держави, так і з боку потенційних
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споживачів інноваційних продуктів. Для аграрного сектору
України запропоновано поєднання двох моделей, коли модель “держава інвестор” використовується в інноваціях, які
більшою мірою мають суспільний ефект (екологічні інновації) і, навпаки, модель “держава регулятор” в інноваційній
діяльності, що має яскраво виражений ефект економічний.
Окреслено специфіку інноваційних процесів в аграрному
секторі. Проаналізовано сучасні підходи до фінансового забезпечення інноваційного розвитку та фактори, які негативно
впливають на розвиток агроінновацій в Україні.
УДК 330.341.1:338.432(477)
2020.2.12. Єрмаков О.Ю., Гнатенко Є.Ю., Нагорний В.В.
ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ: монографія. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 182 с. Бібліогр.:
167 назв. Шифр 553426.
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Економіка сільського господарства.
Організація та управління сільськогосподарським виробництвом

Інноваційне забезпечення, соціально-економічний стан,
продовольча безпека, стагнація, кластерна модель.
Удосконалено методичні підходи щодо оцінки рівня інноваційного забезпечення розвитку с.-г. виробництва, через
формування та обґрунтування комплексного підходу, який
передбачає побудову системи показників та індексів стану
галузі. Досліджено тенденції розвитку с.-г. виробництва та
встановлено, що воно було, є і залишається пріоритетним та
важливим напрямом економічної діяльності, який визначає
соціально-економічний стан української держави та рівень її
продовольчої безпеки. Встановлено, що інноваційний розвиток с.-г. виробництва в Україні відбувається за вкрай несприятливих умов, оскільки науково-технічний та інноваційний
потенціали галузі характеризуються тривалою стагнацією.
Розроблено і запропоновано наукові та практичні пропозиції
щодо формування концептуальної інноваційної кластерної
моделі с.-г. виробництва, а саме: встановлено пріоритети
переходу регіонального аграрного виробництва до інноваційної кластерної моделі розвитку; визначено організаційні, фінансові та правові засади створення організаційноекономічної структури.
УДК 332.112:620.952(447)
2020.2.13. Калетник Г.М., Климчук О.В., Мазур В.А. ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА В УКРАЇНІ З ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР.
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і
практики. 2019. № 5. С. 7–17. Бібліогр.: 17 назв.
Біодизельне паливо, ефективність виробництва, олійні
культури, цінова політика, енергетичні ресурси.
Розглянуто економічне, енергетичне та екологічне значення світового виробництва біодизельного палива. Встановлено, що збільшення обсягів вирощування біомаси енергетичних культур для подальшої комплексної переробки й
отримання біопалив, зокрема біодизеля, слід проводити з
урахуванням ситуації як з існуючими потребами у продуктах харчування, так і з наявними джерелами забезпечення
традиційними енергетичними ресурсами. Визначено, що за
сучасної цінової політики на насіння олійних культур (ріпак,
соняшник, соя) та нафтове дизельне паливо, процес виробництва біодизеля в Україні буде економічно вигідним з
насіння ріпаку і соняшнику та економічно невигідним з насіння сої. Виробництво готового біоенергетичного продукту
для споживання характеризується більшими економічними
вигодами, ніж масове експортування сировини.
УДК 332.6:332.33(477)
2020.2.14. Ступень Н., Дудич Г., Дудич Л., Таратула Р.
РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ. Аграрна економіка. 2019. Т. 12, № 3/4. С. 85–89.
Бібліогр.: 10 назв.
Ринок землі, оцінка земель, інвентаризація, обмеження,
законодавче забезпечення, державне регулювання купівліпродажу.
Розглянуто основні проблеми становлення ринку с.-г. земель в Україні: створення соціально-економічних умов для
цивілізованого ринку, запровадження системи державного
регулювання ринку земель, формування ринків збуту с.-г.
продукції, запровадження державних закупівель. Держава
має зберігати контроль за формуванням і розвитком інститутів землеволодіння. Встановлено, що роль агрохолдингів
у розвитку земельного ринку є недотриманням вимог до
раціонального їхнього використання. Доведено негативний
вплив відсутності ринку земель на інвестиційну привабливість останніх. Для іноземних інвесторів Україна може бути
визнана зоною інвестиційного ризику. Незважаючи на всі “за”
і “проти” ринку земель, його запровадження є необхідною
умовою розвитку ринкових економічних відносин. Запропоновано послідовність заходів, які мають передувати вільному продажу земель с.-г. призначення в Україні, включаючи
їхню інвентаризацію, вдосконалення методики ринкової
оцінки земель та її проведення, встановлення обмежень
на продаж землі, прийняття відповідного законодавчого
забезпечення. Як показав досвід земельної реформи, не
можна впроваджувати заходи щодо земель необдумано, не
врахувавши наслідки та можливі помилки. Для запроваджен-
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ня цивілізованого ринку земель необхідна розробка цілого
комплексу законодавчих і нормативно-правових актів, які б
забезпечили державне регулювання купівлі-продажу земель
с.-г. призначення.
УДК 336.5
2020.2.15. Богач М., Верзун А., Ковалів В. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів, 2019.
№ 26: Економіка АПК. С. 108–112. Бібліогр.: 8 назв. Шифр
553580.
Фінансова підтримка, пряме бюджетне фінансування,
фінансування бюджетних програм, бюджетні кошти.
Розглянуто сучасний стан організації державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки України. Охарактеризовано сучасні тенденції й динаміку розвитку сільського
господарства, зокрема місце галузі в структурі ВВП країни.
Проаналізовано витрати держави на забезпечення розвитку
вітчизняного сільського господарства, їхню структуру й динаміку змін. Особливу увагу приділено питанню переформатування механізму здійснення державної фінансової підтримки,
тобто відмови від використання переважно непрямих форм
її реалізації на користь прямого бюджетного фінансування
відповідних програм. Відмова від використання спеціального
режиму справлення ПДВ с.-г. товаровиробниками (механізм
так званої квазі-акумуляції податку на додану вартість)
зумовила необхідність компенсації втрачених с.-г. підприєм
ствами коштів. Уряд забезпечив перехід до використання
прямих форм державної фінансової підтримки, щорічний
мінімальний розмір якої становить 1% ВВП. Основних змін
зазнала структура фінансування відповідних бюджетних
програм. Передбачено перехід до пріоритетного фінансування фермерських господарств як основних виробників с.-г.
продукції. На ці цілі закладено шосту частину коштів, передбачених для фінансування бюджетних програм. Лідером
щодо обсягу залучення бюджетних коштів є тваринництво.
На потреби цієї галузі виділяється понад 50% загального
обсягу підтримки. Відмічено, що механізм державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки проходить свій
еволюційний шлях розвитку, що зумовлює необхідність його
вдосконалення.
УДК 336:[330.341.1:338.43]
2020.2.16. Думанська І.Ю. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ,
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА: монографія. Київ: ДВНЗ
“Університет банківської справи”, 2018. 298 с. Бібліогр.: 270
назв. Шифр 553481.
Інноваційні процеси, фінансове забезпечення, агропромислове виробництво, державно-приватне підприємство.
Висвітлено теоретичні, методологічні та організаційні
аспекти фінансового забезпечення інноваційних процесів в
АПК України. Обґрунтовано підходи, розроблено методичне
забезпечення і практичні рекомендації щодо формування та
реалізації комплексної системи фінансового забезпечення
інноваційних процесів в АПК з урахуванням специфіки галузі
на засадах системності. Досліджено компоненти побудови,
принципи, форми і методи системи фінансового забезпечення інноваційних процесів в агропромисловому виробництві.
Визначено напрями вдосконалення фінансового забезпечення інноваційних процесів АПК України. Обґрунтовано
впровадження моделі державно-приватного підприємництва
у фінансуванні інноваційних процесів вітчизняних аграріїв.
УДК 338.1:334.722:[334.7:338.432](477.83)
2020.2.17. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ: монографія. Івано-Франківськ: Прикарпатський
нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2019. 476 с. Бібліогр.: 73 назви.
Шифр 553293.
Організаційно-правові форми, підприємства с.-г., різноукладність, виробництво валової продукції, місцеве самоврядування.
Досліджено роль та місце організаційно-правових форм
с.-г. підприємств в умовах різноукладності. Розглянуто сучасний стан їх розвитку. Обґрунтовано цільові орієнтири
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та чинники становлення і розвитку укладів. Охарактеризовано поняття “організація”, “організаційно-правові форми”,
“організаційно-правові форми с.-г. підприємств”. За допомогою системного підходу окреслено основні причини, які
стримують розвиток різноукладності на селі. Проаналізовано
динаміку формування організаційно-правових форм с.-г. підприємств в Україні. Здійснено прогноз виробництва валової
продукції для різних організаційно-правових форм с.-г. підприємств України до 2030 р. Визначено пріоритети розвит
ку с.-г. підприємств на рівні держави та органів місцевого
самоврядування.
УДК 338.27:330.332:637.1
2020.2.18. Россоха В.В., Петриченко О.А. ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙ В МОЛОЧНІЙ ГАЛУЗІ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ НОРМ СПОЖИВАННЯ МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ НАСЕЛЕННЯМ.
Економіка АПК. 2019. № 12. С. 16–27. Бібліогр.: 18 назв.
Молоко, виробництво, інвестиційні ресурси, продаж молока, молокопродукти, споживання.
Мета дослідження — виявити статистично достовірні
тенденції і залежності розвитку молочної галузі, які можуть
тривати і в майбутньому, та визначити напрями вкладень
і обсяги інвестиційних ресурсів для виробництва молока і
молокопродуктів, що забезпечать раціональну норму їх споживання на одну особу населення країни. Аналіз динаміки
показників молочної галузі засвідчив скорочення поголів’я
й підвищення продуктивності корів у всіх категоріях господарств, зростання обсягів продажу молока переробникам
с.-г. підприємствами і зменшення господарствами населення. У перспективі темпи скорочення поголів’я корів випереджатимуть темпи зростання продуктивності, що спричинить
зменшення обсягів виробництва молока в усіх категоріях
господарств і продажу його переробним підприємствам.
Здійснено прогноз чисельності населення в країні та встановлено співвідношення рівня споживання молока на одну
особу до раціональної норми споживання. Опрацьовано
сценарії розвитку молочної галузі та обсяги інвестицій для
забезпечення раціональної норми споживання молока і молокопродуктів на одну особу населення країни.
УДК 338.432.025.12:005.334(477)
2020.2.19. Петруха С.В. ДЕРЖАВНЕ АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇ
НИ: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 524 с.
Бібліогр.: 630 назв. Шифр 553537.
Державне антикризове регулювання, аграрний сектор
економіки, економічна циклічність, структурні трансформації, антикризове регулювання, аграрна політика.
Обґрунтовано теоретичні та методичні підходи до формування цілісної системи антикризового регулювання аграрного
сектору економіки (АСЕ) з урахуванням: факторів економічної
циклічності; сучасних тенденцій структурних трансформацій
АСЕ; кореляції національного регуляторного цілеорієнтування з глобальними цілями і завданнями сталого розвитку
АСЕ; трансмісійних міжсекторальних антикризових каналів,
стабілізаційних та стимулювальних ефектів національної
аграрної політики в умовах євроінтеграційних процесів;
інституціонально-координаційних механізмів, спрямованих
на подолання асиметрії управлінських рішень у системі анти
кризового регулювання АСЕ. Розкрито сутність і складові
антикризового регулювання АСЕ як координованого регуляторного процесу, що охоплює: інтенсифікацію екзогенних та
ендогенних кризових факторів, явищ і процесів у сільському
господарстві, переробно-харчових галузях АСЕ, на сільських
територіях; розроблення й реалізацію попереджувальних
секторальних і регіональних заходів та державних цільових
антикризових програм із відповідним нормативно-правовим,
фінансовим, адміністративним та інформаційним забезпеченням; імплементацію інститутів незалежного моніторингу
та оцінювання стану АСЕ України.
УДК 338.432:[332.012+332.021]
2020.2.20. Ковальова О.В. СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА ТА
ТРАНСФОРМАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ:
монографія. Київ: ННЦ “ІАЕ”, 2019. 320 с. Бібліогр.: 398
назв. Шифр 553270.
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Структурна політика, трансформації, аграрний сектор
економіки, інституційна ефективність.
Викладено результати наукових досліджень проблематики
структурної політики та трансформацій в аграрному секторі
економіки. Здійснено аналіз теоретичних та методологічних
основ структурної політики у механізмі розвитку економіки.
Визначено результативність структурної політики і забезпечення сталого розвитку агросектору з позицій інституційної ефективності, галузево-господарських характеристик,
економічного та соціального виміру, регіонального та зов
нішньоекономічного контексту. Запропоновано стратегічні
пріоритети і концепцію формування і реалізації структурної
політики розвитку аграрного сектору.
УДК 338.434:338.121:631.17
2020.2.21. Сас Л.С., Матковський П.С. НОРМАТИВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ НАПРЯМІВ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ. Актуальні проблеми розвитку економіки
регіону. 2019. Вип. 15. Т. 2. С. 8–14. Бібліогр.: 12 назв.
Фінансова підтримка, технологічне оновлення, модернізація діяльності, інноваційна діяльність.
Метою статті є визначення напрямів державної фінансової
підтримки інноваційної діяльності, зокрема технологічного
оновлення виробництва та модернізації діяльності с.-г.
підприємств, передбачених нормативними документами.
Обґрунтовано роль та місце державної фінансової підтримки у забезпеченні здійснення технологічного оновлення
виробництва с.-г. підприємств як складової їхнього інноваційного розвитку. Проведено аналіз нормативного забезпечення здійснення інноваційної діяльності. Виокремлено та
розглянуто напрями фінансової підтримки технологічного
оновлення і модернізації діяльності с.-г. підприємств, зок
рема щодо: бюджетної підтримки, створення необхідних
умов для фінансування, пільгового кредитування, страхування інноваційної діяльності, створення спеціалізованих
небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ,
пільгового оподаткування, фінансово-економічного забезпечення трансферу технологій.
УДК 338.512:631.11
2020.2.22. Цап В.Д. ВИТРАТИ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
УКРАЇНИ: монографія. Мелітополь: Вид. будинок ММД,
2018. 368 с. Бібліогр.: 284 назви. Шифр 553456.
Витрати і собівартість продукції, контролінг витрат,
оцінка землі, оподаткування (виробництво продукції, роботи і послуги).
Висвітлено теоретико-методичні основи формування вит
рат та собівартості в с.-г. підприємствах, зокрема особливу
увагу приділено системі контролінгу витрат в управлінні
с.-г. підприємствами. Досліджено процес формування вит
рат і собівартості продукції в с.-г. підприємствах України,
проаналізовано зональний та внутрішньозональний аспект,
виявлено структурні зміни у формуванні виробничих витрат
і собівартості продукції в с.-г. підприємствах, досліджено
вплив змін у нормативній грошовій оцінці землі та системи
оподаткування виробництва продукції, робіт і послуг на формування витрат с.-г. підприємств, запропоновано науково
обґрунтоване розв’язання важливої проблеми забезпечення
оперативності та об’єктивності формування витрат і собівартості продукції в с.-г. підприємствах.
УДК 339.137:664.7:338.43
2020.2.23. Пархомець М.К., Уніят Л.М., Соловей І.С.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ: монографія. Тернопіль: Осадча Ю.В.,
2019. 232 с. Бібліогр.: 186 назв. Шифр 553512.
Конкурентоспроможність, зернове господарство, ефективна конкуренція, рівень дохідності, ресурсозбереження.
Розглянуто організаційно-економічні аспекти підвищення
конкурентоспроможності зернового господарства у с.-г.
підприємствах. Систематизовано теоретичні та практичні
способи визначення рівня конкурентоспроможності зернового господарства. Удосконалено методичні підходи щодо

9

2020.2.24.

Економіка сільського господарства.
Організація та управління сільськогосподарським виробництвом

оцінки рівня конкурентоспроможності зернового господарства за методом теорії ефективної конкуренції. Розроблено
систему ресурсозбереження у зерновиробництві та збуту
зерна с.-г. підприємствами регіону. Запропоновано алгоритм
прогнозування рівня дохідності, перспективну територіальновиробничу структуру розвитку конкурентоспроможного
зернового господарства для підприємств Тернопільської
області.
УДК 339.187.62:631.3
2020.2.24. Садура О., Агрес О. РОЛЬ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів, 2019.
№ 26: Економіка АПК. С. 104–107. Бібліогр.: 8 назв. Шифр
553580.
Лізинг, лізингова діяльність, лізингові послуги, лізингові
операції, засіб реалізації продукції, інвестиції.
Вказано, що лізинг є формою відтворення основних засобів, своєрідним видом підприємницької діяльності. Основою
лізингу є довгострокова оренда майна, тобто передача його
у тимчасове користування на умовах платності, строковості
й зворотності або викупу. Лізинг може бути непоганою альтернативою банківському кредитуванню, оскільки дає змогу
значно зменшити стартові капіталовкладення, а отже, відкриває широкі можливості для розвитку малого та середнього бізнесу. Порівняно з іншими способами придбання
технічних засобів (банківський кредит, оплата за фактом
поставки, купівля з відтермінуванням оплати тощо) він має
низку переваг. Доведено, що на сьогодні ринок лізингових
послуг в Україні перебуває на стадії становлення порівняно
з європейськими країнами, а також, що лізинг як засіб реалізації продукції та здійснення інвестицій набув значного поширення в усьому світі. Обсяги здійснення лізингових операцій
у нашій державі залишаються у декілька разів нижчими за
аналогічні показники західних країн. Для активізації ринку лізингових послуг, а також успішного розвитку лізингу в Україні
доцільно вжити комплекс запропонованих заходів, а саме:
реформування податкового законодавства, встановлення
норм пришвидченої амортизації, урізноманітнення джерел
фінансування лізингових операцій тощо.
УДК 339.9:338.432
2020.2.25. Наконечна К.В. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ: монографія. Київ: НУБіП України, 2019. 200 с.
Бібліогр.: 51 назва. Шифр 553560.
Виробництво с.-г., структурні зміни, державні інвестиції,
дослідження, розробки, трансфер технологій, комерціалізація.
Досліджено структурні зміни в с.-г. виробництві, проаналізовано досвід різних країн світу. Представлено економічний аналіз факторів, що впливають на ці зміни. Стверджується, що продуктивні технології та державні інвестиції
в дослідження та розробки, а також підтримка державних
досліджень та трансферу технологій, комерціалізація нових наукових відкриттів, глобальні тенденції та інвестиції
в нові технології та статус прав інтелектуальної власності
були і будуть залишатися основними факторами порівняльної переваги та конкурентної позиції. Загальними світовими тенденціями, які і в подальшому будуть впливати
на аграрний сектор, є наступні: укрупнення розмірів с.-г.
підприємств, зменшення обсягів державної підтримки у
с.-г. виробництво, збільшення ланцюгів доданої вартості,
лібералізація ринку землі, впровадження нових технологій,
поглиблення спеціалізації господарської діяльності, забезпечення доступності фінансових ресурсів, глобальне потепління.
УДК 354:631.1:664
2020.2.26. Зеліско Н. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.
Вісник Львівського національного аграрного університету.
Львів, 2019. № 26: Економіка АПК. С. 77–80. Бібліогр.: 11 назв.
Шифр 553580.
Продовольча безпека, складові продовольчої безпеки,
принципи продовольчої безпеки, продовольча продукція,
фінансові можливості.
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УДК 338.43; 631.1

Досліджено проблеми формування продовольчої безпеки.
Визначено вплив зростання ефективності функціонування
агропродовольчої сфери на стан продовольчої безпеки
держави. Визначено та охарактеризовано продовольчу
безпеку через її складові. Розглянуто складові та принципи формування продовольчої безпеки. З’ясовано, що з
урахуванням експортних можливостей країни за окремими
групами продовольчої продукції складаються баланси продовольчих ресурсів, які використовуються для розробки
стратегії формування продовольчої безпеки. Здійснено
аналіз якісного компонента доступу населення України до
продуктів харчування та реальних фінансових можливостей
громадян. На основі ретельного вивчення вартості наборів
продуктів харчування згідно з методикою визначення прожиткового мінімуму в Україні визначено низку аспектів, які
не відповідають дійсності. Розглянуто напрями поліпшення
доступу населення до продовольства в якісному та фінансовому вимірах. Надано низку пропозицій щодо зміцнення
продовольчої безпеки в Україні.
УДК 568.012.32(477)
2020.2.27. Бондарчук Н.В. SWOT-АНАЛІЗ В ЗАБЕЗПЕ
ЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2019.
Вип. 15. Т. 1. С. 8–15. Бібліогр.: 8 назв.
SWOT-аналіз, стратегічне управління, економічна безпека, аграрне підприємство, інтегральна оцінка.
Метою статті є дослідження та виявлення внутрішніх і зов
нішніх сторін економічної безпеки аграрного підприємства на
основі SWOT-аналізу для забезпечення його ефективного
управління. Констатовано, що оцінка рівня економічної безпеки аграрного підприємства формується в розрізі таких
основних функціональних складових, як: фінансова, інноваційна, кадрова, техніко-технологічна. Кожна із цих складових
оцінюється за системою якісних та кількісних складових, що
включають інтегральну оцінку рівня економічної безпеки з
вивченням їх важливих показників. Запропоновано алгоритм
проведення SWOT-аналізу для аграрного підприємства, який
складається з етапів: 1) визначення важливих факторів,
які впливають на діяльність підприємства; 2) виявлення
загроз та можливостей підприємства, що встановлюються
за пріоритетом, необхідності концентрації зусиль та відповідного моніторингу; 3) групування можливостей та загроз
за певним взаємозв’язком; 4) будова комплексної матриці
та формування стратегії. Встановлено, що застосування даного інструменту стратегічного управління дає змогу
своєчасно виявити поряд із сильними сторонами та можливостями підприємства існуючі загрози та слабкі сторони,
побудувати ефективну стратегію діяльності і за рахунок
сильних сторін та можливостей підприємства втримати свою
частку на ринку, покращити фінансовий стан, досягти переваги перед конкурентами, збільшити обсяги виробництва
продукції.
УДК 631.1.016
2020.2.28. Амонс С.Е. ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання
науки і практики. 2019. № 5. С. 17–28. Бібліогр.: 17 назв.
Фермерське господарство, конкурентоспроможність,
інвестиційна діяльність, модернізація виробництва.
Наведено оцінку сучасного стану, тенденцій та основних
напрямів подальшого розвитку фермерських господарств
України. Доведено, що зростання кількості фермерських господарств в Україні пов’язане із легалізацією бізнесу та державною підтримкою фермерської діяльності. Виявлено відсутність кардинальних змін у їх динаміці; визначено основні
чинники, що гальмують розвиток фермерських господарств
у державі та основні проблеми функціонування фермерських
господарств, що вимагають вирішення у правовому полі.
Встановлено, що для підвищення конкурентоспроможності
фермерських господарств інвестиційна діяльність має охоплювати впровадження інвестицій у модернізацію виробництва. Обґрунтовано необхідність розвитку фермерських господарств як однієї з головних умов соціально-економічного
розвитку сільських територій та збереження продовольчої й
економічної безпеки держави.
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УДК 631.3

УДК 631.1:330.341.1
2020.2.29. Макаренко П.М., Пілявський В.І., Ал-Далаієн
Р.Х.Х. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: монографія. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 178 с. Бібліогр.: 193 назви. Шифр 553476.
Ресурсний потенціал, оцінка і використання потенціалу
ресурсів, аграрні підприємства, ресурсозабезпечення, ресурсовіддача, земельні ресурси.
Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування,
оцінки і використання потенціалу ресурсів аграрних підприємств. Зокрема, ідентифіковано сутнісну характеристику
понятійного категоріального апарату ресурсів і їх потенціалу.
Встановлено суб’єктивні і об’єктивні складники потенціалу
аграрних підприємств та їх видові прояви. Визначено стан
виробничого ресурсозабезпечення, рівень впливу земельних,
трудових і матеріально-технічних ресурсів та їх сукупного
потенціалу на ресурсовіддачу. Надано оцінку ефективності
використання ресурсного потенціалу окремих аграрних підприємств. Окреслено напрями техніко-технологічних змін
використання с.-г. земельних ресурсів і збереження їх родючості, формування потенціалу трудових ресурсів і управління
персоналом, системою мотивації й стимулювання їх праці
в аграрних підприємствах. Розроблено пропозиції щодо
активізації використання ресурсів інвестиційного розвитку
потенціалу аграрних підприємств.

2020.2.33.

УДК 631.162
2020.2.30. Левандівський О.Т., Дребот С.Д. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.
2019. Вип. 15. Т. 2. С. 32–41. Бібліогр.: 20 назв.
Фінансове забезпечення, кредитування, державна підтримка, продовольча безпека, фінансово-кредитні інституції.
Метою статті є визначення ролі банківського кредиту у
фінансовому забезпеченні с.-г. підприємств, аналіз чинників,
які перешкоджають розвитку кредитних відносин, опрацювання напрямів стабілізації механізму кредитування с.-г.
підприємств в Україні. Досліджено підходи до вивчення фінансового забезпечення с.-г. підприємств у сучасних умовах
господарювання. Наголошується, що сучасне ведення сільського господарства тісно пов’язане з фінансово-кредитними
інституціями. Обґрунтовуються окремі напрями фінансового
забезпечення. При цьому вважається, що кредитування с.-г.
підприємств є важливим інструментом сталого розвитку
держави та забезпечення її продовольчої безпеки. Однак у
сучасних умовах питання організації фінансового забезпечення аграрного сектору економіки потребує нового підходу,
вдосконалення розглянутих програм державної підтримки
шляхом проведення активних заходів на рівні с.-г. підприємств, впровадження нових фінансово-кредитних структур.

631.3 Сільськогосподарські машини,
знаряддя та інструменти
Науковий референт — кандидат с.-г. наук НИНЬКО П.І.
Науковий консультант — академік НААН АДАМЧУК В.В.
УДК 631.3:631.17
2020.2.31. Грицишин М.І., Перепелиця Н.М. ЕКОЛОГІ
ЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА І ПРОБЛЕМИ ЇЇ ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Механізація та електрифікація сільського
господарства: міжвід. темат. наук. зб. Глеваха, 2019. Вип. 9.
С. 175–180. Бібліогр.: 12 назв. Шифр 06 553187.
Технічне забезпечення, землеробство, екологізація, ма
теріально-технічна база, засоби автоматизації конт
ролю.
Встановлено, що розвиток аграрної науки характеризується зосередженістю на розробленні адаптивних до мінливих
ґрунтово-кліматичних умов машинних технологій виробниц
тва продукції рослинництва, які дадуть можливість зберегти
екологічну та біологічну рівновагу в природі та забезпечать
виробництво екологічно безпечних продуктів харчування.
Перспективними напрямами розвитку матеріально-технічної
бази екологічно безпечного землеробства є: створення
енергетичних технічних засобів на агрофільних шинах, забезпечених засобами автоматизації контролю та управління заданим режимом роботи, які мінімізують ущільнення
ґрунту та інший негативний вплив на довкілля; створення
багатоопераційних технологічних модулів, адаптованих до
мінливих умов середовища, забезпечених засобами автоматизації контролю та управління заданою якістю виконання
технологічних операцій з мінімальними витратами енергетичних ресурсів.
УДК 631.312:631.316.22
2020.2.32. Лещенко С.М., Сало В.М., Петренко Д.І., Васильковський О.М. ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХ
НОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ КОМБІНОВАНИХ ЧИЗЕЛЬНИХ ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІВ. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських
машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. Кропивницький:
ЦНТУ, 2019. Вип. 49. С. 132–140. Бібліогр.: 16 назв. Шифр
06 553731.
Чизельний глибокорозпушувач, чизельна лапа з прямим
стояком, глибина суцільного обробітку, зона деформації
ґрунту, швидкість руху агрегату.
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Проведено систематизацію основних найбільш поширених
робочих органів чизельних глибокорозпушувачів з критичною
оцінкою їх конструктивно-технологічних параметрів. Доведено, що незважаючи на конструктивну подібність чизельних
лап з прямим стояком, що використовуються в серійних
ґрунтообробних агрегатах, конструкцію цих робочих органів
не можна вважати повністю обґрунтованою, що насамперед
стосується використання на лапах додаткових робочих органів і елементів та можливості аналітично розраховувати
і практично забезпечувати задану глибину суцільного обробітку. Наведено залежності, які дають можливість знайти
критичну глибину чизельного обробітку, величину зон деформації, глибину суцільного обробітку та встановлено значення
рекомендованих конструктивних параметрів чизельної лапи
з прямим стояком. Установлено, що в умовах суглинкових
ґрунтів чизельними глибокорозпушувачами забезпечуються
показники роботи в межах агротехнічних вимог при швидкості
руху агрегату 2,5 м/с, кут установки долота до дна борозни
при цьому становить 25–30°, довжина долота — 0,26–0,35 м
при відстані між рядами робочих органів 0,45–0,55 м.
УДК 631.313
2020.2.33. Вольський В.А. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЩОДО УТОЧНЕННЯ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ ҐРУНТУ СФЕРИЧНИМ ДИСКОВИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ. Механізація
та електрифікація сільського господарства: міжвід. темат.
наук. зб. Глеваха, 2019. Вип. 9. С. 30–36. Бібліогр.: 10 назв.
Шифр 06 553187.
Сферично-дисковий робочий орган, дискова борона, різання ґрунту, кут різання ґрунту, кут атаки.
Метою дослідження є уточнення величини і напряму різання ґрунту з урахуванням впливу координат миттєвого центра
диска на повертання його діаметра в мить розташування
його у вертикальному положенні. Встановлено вплив координат розташування миттєвого центра диска на кут різання
ґрунту точками леза диска та векторів їхньої траєкторії в
ґрунтовому середовищі, що дає змогу більш точно визначити величину кута різання ґрунту залежно від параметрів
і режимів роботи сферичного дискового робочого органа, а
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його найменшу можливу величину використано як критерій
оцінки у виборі й обґрунтуванні раціональних параметрів і
режимів роботи дискових борін. Установлено, що кут різання
ґрунту збільшується зі зменшенням кута нахилу диска та
збільшенням кута атаки.
УДК 631.33
2020.2.34. Васильковська К.В. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПНЕВМОМЕХАНІЧНОГО ВИСІВНОГО АПАРАТА З ПЕРИФЕРІЙНИМ РОЗТАШУВАННЯМ
КОМІРОК ТА ІНЕРЦІЙНИМ ВИДАЛЕННЯМ ЗАЙВОГО НАСІННЯ. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн.
зб. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. Вип. 49. С. 59–66. Бібліогр.:
12 назв. Шифр 06 553731.
Пневмомеханічний висівний апарат, висівний диск, кое
фіцієнт заповнення комірок, колова швидкість комірок,
буряки цукрові.
Запропоновано нову конструкцію пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок на
висівному диску та пасивним пристроєм, що дає змогу видалити зайве насіння інерційним способом та забезпечити
точний висів насіння просапних культур. Визначено вплив
розрідження у вакуумній камері висівного апарата та колової швидкості комірок на коефіцієнт заповнення комірок.
Запропонована конструкція нового пневматичного висівного
апарата дає змогу значним чином знизити вакуум у системі,
при цьому збільшується колова швидкість комірок висівного
диска до значень поступальної швидкості посівного агрегату, що забезпечує сталу точку скидання насіння з висівного
диска та однакову траєкторію їх польоту до борозни при
якісному заповненні комірок. Визначено основні рівні та
інтервали варіювання факторів для висіву насіння буряків
цукрових при визначенні коефіцієнта заповнення комірок
висівного диска.
УДК 631.33.02
2020.2.35. Заєць М. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА НАСІННЯ СОШНИКА ДЛЯ
ПІДҐРУНТОВО-РОЗКИДНОЇ СІВБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР.
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової
техніки і технологій для сільського господарства України: зб.
наук. пр. / ДНУ “Укр. НДІ прогнозування та випробування
техніки і технологій для с.-г. виробництва ім. Леоніда Погорілого”. Дослідницьке, 2019. Вип. 25. С. 35–44. Бібліогр.:
6 назв. Шифр 553733.
Комбінований розподільник, підґрунтово-розкидна сівба,
зернові культури, рівномірність розподілу насіння.
Проведено експериментальні дослідження зміни конст
руктивно-технологічних параметрів розподільника сошника
для підґрунтово-розкидної сівби з визначенням якісного
показника — рівномірності розподілу насіння. Значення для
дослідження основних параметрів прийнято в таких межах:
відстань від нижнього зрізу напрямлювача до вершини розподільника — 2,9 мм; ексцентриситет установки розподільника відносно осі насіннєпроводу — 0,8 мм; довжина похилої
ділянки — 58,8 мм; кут встановлення похилої ділянки по
горизонталі — 23,6°. Діаметр твірного кола обох розподільників — постійна величина, яка становить 20 мм. Зроблено
висновок, що значення довжини похилої ділянки вибране на
підставі дальності і рівномірності розподілу насіння і становить 60 мм. Комбінований розподільник може розподіляти
насіння зернових культур по ширині 95–100 мм. Кращими
показниками розподілу насіння вирізняється комбінований
розподільник у формі двосторонньої криволінійної призми.
УДК 631.33.024
2020.2.36. Солтисюк В.І., Федунь І.І. РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СОШНИКА ДЛЯ ПІДҐРУНТОВО-РОЗ
КИДНОГО ПОСІВУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР. Наука і освіта в
інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства: матеріа
ли міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 трав. 2019 р.). Тернопіль, 2019. С. 302–304. Бібліогр.: 3 назви. Шифр 553500.
Сошник, підґрунтово-розкидний висів, площа живлення,
плоскоріжуча лапа, розподільник.
Відмічено, що найбільш прогресивним способом сівби зернових культур є розкидний спосіб, який дає змогу рівномірно
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розподілити насіння по площі живлення. Серед конструкцій
розподільних пристроїв найбільше поширення одержали
пасивні розподільники, що здійснюють розподіл насіння за
рахунок енергії їхнього падіння. Розроблено сошник для
підґрунтового розкидного посіву зернових культур, який
складається з плоскоріжучої лапи із шириною захоплення
420 мм і комбінованого розподільника насіння. Розподільник виконаний у комбінації дільника насіння із криволінійної
утворювальної і похилої ділянки. Розподільник виконаний у
формі двосторонньої криволінійної призми з діаметром твірного кола брахистохрони 20 мм. Похила ділянка є підставкою дільника. Довжина дільника дорівнює 20 мм, довжина
похилої ділянки — 60 мм, ширина похилої ділянки дорівнює
300 мм, кут постановки похилої ділянки — 22°. Для забезпечення кращого висіву насіння дільник зміщений уперед
по ходу руху сошника на величину ексцентриситету 10 мм.
Описано технологічний процес висіву зернових культур розробленим сошником.
УДК 631.354.3
2020.2.37. Диня В.І., Леськів М.С. АЛЬТЕРНАТИВНА
ТЕХНОЛОГІЯ ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР МЕТОДОМ
ОБЧІСУВАННЯ. Наука і освіта в інтелектуально-інновацій
ному розвитку суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. (16–17 трав. 2019 р.). Тернопіль: ФОП Паляниця В.А.,
2019. С. 296–298. Бібліогр.: 3 назви. Шифр 553500.
Збирання зернових культур, альтернативна технологія,
обчісування, скошування, косарка, дискова борона.
Охарактеризовано технології потокового та роздільного
збирання зернових культур. Відмічено позитивні і негативні характеристики названих технологій. Альтернативною
технологією збирання врожаю зернових культур є метод
обчісування жниварками, який довів свою перевагу над
традиційним способом і набуває все більшого поширення
в с.-г. підприємствах завдяки збільшенню продуктивності
комбайнів майже у 2 рази, полегшенню збирання вологого
та забур’яненого хлібостою. Стояча висока стерня зменшує
втрати вологи з ґрунту, забезпечує накопичення снігу в зимовий період і не створює проблеми для роботи посівних
агрегатів весною наступного року. Стебла зернової культури скошують за допомогою косарок у валки з наступним
підбиранням прес-підбирачем. Для скошування найкраще
зарекомендували себе роторні дискові косарки. Для заробки
рослинних решток рекомендується використовувати дискові
борони, після цього можна проводити полицевий основний
обробіток.
УДК 631.356.22
2020.2.38. Булгаков В.М., Головач І.В., Ружило З.В., Рибалко В.М. РОЗРОБКА І РОЗРАХУНОК НОВОЇ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ СПІРАЛЬНОГО ОЧИСНИКА КАРТОПЛЯНОГО ВОРОХУ. Механізація та електрифікація сільського
господарства: міжвід. темат. наук. зб. Глеваха, 2019. Вип. 9.
С. 21–29. Бібліогр.: 14 назв. Шифр 06 553187.
Спіральний очисник картопляного вороху, бульба, домішки, очисна спіраль, коливальний рух, самоочищення.
Наведено розроблену авторами нову конструкцію спірального очисника картопляного вороху, здатного до активного
самоочищення від налиплого ґрунту, ефективного відведення ґрунтових і рослинних домішок та якісного очищення
бульб картоплі з мінімальними втратами і пошкодженнями.
Наявність п’яти хвилеподібно розташованих робочих спіралей дала змогу значно розширити робочу зону сепарації
картопляного вороху, що надходить, і це сприяє кращому
його розсередженню по робочій поверхні очисника, більш
інтенсивному руйнуванню ґрунтових грудок, а отже — покращенню просіювання ґрунтових і рослинних домішок і зменшенню забивання робочих спіралей, що в кінцевому підсумку підвищує продуктивність і працездатність картопляного
очисника. Процес очищення бульб від ґрунтових і рослинних
домішок відбувається внаслідок переміщення картопляного
вороху витками консольно закріплених спіральних пружин,
що обертаються з певною кутовою швидкістю, та коливального руху самих пружин, який виникає завдяки прогину їхніх
повздовжніх осей під дією маси вороху, що надходить у
робочу зону очисника. Водночас ґрунтові і рослинні домішки
просіваються крізь сепарувальні зазори і витки спіралей,
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Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти

а бульби картоплі транспортуються витками спіралей у
напрямку до вивантажувального транспортера. Показано,
що застосування запропонованого спірального очисника
картопляного вороху дає змогу підвищити якість очищення
бульб картоплі від домішок на 15–20%, порівнюючи з три
спіральним очисником.
УДК 631.362.23
2020.2.39. Богатирьов Д.В., Юрченко О.В. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗЕРНОВОГО СЕПАРАТОРА. Конструювання, виробництво та експлуатація
сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.техн. зб. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. Вип. 49. С. 34–42.
Бібліогр.: 13 назв. Шифр 06 553731.
Зерновий сепаратор, технологічні параметри, псевдозріджений шар, ефект сепарації, пульсація повітряного
тиску.
Проаналізовано існуючі типи зернових сепараторів. Установлено взаємозв’язок властивостей псевдозрідженого шару
і окремої зернини з конструктивними, кінематичними та
аеродинамічними параметрами сепаратора. Враховано випадкову дію лобового тиску і пульсації повітряного тиску:
ексцесу та асиметрії епюр тисків відповідно в повздовжному та поперечному перетині пневматичного сепаратора
та верхню межу його продуктивності за умови досягнення
максимального технологічного ефекту сепарації. Наведено
експериментальні закономірності основних кінематичних та
геометричних параметрів запропонованого сепаратора, які
суттєво впливають на технологічні показники його роботи.
УДК 631.365.2:633.521
2020.2.40. Кірчук Р.В., Ящук А.А., Онищенко В.Б. ТЕХ
НІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО: монографія. Київ: ЦП “КОМПРОМАТ”, 2019. 207 с. Бібліогр.: С. 198–206. Шифр 553568.
Сушіння насіння льону, технологічний процес, інтенсифікація сушіння, розпушування і перемішування, сушильний
агент.
Представлено відомості про фізико-механічні властивості
вороху насіння льону олійного. Проаналізовано способи та
засоби механізації сушіння сипких с.-г. матеріалів. Запропоновано нове вирішення науково-прикладної задачі, яке полягає у вдосконаленні технологічного процесу сушіння вороху
насіння льону олійного за рахунок інтенсифікації сушіння
шляхом розпушування і перемішування шару матеріалу у сушарці запропонованої конструкції, що дасть змогу зменшити
енерговитрати. Встановлено, що в процесі сушіння з перемішуванням матеріалу нерівномірність сушіння за товщиною
шару знижується порівняно з нерухомим шаром. Експозиція
сушіння нерухомого шару становила 43,7 хв, а для сушіння з
перемішуванням шару матеріалу з різною інтенсивністю — в
межах 38,6–41,0 хв. Коливні режими сушіння з перемінною
подачею сушильного агента та повітря дає змогу знизити
енерговитрати на сушіння до 85%. Температура сушильного
агента для насіння льону олійного для посівних цілей 40°С,
для технологічних цілей — 60°С, а з поперемінною подачею
сушильного агента відповідно 20/60°С. Найбільш ефективними для розпушування і перемішування матеріалу є активатори з діаметром 0,25 м у формі спіралі і кроком 0,3 м.
Ступінь перемішування матеріалу прямопропорційний кількості обертів активаторів і меншою мірою залежить від
частоти обертання. Для ефективного розпушування і перемішування матеріалу в процесі сушіння частота обертання
активаторів має бути 5–7 об./хв.
УДК 631.372
2020.2.41. Погорілий С.П. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СИЛИ ОПОРУ КОЧЕННЮ МЕЗ-330
“АВТОТРАКТОР”. Механізація та електрифікація сільського
господарства: міжвід. темат. наук. зб. Глеваха, 2019. Вип. 10.
С. 118–124. Бібліогр.: 16 назв. Шифр 06 553730.
Сила опору коченню, мобільний енергетичний засіб, автотрактор, тиск повітря в шинах коліс, міжосьовий диференціал.
Наведено методику проведення експериментальних дос
ліджень та представлено вимірювально-реєструвальне обладнання для виконання досліджень. Дослідження прово-
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дились з мобільним енергетичним засобом МЕЗ-330 “Автотрактор” на асфальтованій дорозі та по полю. За результатами експериментальних досліджень побудовано графічну
залежність, яка відображає залежність сили опору коченню
від тиску повітря в шинах коліс та стану міжосьового диференціала на асфальтованій дорозі та по полю. Встановлено,
що за руху асфальто-бетонною дорогою зменшення тиску
повітря в шинах коліс МЕЗ призводить до збільшення сили
опору коченню на 168%, а полем — до зменшення опору
кочення МЕЗ на 46%. Зроблено висновок, що під час руху
дорогами з твердим покриттям необхідно збільшувати тиск
повітря в шинах коліс для зменшення сил опору коченню та
слід уникати руху з бокованим міжосьовим диференціалом.
Під час руху по полю необхідно зменшувати тиск повітря в
шинах коліс пропорційно твердості ґрунту та використовувати блокування міжколісного диференціала для отримання
високих тягових зусиль.
УДК 631.373
2020.2.42. Митрофанов О., Подольський М., Лілевман І., Лілевман О. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ПОКАЗНИКІВ МІЦНОСТІ ТЯГОВО-ЗЧІПНИХ ПРИСТРОЇВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ВАНТАЖНОЇ ТЕХНІКИ.
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової
техніки і технологій для сільського господарства України: зб.
наук. пр. / ДНУ “УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого”. Дослідницьке,
2019. Вип. 25. С. 54–62. Бібліогр.: 7 назв. Шифр 553733.
Тягово-зчіпні пристрої, показники міцності, комп’ютерне
моделювання, с.-г. техніка, транспортний агрегат.
Розглянуто спосіб визначення характеристик міцності
елементів тягово-зчіпних пристроїв причепів і причіпних
машин із застосуванням засобів комп’ютерного моделювання та оцінено його придатність у практиці проєктування і
випробування с.-г. техніки. Тягово-зчіпні пристрої (ТЗП) розраховані на передачу великих повздовжніх і значно менших
вертикальних сил, що є їхньою головною функціональною
особливістю. Такі механізми мають бути високонадійними,
забезпечувати відповідні кути складання зчіплювальної техніки, можливість швидкого і безпечного зчіплювання — розчіплювання, амортизацію динамічних навантажень під час
руху транспортного агрегата. Надійність вузла визначається
двома факторами: міцністю окремих деталей зчіпних прист
роїв, які сприймають поштовхи й удари, та безвідмовною
роботою замкових та запобіжних пристроїв, які не допускають самовільного розчеплення.
УДК 631.521
2020.2.43. Макаєв В.І., Василюк В.І. ВІДОКРЕМЛЕННЯ
НАСІННЄВИХ КОРОБОЧОК ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ВІД СТЕБЕЛ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЧІСУВАННЯ. Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвід. темат. наук. зб.
Глеваха, 2019. Вип. 9. С. 88–94. Бібліогр.: 7 назв. Шифр 06
553187.
Льон-довгунець, насіннєва коробочка, обчісувальний
апар ат, стеблова стрічка, льонопідбирач, молотарка
ПМЛ-1.
Метою роботи є встановлення залежностей якості обчісування стебел льону-довгунця в гребеневих обчісувальних
апаратах від зони розташування насіннєвих коробочок у
стебловій стрічці та геометричних параметрів гребеневого
обчісувального апарата. Встановлено фактори впливу на
формування стеблової стрічки, що потрапляє в обчісувальний апарат гребеневого типу. Визначено зону стеблової
стрічки, яка потрапляє під дію зубців обчісувального апарата в льонопідбирачі — молотарці ПМЛ-1. Ширина активної
зони в обчісувальних апаратах гребеневого типу становить
42,5 см. Конструктивне розташування обчісувального апарата гребеневого типу відносно затискного транспортера
дає змогу відокремлювати насіннєві коробочки зі стеблової
стрічки, коли відстань від комлів до початку коробочок не
менше 32 см.
УДК 631.631.17
2020.2.44. Грицишин М.І., Перепелиця Н.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ. Механізація та
електрифікація сільського господарства: міжвід. темат.
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наук. зб. Глеваха, 2019. Вип. 9. С. 181–186. Бібліогр.: 12
назв. Шифр 06 553187.
Матеріально-технічна база, виробництво енергетичної
верби, інвестування, капіталізація виробництва, державний протекціонізм.
Аналіз інвестиційної привабливості галузі вирощування біоенергетичних культур, здійснений за інтегральним
фінансово-економічним показником чистої поточної вартості, свідчить про доцільність підвищення капіталізації
виробництва біоенергетичних культур на основі новітніх
вітчизняних зразків техніки, які забезпечать збільшення
чистої приведеної вартості інвестиційного проєкту із закладання енергоплантацій енергетичної верби на 30%, порівнюючи із зарубіжними аналогами. Формування новітньої
техніко-технологічної бази виробництва біоенергетичних
культур потребує значних капіталовкладень та державного
протекціонізму. Створення сприятливого інвестиційного клімату для інноваційного розвитку матеріально-технічної бази
виробництва біоенергетичних культур на основі вітчизняної
техніки високого технічного рівня забезпечить динамічний
розвиток не лише галузі біоенергетики, а й вітчизняної економіки в цілому.
УДК 632.982.1
2020.2.45. Панасюк В.І. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО
РІШЕННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІЧНИХ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПНЕВМОГІД
РАВЛІЧНИХ РОЗПИЛЮВАЧІВ. Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвід. темат. наук. зб.
Глеваха, 2019. Вип. 9. С. 51–60. Бібліогр.: 4 назви. Шифр 06
553187.
Пневмогідравлічний розпилювач, густота покриття
краплинами, діаметр краплин, тиск повітря, боковий повітряний потік.
Дослідженнями процесу обприскування рослин розпилювачами з пневмогідравлічною системою визначено показники
якості виконання процесу з тиском у нагнітальній комунікації
0,4 МПа — густота покриття краплинами 19–46 шт./см2 за
середньозважених діаметрів краплин у різних варіантах

УДК 631.4

дослідів була в межах 304–543 мкм. Дані показники було порівняно з аналогічними для стандартного, антидрейфного й
інжекторного розпилювачів, у яких густота покриття краплин
становила 23–59 шт./см2, а середньозважені діаметри крап
лин були в межах 350–485 мкм. Отримано аналітичну залежність впливу бокового повітряного потоку і тиску повітря
в пневмогідравлічній системі на кількість відкладеної розпиленої рідини. Для покращення якості обприскування застосовуються пристрої з подачею повітря в розпилювачі для
регулювання дисперсності розпилу залежно від метеоумов.
Установлено, що зі збільшенням тиску повітря від 0,12 МПа
спостерігається зменшення діаметра краплин. А з тиском
понад 0,25 МПа відбувається розпил, рівноцінний стандартному дрібнокрапельному щілинному розпилювачу.
УДК 681.51
2020.2.46. ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТІВ ТА УПРАВЛІННЯ
РУХОМ БЕЗПІЛОТНИХ ЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ: монографія / Лисенко В.П., Шворов С.А., Пасічник Н.А., Комарчук Д.С., Опришко О.О., Лукін В.Є., Руденський А.А. Київ:
НУБіП України, 2019. 207 с.
Безпілотний збиральний комбайн, планування маршрутів, управління рухом, витрати палива, безпілотні літальні апарати.
Запропоновано методи та методичні засади оптимального
планування, керування швидкісними режимами та синтезу
оптимальних маршрутів руху безпілотних комбайнів, засновані на використанні даних від безпілотних літальних
апаратів. Процедура динамічного програмування та ситуаційного управління забезпечує визначення мінімальної дов
жини маршрутів руху безпілотних комбайнів з урахуванням
перешкод та об’їзду ділянок, на яких відсутня енергетична
культура, внаслідок чого мінімізуються витрати пального.
Обґрунтовано метод управління швидкістю руху збиральної
техніки залежно від густоти рослин на певній ділянці поля.
Показано, що при застосуванні розроблених методів та
алгоритмів забезпечується зменшення витрат палива при
збиранні врожаю на 13–15%, а також скорочення часових
витрат на збиральну кампанію на 15–16%.

631.4 Ґрунтознавство
Науковий референт — кандидат с.-г. наук ДУПЛЯК О.Т.
Науковий консультант — академік НААН МАЗУР Г.А.
УДК 631.413
2020.2.47. ОСОБЛИВОСТІ ІММОБІЛІЗАЦІЇ-МОБІЛІЗАЦІЇ
ДЕЯКИХ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ҐРУНТУ НА ОСУШУВАНИХ
ЗАПЛАВНИХ ЗЕМЛЯХ ПІД НАСАДЖЕННЯМИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР / Цапко Ю.Л., Зубковська В.В., Холодна А.С.,
Калініченко В.М., Водяк Я.М. Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2019. Вип. 88. С. 61–67. Бібліогр.:
15 назв. Шифр 553575.
Ґрунти осушені алювіальні, культури енергетичні, вміст
рухомого заліза в ґрунті, іммобілізація макроелементів
ґрунту.
Встановлено, що у верхніх шарах лучного та лучно-бо
лотного алювіального важкосуглинкового ґрунту під рослинами верби енергетичної та міскантусу гігантського 2-го і 3-го
років вирощування відчутно зменшується вміст токсичного
для рослин закисного заліза Fe(II) та збільшується вміст
його окисної форми Fe(III). Виявлено позитивний вплив
енергетичних культур на процеси іммобілізації-мобілізації
основних макроелементів в осушених ґрунтах — за вирощування верби енергетичної — тенденцію до зменшення
кислотності ґрунту та збільшення концентрації гідрогену,
міскантусу гігантського — до збільшення параметрів рН і
зменшення концентрації останнього. На 3-й рік їх вирощування на лучному алювіальному ґрунті співвідношення Сорг./Nзаг.
у 0–20 і 20–40 см шарах ґрунту розширилось від 15,1 і 15,9
у контрольному варіанті до 16,6 і 16,3 та 17,4 і 16,5 од. відповідно. Автори зазначають, що виявлені позитивні зміни у
складі ґрунтів під енергетичними культурами є обґрунтованою перспективою в плані широкого залучення незайманих
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у с.-г. виробництві земель для отримання енергетичної
сировини та ремедіації ґрунту.
УДК 631.413.3:631.482.1
2020.2.48. Казюта А.О. УМІСТ І СКЛАД ЛЕГКОРОЗЧИН
НИХ СОЛЕЙ В АЛЮВІАЛЬНИХ ҐРУНТАХ ЗАПЛАВИ Р. ГНИЛИЦЯ. Вісник Харківського національного аграрного універ
ситету ім. В.В. Докучаєва: зб. наук. пр. Харків, 2019. № 2. С. 100–
109. (Серія Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів). Бібліогр.: 9 назв. Шифр
553533.
Ґрунти алювіальні, заплава р. Гнилиця, солі легкорозчинні, іонний склад водної витяжки ґрунту, профіль ґрунту.
Встановлено, що алювіальні ґрунти заплави малої річки
Гнилиця басейну р. Сіверський Донець незалежно від частини заплави та глибини мали однотипний сольовий склад
водної витяжки. Лучний ґрунт прируслового валу свій тип
засолення змінює з глибиною. Так, верхній горизонт (Hs,
0–32 см) за аніонним складом гідрокарбонатно-сульфатний,
глибший (Hps, 32–59 см) — сульфатний, потім знову (Phs/gl,
59–69 см) гідрокарбонатно-сульфатний, а в ґрунтотворній
породі (Pgls, 69–110 см) зміщується в бік суто гідрокарбонатного. Лучно-болотний ґрунт центральної заплави за аніон
ним складом майже по всьому профілю має сульфатний
тип засолення. Винятком став Hpgls-горизонт (27–42 см) з
гідрокарбонатно-сульфатним типом засолення. Сульфатним типом засолення характеризується і болотний ґрунт
притерасового зниження. За ступенем засолення ґрунти
відносяться до сильно і дуже сильно засолених. Катіонний
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склад — по всьому профілю натрієвий. Виявлено диференціацію алювіальних ґрунтів залежно від частини заплави та
глибини профілю за сумою легкорозчинних солей. Для ґрунту
притерасового зниження з найбільшою (1,029–0,745%) та
прируслового валу з найменшою (0,980–0,589%) їх кількістю
відмічено зменшення, а центральної заплави — збільшення
показників у розташованих нижче горизонтах.
УДК 631.416.1:631.445.41
2020.2.49. Казюта А.А. ДИНАМІКА ВМІСТУ ЛЕГКОГІДРОЛІЗОВАНОГО АЗОТУ У ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ АГРОЛАНДШАФТУ. Вісник Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва: зб. наук. пр. Харків, 2019. № 2.
С. 84–90. (Серія Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство,
лісове господарство, екологія ґрунтів). Бібліогр.: 6 назв.
Шифр 553533.
Чорнозем типовий, азот легкогідролізний, переліг, чорний пар, соняшник, кукурудза на силос, динаміка легкогідролізного азоту в ґрунті.
Досліджено профільну та сезонну динаміку легкогідролізного азоту в чорноземі типовому важкосуглинковому під перелогом та в агроландшафті під чорним паром, соняшником
і кукурудзою на силос в умовах Південно-Східного Лісостепу
України. В більшості варіантів максимальний уміст цієї форми азоту спостерігався в 0–10 см шарі ґрунту, за винятком
чорного пару (10–20 см). Із збільшенням глибини профілю
його кількість поступово зменшувалась. Найвищий рівень
легкогідролізного азоту зафіксований улітку (порівняно з
весняними показниками — на 10,8–13,7%), найнижчий — восени (в ґрунті під чорним паром на 17,0% порівняно з літніми
і на 25,0% — з весняними показниками). За усередненими
результатами досліджень, максимум азоту, що легко гідролізується лугом, виявлено в чорноземі типовому під перелогом, але порівняно з варіантом з чорним паром перевищення
було неістотним. Ґрунт під соняшником поступався попередньому варіанту весною на 6,0, влітку — на 4,0 і восени —
на 8,0%, а під кукурудзою на силос перевищував аналогічні
показники ґрунту під соняшником на 6,0 і 4,0% відповідно,
тоді як осіннє зменшення показника становило 11,0%. Ступінь забезпеченості цією формою азоту чорнозему типового
у верхній частині профілю у варіанті з перелогом оцінюється
як середній, з агроландшафтом — низький, у нижній частині
профілю всіх варіантів — як дуже низький.
УДК 631.417.1:547
2020.2.50. Дмитрук Ю.М., Демид І.Е. ОЦІНКА ПРОФІЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ВУГЛЕЦЮ ЛАБІЛЬНОЇ ТА ВОДОРОЗЧИННОЇ ФОРМ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ҐРУНТІВ. Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2019.
Вип. 88. С. 40–47. Бібліогр.: 15 назв. Шифр 553575.
Профіль ґрунту, катена, гумус, уміст органічного вуглецю в ґрунті, уміст катіонів магнію в ґрунті.
Наведено результати дослідження ґрунтів катени агроекосистеми Прут-Дністерського межиріччя. Найвищий уміст
гумусу виявлено в чорноземі лучному важкосуглинковому:
6,02% у верхньому генетичному горизонті та 2,08% — за
профілем. Найбіднішим виявився сірий лісовий середньосуглинковий ґрунт — 1,92 і 0,91% відповідно. Вміст вуглецю
лабільної (С лаб) та водорозчинної (С вод) органічних речовин у верхньому горизонті досліджуваних ґрунтів варіював
від 101 до 681 та від 93,7 до 196,0 мг/кг, за профілем —
у межах 78,5–369,0 і 90,6–191,0 мг/кг відповідно. Виявлено, що вміст органічного вуглецю у верхньому шарі ґрунту
залежить від кліматичних параметрів, найперше — сезонної кількості опадів. У підповерхневих горизонтах на нього впливають локальні особливості розміщення, перш за
все — тип ґрунту і його щільність (близько 20%), спосіб
землекористування та пов’язаний з ним вид рослинності (до
60%), кліматичні особливості (близько 20%). У всіх профілях
вміст Слаб і Свод, обмінних катіонів магнію з глибиною зменшується.
УДК 631.44:631.95
2020.2.51. Бережняк Є.М., Бережняк М.Ф., Іванія Д.А.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ЗА РІЗНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Рослинництво та ґрунтознавство. 2020. Т. 11. № 1. С. 52–61. Бібліогр.: 10 назв.
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Ґрунт темно-сірий опідзолений, лісосмуга, агрофізична
деградація ґрунту, дегуміфікація ґрунту.
Встановлено, що с.-г. використання темно-сірого опідзоленого ґрунту з насиченням сівозміни переважно культурами
інтенсивного типу (соняшник, кукурудза, соя) та застосуванням важкої с.-г. техніки призвело до проявів агрофізичної
його деградації. Порівняно з лісосмугою поряд ґрунт після
сої в 0–10 см шарі містив на 16,3% більше брилистих (понад
10 мм) агрегатів, на 0,42% більше пилу (менше 0,25 мм) і на
20,2% менше агрономічно цінних агрегатів. Щільність складення 0–20 см шару становила 1,07–1,27 і 1,44–1,47 г/см3
відповідно. Ґрунт під лісосмугою характеризувався і вищим
рівнем гумусованості (3,75 і 2,86% в орному шарі відповідно), гідролітичної кислотності і суми ввібраних основ (4,87
і 3,49 та 20,1 і 113,2 мг-екв на 100 г ґрунту відповідно). У вис
новках запропоновано заходи щодо зниження інтенсивності
агрофізичної деградації і дегуміфікації ґрунтів господарства.
УДК 631.445.2:628.381.1
2020.2.52. Касатиков В.А., Шабардина Н.П. ПОСЛЕДЕЙ
СТВИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ДОЗ ОСАДКА ГОРОДСКИХ
СТОЧНЫХ ВОД В СОЧЕТАНИИ С ИЗВЕСТКОВАНИЕМ
НА АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОД
ЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ. Мелиорация. 2019. № 2.
С. 59–63. Библиогр.: 9 назв.
Ґрунт дерново-підзолистий супіщаний, осад стічних
вод, тритикале яре, біологічний стан ґрунту, агрохімічні
властивості ґрунту, гумус.
Встановлено позитивну післядію підвищених меліоративних доз осаду міських стічних вод (ОСВ, за 1984–2017 рр.
180–1440 т/га) та різних рівнів вапнування (доломітове
борошно, 3, 6, 9 т/га) на агробіологічні властивості дерновопідзолистого супіщаного ґрунту та врожайність тритикале
ярого. Пропорційно до доз ОСВ підвищувався уміст мінерального азоту (порівняно з контролем без добрив на
9–62%) та вуглецю мікробіомаси (на 9–78%), покращувалась
целюлозолітична, дихальна та нітрифікаційна активність
ґрунту (на 1–36, 65–110 і 15–115% відповідно).
УДК 631.445.24:631.452:633.2:631.82
2020.2.53. Карбівська У.М. ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ТА ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ЗА
ВИРОЩУВАННЯ ЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЇВ. Рослинництво
та ґрунтознавство. 2020. Т. 11. № 1. С. 33–41. Бібліогр.:
13 назв.
Ґрунт дерново-підзолистий, травостій злаковий сіяний,
удобрення, показники родючості ґрунту, целюлозолітична
активність ґрунту.
Визначено, що за внесення азоту дозою N75 (по 25 кг/га
д.р. під кожний з трьох укосів) на різних фонах фосфорнокалійних добрив продуктивність багаторічного сіяного злакового травостою (костриця лучна + стоколос безостий + тимо
фіївка лучна) зросла порівняно з контролем (без добрив) у
середньому за 2017–2019 рр. від 2,59–3,47 до 5,36–6,53 т/га,
N150(50+50+50) — до 7,46–8,80 т/га сухої маси. Накопичення сухої кореневої маси за цих умов збільшувалось від 5,21–5,47
до 7,32–7,95 і 7,39–8,07 т/га відповідно. Коефіцієнт продуктивної дії коренів змінювався в межах 0,49–1,09. Залежно
від удобрення в кореневій масі накопичувалось від 55 до
111 кг/га азоту, 11–17 кг/га фосфору і 50–76 кг/га калію. Найвищі показники відмічені за внесення N150Р60К90. За внесення
N75,150 уміст рухомого азоту в орному шарі дерново-підзо
листого поверхнево-оглеєного ґрунту порівняно з контролем
підвищувався на 3,1–4,2%. У варіантах зі щорічним унесенням Р60 (без азоту) спостерігалось збільшення на 4,6–9,5 мг/кг
умісту рухомого фосфору, К90 — несуттєве підвищення вмісту рухомого калію. Під дією щорічного внесення N75 окремо
та в поєднанні з Р60К90 целюлозолітична активність ґрунту
збільшувалась на 4–5, N150 — на 6,0%.
УДК 631.445.24:631.95
2020.2.54. Цыганов А.Р., Чернуха Г.А. ВЛИЯНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО ПОЛИМЕРА НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ. Земледелие и защита растений. 2019. № 6. С. 10–13. Библиогр.:
8 назв.
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2020.2.55.

Ґрунтознавство

УДК 631.4

Ґрунт дерново-підзолистий, полімер водорозчинний,
гумус, макро- та мікроелементи, пшениця озима, гороховівсяна сумішка.
За результатами дворічних досліджень, оброблення дер
ново-підзолистого суглинкового ґрунту на фоні повного
мінерального удобрення багатофункціональним водорозчинним полімером (полі-N, N-диметил-3,4-диметилен-піролідин
хлорид) дозами 10–1000 мг/кг (0,001–0,1%) істотно не вплинуло на його агрохімічні властивості. Вірогідних змін рівня
кислотності ґрунту, вмісту гумусу, рухомих форм фосфору
та калію, мікроелементів (Сu, Zn, Mn і Fe) не спостерігалось.
За внесення препарату нормою 10 мг/кг врожайність зеленої
маси горохо-вівсяної сумішки порівняно з контролем (без обробки) підвищилась на 13,5%. За збільшення норми витрати
до 50 мг/кг врожайність порівняно з контрольним варіантом
зменшилась на 10,4% (неістотно). Оброблення ґрунту полімером дозами 250 та 1000 мг/кг призвело до повного пригнічення ростових процесів як у досліджуваних культур, так і
в бур’янів. За рахунок післядії полімера на другий рік приріст
урожаю зерна пшениці озимої у варіантах з дозами внесення
10 і 50 мг/кг становив 12,9 і 15,1% відповідно.

нічне виробництво і продовольча безпека: матеріали VІІ
наук.-практ. конф. (Житомир, 23–24 трав. 2019 р.). Житомир,
2019. С. 296–298. Бібліогр.: 4 назви.
Чорнозем звичайний, обробіток ґрунту, пшениця м’яка
озима, технологія вирощування, щільність ґрунту, вміст
гумусу.
В умовах Дніпропетровської області досліджено 4 техно
логії вирощування пшениці м’якої озимої: традиційну з оранкою на 23–25 см, ґрунтозахисну з мінімальним обробітком на
4–5 см, органічну з мінімальним обробітком на 4–5 см і
прямого висіву з нульовим обробітком ґрунту. Найменш
ущільненим чорнозем звичайний був після оранки, найвищі
показники спостерігались за нульового його обробітку. За
органічної та ґрунтозахисної технологій значення щільності
мало відрізнялись і становили 1,18–1,23 г/см 3. Разом з
тим, за всіх технологій вирощування показники щільності
знаходились у межах оптимальних для пшениці озимої значень — 1,10–1,25 г/см3. Найвищий уміст гумусу забезпечила
органічна технологія вирощування з мінімальним обробітком
ґрунту — 4,61%. За ґрунтозахисної системи та прямого висіву він становив 4,57, за традиційної з оранкою — 4,53%.

УДК 631.445.4:631.427.2
2020.2.55. Гангур В.В., Сахацька В.М. МІКРОБІОЛОГІЧНА
АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ.
Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 4.
С. 13–19. (Серія Сільське господарство. Рослинництво).
Бібліогр.: 22 назви.
Чорнозем типовий, обробіток ґрунту, соя, мікробіологічна активність ґрунту, целюлозоруйнівна активність
ґрунту.
Серед досліджуваних способів основного обробітку чорнозему типового малогумусного важкосуглинкового під сою
найвищі показники біологічної активності отримано за проведення оранки на глибину 20–22 см (у середньому за
2017–2019 рр. у 0–10 см шарі — 19,7–20,5, 20–30 см —
21,3–22,1%) та мілкого — на 12–14 см обробітку ґрунту
(в 0–10 см шарі — 18,8–19,7%). У варіантах плоскорізного —
на 14–16 см та мілкого обробітків ґрунту рівень мікробіологічної активності зі збільшенням глибини шару від 0–10 до
20–30 см знижувався на 9,2 і 7,9% відповідно. У всі роки
досліджень найвищий рівень целюлозоруйнівної активності
спостерігався за оранки. За проведення передпосівного обробітку ґрунту АГ-4 “Скорпіон-1” показники становили 20,3,
культиватором УСМК-5,4 — 19,8, КПП-4,0 — 19,2%. За плоскорізного обробітку ступінь розкладання лляної тканини був
найнижчим і становив від 17,6 до 18,3%.

УДК 631.452+632.125(477.81)
2020.2.58. Собко З.З., Вознюк Н.М. ОЦІНКА ВПЛИВУ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
СТАН ҐРУНТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. Рівне, 2019. Вип. 1: С.-г. науки. С. 16–25.
Бібліогр.: 12 назв. Шифр 553582.
Агроекологічний стан ґрунтів, баланс гумусу і азоту в
ґрунті, баланс фосфору і калію в ґрунті, добрива органічні
і мінеральні.
Результати проведених досліджень свідчать про незадовільний агроекологічний стан ґрунтового покриву Рівненської області. В середньому за 2000–2016 рр. дефіцитний
баланс гумусу по області становив –0,26 т/га/рік. Починаючи
з 2010 р., простежується тенденція до покращання ситуації.
За наведеними даними, найбільшу кількість гумусу ґрунт
одержує після вирощування зернових і зернобобових культур та ріпаку — 0,79 і 0,36 т/га відповідно, найгірша ситуація
формується за вирощування кормових культур і буряку цукрового (–1,53 і –1,38 т/га відповідно). Питомий баланс азоту в
ґрунтах ріллі був профіцитним протягом 2000–2012 і в 2016 р.
та коливався від +5,38 до +28,71 кг/га/рік. У решту років
баланс оцінювався як дефіцитний: –2,51...–14,12 кг/га/рік.
Питомий баланс фосфору та калію в ґрунтах ріллі був позитивним до 2009 та 2008 рр. відповідно. Протягом 2009–2016 рр.
дефіцит фосфору змінювався від –2,06 до –12,95, калію — в
2008–2016 рр. від –1,43 до –24,84 кг/га. Основною причиною
втрат органічних та поживних речовин у ґрунті автори вважають недостатнє внесення органічних та мінеральних доб
рив через високу вартість останніх та скорочення поголів’я
ВРХ.

УДК 631.452:631.445.41:551.583
2020.2.56. Піковська О.В. ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ
ЧОРНОЗЕМІВ ЗВИЧАЙНИХ В УМОВАХ АРИДИЗАЦІЇ КЛІМАТУ. Рослинництво та ґрунтознавство. 2020. Т. 11. № 1.
С. 62–68. Бібліогр.: 14 назв.
Чорнозем звичайний, аридизація клімату, родючість
ґрунту, системи обробітку ґрунту, дефляційна стійкість
ґрунту, волога продуктивна.
Наведено результати дослідження впливу трьох систем
обробітку чорнозему звичайного середньогумусного важкосуглинкового на окремі показники його родючості в умовах
Північного Степу України. Формування дефляційно стійкої
поверхні забезпечували нульовий (no-till) та мінімальний
(на 4–5 см) способи обробітку. За вирощування кукурудзи
на силос уміст агрегатів розміром понад 1 мм становив 62
і 60% відповідно, тоді як за полицевої оранки (на 23–25 см)
лише 49%. Зниження інтенсивності обробітку чорнозему
звичайного забезпечило збереження органічної речовини.
В середньому в шарі 0–30 см уміст гумусу становив 4,58 і
4,57% відповідно, за оранки — 4,52%. Мінімізація обробітку
ґрунту сприяла і кращому збереженню продуктивної вологи
протягом весняно-літнього періоду: 44–112 мм у метровій
товщі за прямого висіву та 40–105 мм — за мінімального
обробітку. За традиційної оранки показники були на рівні
35–98 мм.
УДК 631.452:631.58
2020.2.57. Піковська О.В. ВПЛИВ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ. Орга
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УДК 631.458
2020.2.59. БАЛАНС ГУМУСУ Й ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У
ҐРУНТАХ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
ДЕФІЦИТУ / Хромяк В.М., Наливайко В.В., Будков С.П., Васильченко Ю.С., Василенко Є.В. Агрохімія і ґрунтознавство:
міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2019. Вип. 88. С. 101–105.
Бібліогр.: 11 назв. Шифр 553575.
Деградація ґрунту, баланс гумусу, баланс поживних речовин у ґрунті, сівозміна.
Встановлено, що в Луганській області в останні роки відбувся фактичний перехід на двопільні сівозміни з часткою
соняшника та зернових культур у структурі посівних площ
43,5 і 46,8% відповідно. За проведеними розрахунками,
внесення залишених у полі рослинних решток та застосовуваних товаровиробниками норм мінеральних добрив
недостатньо для підтримки бездефіцитного балансу гумусу
та рухомих поживних речовин у ґрунті. Від’ємний баланс
гумусу протягом останніх трьох років становить –0,226 т/га
на рік, оскільки протягом останніх двох років на гектар посіву недовноситься по 16,1 кг N, 3,4 кг Р2О5 і 70,1 кг К2О
і ці поживні речовини рослини використовують з ґумусу, виснажуючи ґрунт. Для досягнення бездефіцитного балансу
гумусу в ґрунтах Луганської області рекомендовано змінити

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 631.5

АГРОТЕХНІКА

структуру посівних площ за рахунок соняшнику і пару на
користь сіяних трав, зернобобових і хрестоцвітих культур,
кукурудзи та сидератів, а для забезпечення рівноважного
балансу рухомих поживних речовин — унесення розрахованих під запланований урожай норм мінеральних добрив.
На думку авторів, необхідно посилити державний контроль
якості ґрунтів і при передачі земель в оренду їх оцінювання
проводити незалежною державною установою.
УДК 631.46:631.445.41:631.84
2020.2.60. Malynovska I.M. INWECTION AND STRENGTH
OF MICROBIOLOGICAL PROCESSES IN LAYERS OF GRAY
FOREST SOIL UNDER DIFFERENT REGIMES OF MANAGEMENT. Biotechnologia Acta. 2019. Vol. 12. No 6. P. 65–70.
Refer.: 14 nom.
Горизонти ґрунту, індекс педотрофності, коефіцієнт
мінералізації азоту, активність мінералізації гумусу, переліг, агрозем.
Наведено результати досліджень спрямованості та напруженості мікробіологічних процесів у горизонтах сірого
лісового ґрунту за використання його як перелогу, екстенсивного та інтенсивного чорнозему. Інтенсивність мінералізації
гумусу в ґрунті перелогу з глибиною профілю знижувалась
від 21,2% у 0–10 см шарі до 6,10% у горизонті Рі; винятком
стали горизонти Ih та Ip з 27,2 і 49,8% відповідно. В інтенсивному агроземі активність мінералізації гумусу в горизонтах
He (0–10 і 11–40 см) та Ip становила 23,8–25,7%, Ні та Ip —
59,6 і 49,6% відповідно. З глибиною профілю екстенсивного
агрозему рівень знижувався від 21,1 до 10,7%. Активність
мінералізації сполук азоту в ґрунті перелогу й екстенсивного
агрозему з глибиною профілю поступово знижувалась, а
за інтенсивного використання сірого лісового ґрунту підвищувалась у горизонтах He і Hі. Показано, що ефективнішою
системою транспортування субстратів і мінеральних іонів
углиб профілю до нижчих горизонтів характеризується переліг. Інтенсивний агрозем характеризувався середнім, екстенсивний — мінімальним рівнем біологічної активності.
УДК 631.474
2020.2.61. Чорний С.Г., Вільна Н.В. МОДИФІКАЦІЯ “ІНДЕКСУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПІРСА” ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ. Агрохімія і ґрунто
знавство: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2019. Вип. 88.
С. 31–39. Бібліогр.: 24 назви. Шифр 553575.
Чорноземи звичайні та південні, Правобережний Степ
України, Індекс продуктивності Пірса, ґрунти еродовані,
якість ґрунтів.
Встановлено можливість адаптації моделі Пірса до умов
Правобережного Степу України. Процедура модифікації
Індексу Продуктивності складалась зі зміни його структури,
визначення нового переліку показників родючості ґрунту
(щільність будови, вміст гумусу, рН ґрунтового розчину, вміст
рухомого фосфору та обмінного калію) та трансформації
структури показника WF 1 з урахуванням співвідношення
посівних площ у регіоні. Проведені за даними 8 ґрунтових
профілів розрахунки показали, що схилові короткопрофільні
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ґрунти мають суттєво нижчі показники модифікованого індексу продуктивності (МРІ) порівняно з нееродованими
ґрунтами вододілів — у 0–100 см шарі чорноземів звичайних — на 10–17% (0,69–0,64 і 0,58–0,59), чорноземів південних — на 70% (0,68 і 0,40) відповідно. Найбільший контраст
між властивостями еродованих та нееродованих відмін спос
терігається у верхніх шарах ґрунтів, з глибиною відмінності
зникають. Запропонована методика оцінювання ґрунту через
МРІ може бути використана в умовах Правобережного Степу
України та інших ерозійно небезпечних регіонів з великою
часткою схилових земель.
УДК 631.4:631.12:631.61:631.3
2020.2.62. Іващенко О. “СЛАВНИХ ПРАДІДІВ ВЕЛИКИХ...”. Пропозиція. 2020. № 1. С. 38–42.
Родючість ґрунтів, Голландія, виробництво с.-г.
Наведено стан родючості ґрунтів у провідній аграрній
країні світу Голландії й Україні за результатом діяльності
аграріїв у минулому й сьогодні. Територія Голландії в 14,5
раза менша площі України, а за виробництвом с.-г. продукції
та її експортом Голландія посідає третє місце в світі — після
США та Франції. В цій країні майже 40% території розміщено
нижче рівня світового океану — це фактично морське дно,
яке люди осушили завдяки своїй кропіткій праці, починаючи
з Х століття. Мало відвоювати (осушити) шматок морського
мілководдя, його треба зробити родючим. Для цього голландці спочатку вручну висаджують кореневища очерету південного, корені й зелену масу якого кожного року подрібнюють, загортають у пісок, а через кілька років його заміняють
на посіви люцерни. Із люцерни в ґрунт надходить органічна
маса коренів, а надземна маса, яка виносить з орного шару
сіль (NaCl), використовується на корм коровам і отримують
молоко. Через 10–15 років такої послідовної роботи землероб отримує поле, на якому можна буде вирощувати те, що
він бажає. Хоча у перші 10–15 років землероб уклав кошти,
важко працював, проте майже нічого від того поля не отримував, він працював не на день сучасний, а на майбутнє.
Це і є робота аграрія-агронома біля землі по-голландські.
За турботу, вкладені кошти й працю земля повертає аграрію
щедро, як більш ніде в світі — м’ясом, молоком і готовими
продуктами на їх основі. Голландія має законодавчо раціональну структуру території: під пасовищами для домашньої
худоби — 50% площ, орні землі — 25%, сади — 4%, і останнє — унікальні комплекси тепличного господарства, за якими
країна займає перше місце у світі. В теплицях вирощують
квіти, овочі, насіння та ін. Вся територія сільгоспугідь належить 116 тисячам ферм як приватної (50%), так і державної
власності. Технічна оснащеність аграріїв дуже висока — на
кожні 5 га сільгоспугідь припадає по одному трактору, а 2/3
ферм використовують меліорацію. Аграрії Голландії щороку
експортують продукції на суму, яка перевищує 100 млрд
євро, хоча в с.-г. секторі працює лише 5% населення. Аграрії
Голландії працюють за принципом: “скільки винесли рослини
поживних речовин, скільки “спалили” гумусу в процесі вегетації посівів — стільки слід і повернути в орний шар”. Баланс
родючості ґрунту контролює держава.

631.5 Агротехніка
Науковий референт — доктор с.-г. наук ШЕЛЕПОВ В.В.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ТАНЧИК С.П.
УДК 338.312:631.582:631.8:631.51
2020.2.63. Центило Л.В. ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІНИ
ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ І ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ. Вісник
аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 3. С. 52–60. Біб
ліогр.: 32 назви.
Сівозміна, продуктивність, система удобрень, обробіток
ґрунту.
Наведено результати семирічних польових досліджень з
визначення продуктивності десятипільної сівозміни залежно
від системи удобрення й обробітку ґрунту. Десятипільна
сівозміна, розгорнута в часі й просторі, складається із 4-х по-
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лів зернових, 2-х люцерни, буряків цукрових, сої, соняшнику
й кукурудзи на силос. Система удобрення містила три рівні
з розрахунку на 1 га сівозмінної площі: мінеральна, органомінеральна та органічна. Другим фактором були системи
основного обробітку ґрунту: диференційована — включала
п’ять оранок, два поверхневих і один чизельний; полицевобезполицева передбачала за ротацію дві оранки та безполицеві обробітки; мілкий безполицевий обробіток (табл.).
На контролі (без добрив) відмічено поступове виснаження
ґрунтів на запаси азоту, фосфору, калію та інших елементів
живлення, яке, зокрема, збільшується за інтенсивнішого
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УДК 631.5

обробітку ґрунту й насиченості сівозміни просапними культурами. За внесення компосту з використанням кореневих
і поверхневих решток рослин, мінеральних добрив відмічається накопичення азоту, фосфатів, калію та інших елементів живлення як у поверхневому шарі ґрунту (0–25 см),
так і на глибині 40 см. За роки досліджень найвищий вихід
кормових одиниць забезпечували буряки цукрові та кукурудза на силос. Майже втричі меншою продуктивністю, ніж
буряків цукрових, характеризувались поля сої, соняшнику
та люцерни, що пов’язано з меншим рівнем урожайності.
Протягом ротації найвищу продуктивність забезпечував
варіант полицево-безполицевого обробітку ґрунту — на
2,7% порівняно з контролем. Аналіз балансу валових форм
поживних речовин у шарі ґрунту 0–30 см, розрахований на
основі фактичної врожайності культур, свідчить, що оптимальний рівень їх залежить від систем удобрення і обробітку
ґрунту. Повернення у ґрунт за мінеральної системи удобрення становило: азоту 52%, фосфору 158% і калію 75%; за
органо-мінеральної — 62, 125 і 83%; за органічної — 38, 35
і 28% відповідно. Частка органічних добрив у формуванні врожайності культур становила 59%, за мінеральної системи —
38%. Реакція сільськогосподарських культур на варіанти
систем удобрення неоднакова. Найбільше зростання врожайності порівняно з контролем відмічено у буряків цукрових
(46–60%), кукурудзи на силос — 16–23%, пшениці озимої —
24–30%, люцерни, сої, соняшнику — 10–59%. Об’єктивною
вимогою для сучасних технологій удобрення та обробітку
ґрунту є показник стабільності галузі: висока (>90%), середня
(80–90%), низька (<80%). У наших дослідженнях середню і
високу стабільність відмічено в агроценозах люцерни, пшениці озимої та ячменю — 87%, низьку — за вирощування
соняшнику — <80%. Зроблено висновок, що найвищої продуктивності ріллі було досягнуто за мінеральної системи
удобрення (компост 4,5 т + N80P96K180 кг/га), а істотне зниження — на фоні без добрив. Органо-мінеральна система
удобрення (компост 4,5 т + N40P48 + K54 + 3,5 т/га побічна
продукція) істотно не відрізнялась від мінеральної. Застосування диференційованого та полицево-безполицевого обробітку забезпечило найбільшу продуктивність сівозміни.

і 3,71 т/га відповідно. Ланка чистий пар — ячмінь була більш
продуктивною за всіма культурами — як за врожайністю, так
і кормопротеїновими одиницями, проте в середньому за 4
роки ротації забезпечила мінімальну продуктивність через
відсутність продукції у перший рік (чистий пар).

УДК 338.312:631.582:633.31/.37
2020.2.64. Кудря С.І. ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ З РІЗНИМИ БОБОВИМИ КУЛЬТУРАМИ
НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ. Вісник аграрної науки. 2019.
№ 11. С. 13–18. Бібліогр.: 21 назва.
Сівозміна короткоротаційна, попередники, продуктивність, кормопротеїнові одиниці.
Наведено аналіз багаторічних досліджень (1996–2015 рр.)
продуктивності різних польових сівозмін з бобовими культурами за короткої ротації в умовах Лівобережної частини
Лісостепу України. Вивчали 8 варіантів сівозмін з чергуванням культур: 1 — попередник пшениці озимої; 2 — пшениця
озима; 3 — буряки цукрові; 4 — ячмінь ярий. Попередниками
(перші культури сівозміни) були: чистий пар, горох, виковівсяна сумішка на зелений корм, соя на зелений корм,
квасоля на зерно та кукурудза на силос (табл.). Дослідження
проводили без унесення добрив. Аналізуючи вплив поперед
ників на врожайність пшениці озимої виявлено, що найвищою вона була за розміщення після чистого пару — 4 т/га.
Варіанти після гороху, сочевиці та вико-вівсяної сумішки
наближались до чистого пару з різницею 0,53–0,59 т/га.
Більш низька врожайність пшениці була після сої (3,22 т/га),
квасолі (3,21) та чини (3,25 т/га), що можна пояснити порівняно пізніми строками їх збирання. Мінімальну врожайність
пшениці озимої (2,66 т/га) одержано після кукурудзи на
силос, що пояснюється дефіцитом вологи у ґрунті на час
сівби. На третій рік ротації після пшениці озимої розміщували буряки цукрові. Максимальна врожайність коренеплодів
буряків цукрових спостерігалась у ланці з чистим паром —
5,22 т/га, мінімальна — у ланці кукурудза на силос —
4,56 т/га. Ячмінь ярий вирощували у 4-му полі після буряків
цукрових. Урожайність зерна ячменю ярого у середньому
за 1996–2015 рр. коливалась у межах 2,03–2,26 т/га. Вплив
перших попередників на врожайність ячменю був у межах
істотної помилки досліду. За кормопротеїновими одиницями більш продуктивними були варіанти із соєю, горохом,
сочевицею та вико-вівсяною сумішкою — 3,78; 3,75; 3,72

УДК 631.582:631.482
2020.2.66. Кудря Н.А., Кудря С.І., Звонар А.М. ВПЛИВ
ПОПЕРЕДНИКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ
РЕЧОВИН У ҐРУНТІ. Агроном. 2020. № 1. С. 92–96.
Пшениця озима, попередники, поживні речовини ґрунту.
Наведено результати досліджень з вивчення впливу попередників озимої пшениці на агрономічні показники родючості
ґрунту в умовах Лівобережного Лісостепу України. Вивчали
вплив 8 попередників (табл.) на вміст у різних шарах орного
ґрунту (0–10, 10–20, 20–30 см у фазі трубкування) легкогід
ролізного азоту, рухомих форм фосфору і обмінного калію.
Виявлено, що поживні елементи в ґрунті можуть збільшуватися природним шляхом за рахунок опадів і біологічних
процесів. Біологічні процеси зумовлюються бактеріями, які
живуть вільно у ґрунті та на корінні рослин. Найбільше легкогідролізного азоту в орному шарі під пшеницею озимою
зафіксовано при розміщенні її по чистому пару — 104 мг/кг
ґрунту. По зяблевому пару (вико-вівсяна сумішка) було дещо
менше — 98 мг/кг. Найнижчим цей показник був на попе
редниках соняшнику та кукурудзі на силос — 89 мг/кг. У більшості варіантів спостерігалось збільшення азоту зі збільшенням глибини шару, що зумовлено більш інтенсивним використанням азоту з верхнього шару ґрунту під час весняного
кущення та трубкування пшениці. Вміст рухомого фосфору
був середнім, який коливався від 79 до 97 мг/кг. Трохи більше
його було у варіантах із горохом, парами та соєю, менше —
під кукурудзою, чиною та квасолею. Проте найменше — під
соняшником — 79 мг/кг. Найбільший вміст калію відмічено
по попереднику чистий пар — 181 мг/кг, найменший — по
соняшнику — 128 мг/кг ґрунту. Зроблено висновок, що азоту
було більше в глибоких шарах ґрунту, фосфору й калію — у
верхніх, проте за рахунок росту й розвитку рослин пшениці
озимої прослідковується зменшення загального їх обсягу.
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УДК 631.5:633.15:633.34
2020.2.65. Артеменко Сергій. КУКУРУДЗА І СОЯ В КУЛІСНИХ ПОСІВАХ. Agroexpert. 2020. № 3. С. 30–34.
Соя, кукурудза, кулісні посіви, ріст і розвиток рослин,
продуктивність.
Наведено результати досліджень впливу високорослих
рослин, зокрема кукурудзи, на ріст і розвиток рослин сої в
кулісних посівах в умовах Північної частини степової зони
(Ерастівська ДС). Попередником для вивчення була пшениця
озима, обробіток ґрунту — оранка на глибину 25–27 см. Вив
чали ранньостиглий сорт сої Аннушка, кукурудзи — гібрид
Солонянський 298 СВ. Норма висіву сої — 500 тис., кукурудзи — 40 тис. схожих насінин на гектарі. Ширина ділянок
була аналогічною захвату жатки комбайна під час збирання
врожаю кукурудзи та сої. Встановлено позитивний вплив
кулісної кукурудзи на ріст і розвиток сої: покращується мікроклімат травостою, приземного шару ґрунту, підвищується
вологість ґрунту. Змикання рядків у посівах сої з міжряддям
45 см спостерігалось уже на 43–47 день від появи сходів.
У стикових рядках злакової і бобової культури відбувалось
пригнічення рослин кукурудзи, що позначилось на її висоті,
в середині посіву рослини кукурудзи були вищі (відповідно
194,6 і 202,3 см). Під пологом замкнутого листя температура
повітря в обідній час (13–15 год) була нижчою на 4,8–6,7°С,
ніж на відкритій площі ґрунту. Виходячи з цього, кулісносмугові посіви кукурудзи з соєю є кращим способом сівби
цих культур із міжряддям 45 см. Зернова продуктивність
кукурудзи зростала в стикових рядках до 17,1%, в середині
посіву — на 6,4%, з усієї ділянки — на 8,1% порівняно з
посівом з міжряддям 70 см. Урожайність сої підвищувалась
на 13,4%, а в посушливі роки — до 25,8%, що і підтверджує
перспективність цієї схеми посіву при вирощуванні сої й
кукурудзи у Північному Степу України.

УДК 633.111:631.811.98:581.4
2020.2.67. Шевчук О.А., Вергеліс В.І., Ткачук О.О., Ходаніцька О.О. ДІЯ РЕТАРДАНТА НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ
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ТА АНАТОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРИ ПШЕНИЦІ.
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. Вінниця,
2019. № 14. С. 118–126. Бібліогр.: 7 назв. Шифр 553626.
Пшениця озима, ретардант тебуконазол, ріст та розвиток рослин, продиховий апарат.
Представлено результати досліджень з вивчення ростових
процесів та анатомічних показників рослини культури пшениці сорту Краєвид залежно від обробки рістінгібувальним
препаратом тебуконазолом у дозі 0,5 і 1,0% методами обприскування надземної частини та введенням через кореневу систему. Встановлено, що застосування тебуконазолу за
різних фізіологічно активних концентрацій та різних методів
уведення його у рослини — через корінь та обприскування —
призводило до уповільнення лінійного приросту та пригнічення росту кореневої системи. Найбільш чіткий ефект
спостерігався за концентрації 1% тебуконазолу методом
уведення препарату через корінь. Обробка рослин пшениці
як через корінь, так і обприскуванням зумовлювала суттєві
зміни у водному обміні і фотосинтезі рослин: зменшувалися
лінійні розміри продихів, що у свою чергу призводило до
зменшення їх площі (табл.). Виявлено, що введення препарату через корінь збільшувало інтенсивність транспірації,
ніж за обприскування рослин. Зроблено висновок, що використання тебуконазолу є перспективним для покращення
продихового апарату рослин пшениці та підвищення продуктивності культури.
УДК 633.15:631.582:631.559
2020.2.68. Корнійчук О.В. ПОВТОРНА СІВБА КУКУРУДЗИ В КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ. РИЗИКИ ТА
ДОЦІЛЬНІСТЬ. Агроном. 2020. № 1. С. 118–120.
Кукурудза, короткоротаційна сівозміна, повторна сівба,
врожайність, економічні збитки.
Наведено результати досліджень щодо впливу повторної
сівби кукурудзи по різних попередниках у короткоротаційних
сівозмінах в умовах Північного Лісостепу України. Поперед
никами для повторної сівби слугували пшениця озима та
кукурудза на зерно. Обліки динаміки запасів продуктивної
вологи показали, що по попереднику пшениця озима запаси
продуктивної вологи, починаючи з осені і закінчуючи початком липня, були вищими на 46–17 мм, ніж по попереднику
кукурудза. Це пояснюється меншою мінералізацією післязбиральних решток у попередника пшениця та нижчою ураженістю рослин кукурудзи хворобами та шкідниками (табл.).
У перший рік вирощування кукурудзи різниця між варіантами
на користь попередника пшениця становила 0,4, на шостий
рік — 2,4 т/га. У середньому за ротацію недобір врожаю за
повторної сівби становив 0,9 т/га, що означає економічні
збитки 3,2 тис. грн на кожному гектарі посіву.
УДК 633.15:631.8:581.132.1
2020.2.69. Паламарчук В.Д. ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ
ПІДЖИВЛЕНЬ НА ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ У ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ. Сільське господарство
та лісівництво: зб. наук. пр. Вінниця, 2019. № 14. С. 43–53.
Бібліогр.: 15 назв. Шифр 553626.
Кукурудза, хлорофіл, позакореневі підживлення, гібрид,
група стиглості.
Представлено результати вивчення впливу позакореневих
підживлень на вміст хлорофілу у листках гібридів кукурудзи
різних груп стиглості. Вивчали гібриди ранньостиглі (Харківський 195 МВ, ДКС 2960 та ін.), середньоранні (ДКС 3472,
ДКС 3420 та ін.) та середньостиглі (ДК 391, ДК 440 та ін.) на
фоні внесення мікродобрив: Еколист Моно Цинк, “Росток”
кукурудза, регулятора росту рослин Вимпел та бактеріального препарату Біомаг у фазі 5–7 листків кукурудзи одноразово та дворазово — 5–7 і 10–12 листків. Вміст хлорофілу
в листках визначали у фазі молочно-воскової стиглості
зерна гібридів. Встановлено, що застосування дворазового
позакореневого підживлення у фазі 5–7 та 10–12 листків кукурудзи забезпечує найвище значення хлорофілу —
28,0 мкг/см2 у ранньостиглих гібридів, 41,1 — середньоранніх і 46,2 мкг/см2 у середньостиглих гібридів, що на 5,1; 7,4
і 7,6 мкг/см2 вище контрольних варіантів відповідно. Проте
вміст хлорофілу залежав істотно від біологічних особливостей гібридів у кожній групі стиглості та погодних умов року.
Найбільший вміст хлорофілу майже у всіх гібридів був у
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2011 р. за сприятливих умов і найменшим — у 2012 р., як у
більш посушливому.
УДК 633.15:632.15:631.559
2020.2.70. Окрушко С.Є. КОНТРОЛЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ БУ
Р’ЯНІВ У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ. Сільське господарство та
лісівництво: зб. наук. пр. Вінниця, 2019. № 14. С. 163–171.
Бібліогр.: 7 назв. Шифр 553626.
Кукурудза, чисельність бур’янів, гербіциди, врожайність.
Наведено результати досліджень з обґрунтування доцільності використання ґрунтового гербіциду Аденго 465 та
страхового Майс Тер Пауер для контролю бур’янів у посівах
кукурудзи на зерно. Встановлено, що в посівах кукурудзи
формується змішаний тип бур’янів за співвідношення однодольних до дводольних 40:60 та багаторічних до малорічних
бур’янів 8,7:91,3% (табл.). Із загальної кількості бур’янів
було 57,4% пізніх ярих, зокрема 46% однодольних і 54%
дводольних. Ефективність знищення бур’янів через 60 днів
після внесення гербіциду Аденго 465 становила 90% порівняно з контролем. Забур’яненість посівів на час збирання
врожаю становила 12 шт./м2, що на 89% менше контролю,
де було 108 шт./м2 бур’янів. Проте застосування гербіциду
Аденго 465 призвело тільки до знищення малорічних бур’янів
і не мало дії на багаторічні бур’яни. Враховуючи таку дію
ґрунтового гербіциду, було прийнято рішення об’єднання
його зі страховим гербіцидом Майс Тер Пауер. Поєднання
ґрунтового і страхового гербіцидів майже повністю знищило
бур’яни — на час збирання було в середньому 3 шт./м2, на
контролі — 108 шт./м2. Внаслідок знищення бур’янів ґрунтовим гербіцидом Аденго 465 було одержано врожайність
7,4 т/га, що на 3,9 т/га більше контролю. За сумісного внесення ґрунтового і страхового гербіциду Майс Тер Пауер —
8,3 т/га, або на 4,8 т/га більше контролю. Таким чином, комбіноване застосування цих гербіцидів забезпечує найвищий
приріст врожайності зерна кукурудзи.
УДК 633.16:58.051:631.582.2
2020.2.71. Пелех Л.В. ОЦІНКА ГЕРБОЛОГІЧНОЇ СИТУА
ЦІЇ АГРОФІТОЦЕНОЗУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ВНАУ. Сільське
господарство та лісівництво: зб. наук. пр. Вінниця, 2019. № 14.
С. 172–183. Бібліогр.: 14 назв. Шифр 553626.
Ячмінь ярий, бур’яни, агрофітоценоз, види бур’янів, попередники.
Висвітлено результати вивчення особливостей формування кількості бур’янів у агрофітоценозі ячменю ярого залежно від попередника. Попередниками слугували пшениця
озима, горох, соя, кукурудза, соняшник та редька олійна.
Виявлено, що поля ячменю ярого мають досить високий рівень загальної забур’яненості, яка налічує 36 видів бур’янів
(табл.). Різноманіття бур’янів залежало від попередника. Так,
після соняшнику у агрофітоценозі ячменю виявлено 30 видів,
після редьки олійної — 19 видів. Біологічна структура також
сильно залежала від попередника — ярих ранніх було більше
після пшениці озимої (21,6 шт./м2), менше після соняшнику
(10,3 шт./м2). Біологічна група ярих пізніх бур’янів домінувала
після редьки олійної — 56,5% загальної кількості та кукурудзи — 55,9%, найменше — після пшениці озимої — 45,1%.
Результати досліджень свідчать, що підбір відповідного
попередника у сівозміні — надійний важель регулювання
забур’яненості поля не лише в кількісному, але й у видовому
співвідношенні, що дає змогу забезпечити адаптивність технологій вирощування як ячменю ярого, так і окремих культур.
УДК 633.16:631.811
2020.2.72. Гораш О.С., Климишена Р.І. ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ПИВОВАРНОГО
ЯЧМЕНЮ НА СТРУКТУРУ КОНСИСТЕНЦІЇ ЕНДОСПЕРМУ
ЗЕРНА. Вісник аграрної науки. 2020. № 1. С. 25–31. Бібліогр.: 12 назв.
Ячмінь пивоварний, мінеральне удобрення, мікродобриво,
склоподібність та борошнистість зерна.
Наведено результати досліджень щодо впливу позакореневого підживлення рослин під час вегетації мікродобривами
Вуксал PMax i Вуксал Grain за різних фонів мінерального
удобрення на якість пивоварного ячменю сорту Сєбастьян.
Вивчали 7 варіантів: без підживлення (А0) до 3-разового
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позакореневого підживлення мікродобривами Вуксал PMax
i Вуксал Grain (табл.). Встановлено, що на основі 3-річних
результатів найкращим за кількістю склоподібних (4,2%) і
борошнистих (95,8%) зерен був варіант А7 — триразове
позакореневе підживлення — перше в фазі кущення мікродобривом Вуксал PMax, друге — в фазі вихід у трубку мікро
добривом Вуксал Grain та на початку фенофази цвітіння
препаратом Вуксал Grain на фоні N30P45K45. Застосування
мікродобрив на фоні N60P90K90 дає підставу стверджувати
про подібну закономірність впливу на консистенцію ендо
сперму зернівки, як і на фоні N30P45K45. Різниця полягає у
більш номінальних значеннях даних. Це свідчить про те,
що підвищення норми мінеральних добрив призводить до
збільшення кількості зерен зі склоподібною консистенцією
та собівартості його вирощування.
УДК 633.34:631.5
2020.2.73. Вожегова Р., Писаренко П. СОЯ НА ЗРОШУ
ВАНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ. Пропозиція. 2020. № 4. С. 42–45.
Соя, зрошення, рекомендації агротехніки вирощування.
Наведено рекомендації щодо вирощування сої в умовах
зрошення у Південному Степу України. Одержання високих
урожаїв сої в умовах Південного Степу України можливе за
умови дотримання технології вирощування, яка базується
на: оптимальному розміщенні сої у сівозміні, своєчасному виконанні всіх агротехнічних операцій у чітко визначеній послідовності з високою якістю, вирощуванні сортів інтенсивного
типу, застосуванні обґрунтованих норм мінеральних і бактеріальних добрив, а також інтегрованій системі захисту посівів
від бур’янів, хвороб і шкідників. Для Степу рекомендовано
вирощувати: ультраранньостиглі та ранньостиглі сорти —
15–20%, середньоранні — 40%, середньостиглі — 40–45%.
Ультраранньостиглі та ранньостиглі сорти бажано вирощувати в післяукісних і післяжнивних посівах. У кожному господарстві варто вирощувати два-три різні за скоростиглістю сорти.
Кращими попередниками під сою є зернові культури. Солому
слід подрібнити й загорнути в ґрунт шляхом одно- або дворазового лущення. Кукурудза також може бути непоганим
попередником під посів сої, за винятком використання в посівах кукурудзи гербіцидів триазинової групи. Соняшник, ріпак
та інші олійні культури не рекомендується застосовувати як
попередник через наявність однакових збудників хвороб. Обробіток ґрунту під сою у весняний період включає боронування зябу, передвисівну культивацію з одночасним унесенням
гербіцидів. За ранньої та холодної весни, коли період до
сівби сої становить 50–60 днів, проводять передвисівну культивацію на глибину 8–10 см. Для посилення азотфіксувальної
здатності сої перед висівом її насіння обов’язково слід обробити інокулянтами — штамами нітрагіну. Інокуляцію проводити одночасно в день сівби. Обприскувати насіння можна
з ручного обприскувача або на протруювальних машинах ПС10 та ПК-20. Дози добрив та їх співвідношення визначає родючість ґрунту — на середньосуглинистих ґрунтах N30-60P30-60,
на піщаних — додають ще K30. Вносять добрива у передвисівну культивацію. Сівбу сої проводять коли ґрунт на глибині
10 см прогрівається до 12–14°С. Ранні й пізні строки сівби
призводять до зрідження і нерівномірних сходів, затягується
дозрівання культури. Сівбу можна проводити як суцільним,
так і широкорядним способом із міжряддями 45, 60 і 70 см.
Догляд за посівами проводиться як хімічними засобами,
так і механічними прийомами для боротьби з бур’янами й
хворобами, проведенням вегетаційних поливів. Проте найбільша віддача від зрошення спостерігається в критичний
період її вегетації, який розпочинається під час цвітіння й
триває впродовж 40–50 діб до закінчення наливання бобів
середнього ярусу. За передвисівного поливу вносять 250–
300 м3/га, вегетаційного — 150–200 м3/га. Закінчувати поливи
потрібно через 10–15 днів після наливу бобів середнього
ярусу. За умов вирощування сої на краплинному зрошенні
слід її висівати з міжряддям 45 см, а крапельну стрічку розкладати через міжряддя. Закінчувати поливи потрібно в той
самий час, що й використання дощувальної техніки.
УДК 633.34:631.5:631.164.2
2020.2.74. Гринюк Іванна. ВИРОЩУВАННЯ СОЇ З ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ У 18–20 ТИС. ГРН/ГА: БАГАТО ЦЕ ЧИ
МАЛО? Agroexpert. 2020. № 4. С. 14–16.
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УДК 631.5

Соя, сорти, технологія вирощування, економічна ефективність.
Наведено результати досліджень економічної ефективності
вирощування сої на прикладі ПП “Юхимівське”, землі якого
розташовані у Шаргородському р-ні Вінницької обл. За статусом “Юхимівське” — приватне господарство з вирощування
елітного насіння зернових, бобових і технічних с.-г. культур. В
останні роки насіннєві площі посівів сої скоротилися до 60 га,
що пояснюється зменшенням попиту на насіння господарствами. За технологією сою вирощують щоб отримувати
прибуток не менше 18–20 тис. грн/га. Із широкої лінійки сортів, випробуваних у господарстві, виділився сорт Ментор,
який належить до ранньої групи, стабільний за врожайністю
та вмістом протеїну (на рівні 43%). Норма висіву насіння —
500 тис. шт./га, ширина міжрядь — 30 см (краща із 15, 30 та
45 см). У посушливі роки норма висіву насіння зменшується
на 10–15%. Основний обробіток ґрунту під сою — оранка на
глибину 25–27 см. Винятком є попередник пшениця, який дискується. Поле весною боронується за допомогою зчіпок, що
дає можливість розбити грудки, більше вирівняти ґрунт і зберегти вологу. Захист посівів проводиться двокомпонентним
інсектицидом Наповал (150 т/га) та у фазі цвітіння фунгіцидом
Абакус (1,75 л/га). Перед оранкою вносять 150 кг/га складнозмішаного добрива N8P19K29, посіви підживлюють N 15-20.
Додатково раз у три-чотири роки на поле вносять дефекат.
Така технологія вирощування дає можливість одержувати
стабільно врожайність на рівні 3,5 т/га, чистий прибуток 18–
20 тис. грн/га. Порівняно з іншими вирощуваними культурами
її рентабельність поступається кукурудзі (25–27 тис. грн/га)
та ріпаку (23–25 тис. грн/га). Саме це є головною причиною
скорочення площ під соєю. Другою причиною є “соєві правки”,
прийняті Верховною Радою про скасування ПДВ під час експорту. Зроблено висновок, що соя має відповідну рентабельність та низку інших переваг, які потрібно оцінювати не лише
за прибутком, а й у комплексній дії в сівозміні.
УДК 633.35:631.53.048
2020.2.75. Лихочвор В.В., Андрушко М.О. УРОЖАЙНІСТЬ ГОРОХУ СОРТА МАДОННА ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ
ВИСІВУ. Наукові горизонти. 2019. № 12. С. 53–59. Бібліогр.:
17 назв.
Горох, норма висіву, польова схожість, густота і виживання рослин, урожайність.
Наведено результати досліджень з вивчення оптимізації
норми висіву нового сорту гороху Мадонна з урахуванням
особливостей живлення в умовах Західного Лісостепу. Вивчали норми висіву — 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 млн насінин/га.
Вирощували горох за інтенсивною технологією, яка передбачала дотримання всіх елементів вирощування: протруювання насіння, системи удобрення, боротьбу з бур’янами,
шкідниками та хворобами. Виявлено, що польова схожість
насіння гороху сорту Мадонна змінювалась під впливом
норм висіву. У середньому за три роки найвищою вона була
за найменших норм висіву — 81% за норми 0,9 млн і 82%
за норми 1 млн/га. Збільшення норм висіву призводило до
зменшення польової схожості до 80–74%. Густота посіву у
фазі сходів, навпаки, була вищою за збільшеної норми висіву — 73 рослини/м2 за норми 0,9 млн та 103 рослини/м2 за
норми 1,4 млн насінин/га. Густота рослин перед збиранням
теж збільшувалась на варіантах з вищою нормою висіву —
70 шт./м2 за 0,9 млн і 90 шт./м2 за норми 1,4 млн насінин/га.
Виживання рослин за період від сходів до збирання було
вищим — 95,8% за норми висіву 0,9 млн і меншим — 89,9%
за норми висіву 1,4 млн насінин/га. Урожайність зерна гороху
змінювалась не лише через умови року, але й під впливом
норм висіву. Найбільшою урожайність зерна за три роки
була за норм висіву 1,0 і 1,1 млн насінин/га — 6,52 і 6,55 т/га
відповідно, найнижчою — 6,15 т/га за норми висіву 1,4 млн
насінин/га. Зроблено висновок, що в умовах Західного Лісостепу сорт гороху Мадонна слід вирощувати за норми висіву
1,0–1,1 млн насінин/га, які забезпечують найвищу польову
схожість, густоту і виживання рослин гороху, що й формує
кращі показники врожайності.
УДК 633.35:631.86:631.559
2020.2.76. Телекало Н.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 631.6

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

ГОРОХУ ПОСІВНОГО. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. Вінниця, 2019. № 14. С. 127–140. Бібліогр.:
15 назв. Шифр 553626.
Горох посівний, бактеріальні препарати, структура
врожаю, продуктивність.
Викладено результати досліджень 2016–2018 рр. з вивчення впливу обробки насіння гороху сортів Отаман та
Грегор перед сівбою бактеріальними препаратами Ризолайн
і Граундфіксом, застосування інсектицидно-фунгіцидного
бактеріального препарату та комплексних мікродобрив з
умістом елементів у хелатній формі на сірих лісових ґрунтах
на індивідуальну продуктивність сортів (табл.). Встановлено,
що застосування передпосівної обробки насіння комплексом
бактеріальних препаратів сприяло збільшенню кількості бобів на рослині до 3,41 шт. у сорту Отаман та до 3,65 шт. —
у сорту Грегор, а позакореневе підживлення у фазі 3 справжніх листків підвищувало їх кількість на 0,63 шт. і 0,83 шт.
відповідно. Застосування передпосівної обробки насіння за
удобрення N30P60K60 формувало у сорту Отаман масу насіння
з однієї рослини до 3,14 г, що більше на 0,25 г порівняно з
контролем. У сорту Грегор маса насіння з однієї рослини
збільшувалась на 0,66–1,24 г. Найбільша кількість насінин
на одній рослині формувалась у сорту Отаман (16,59 шт.)
та у сорту Грегор (19,58 шт.) за обробки посівного матеріалу
композицією Ризолайн + Граундфікс на фоні N 30P60K60 та
проведення позакореневого підживлення добривами Гумат
Лист + Ультрафіт + LF-бобові + LF-Бор 140. У середньому
за 2016–2018 рр. урожайність гороху коливалась у межах
2,07–3,55 т/га у сорту Отаман та 2,41–4,06 т/га — у сорту
Грегор. Максимальну врожайність гороху — 3,55 т/га у сорту
Отаман та у сорту Грегор — 4,06 т/га відмічено на варіанті
з передпосівною обробкою насіння композицією Ризолайн +
Граундфікс на фоні N30P60K60 та підживленням добривами
Гумат Лист + Ультрафіт + LF-бобові + LF-Бор 140.
УДК 633.6:631.155.1(477.4)
2020.2.77. Вишневська О.В., Маркіна О.В. ВИПРОБУВАННЯ РІЗНИХ СОРТІВ СОРГО ЦУКРОВОГО В ЗОНІ ПОЛІССЯ ДЛЯ ПОТРЕБ БІОЕНЕРГЕТИКИ. Вісник аграрної науки. 2020. № 4. С. 54–61. Бібліогр.: 17 назв.
Сорго цукрове, гібриди, сорти, продуктивність, біоенергетика.

2020.2.80.

Наведено результати досліджень щодо оцінки різних
сортів сорго цукрового для виробництва з них біогазу та
оптимізації технології їх вирощування в умовах Полісся.
Вивчали онтогенетичні особливості та продуктивність різних
сортів сорго цукрового вітчизняної селекції у двофакторному
(сорт і добрива) короткостроковому польовому досліді 2017–
2018 рр. (табл.). Загальним фоном у передпосівну культивацію вносили мінеральні добрива у нормі N90+30P60K90
(N30 — у фазі кущення). Позакореневу обробку рослин проводили регулятором росту Грейнактив-С у фазі кущення
та у фазі викидання волоті. Аналіз динаміки росту рослин
сорго цукрового показав, що добовий приріст в умовах дефіциту опадів 2017 р. становив 0,49–1,67 см (ГТК — 0,45),
в умовах достатнього зволоження (ГТК — 1,46) у 2018 р. —
збільшився до 1,97–3,50 см. Найбільший приріст біомаси
за добу незалежно від умов вегетації відзначено у гібридів
Зубр, Верблюд, Віл, які у 2017 р. приростали на 1,05–1,46 см
і у 2018 р. — 3,02–3,44 см. Діагностика фотосинтезу хлорофілу в живих листках показала інтенсивність флуоресценції
у посушливих умовах на рівні від 400–900 відн. од., при
достатньому зволоженні — 1040–2048, тобто збільшувалась
у 2,1–2,6 раза. Висота рослин сорго цукрового у 2017 р.
становила 70–134 см, у 2018 р. — 167–337 см. За рахунок використання регулятора росту Грейнактив-С висота
збільшувалась на 2–26%. Гібриди Віл, Верблюд, Зубр і Мамонт проявили себе як високостебельні рослини: >100 см
у 2017 р. і >300 см у 2018 р. В умовах нестачі вологи
(2017 р.) надходження біомаси становило 15,8–48,3 т/га, при
достатній кількості опадів (2018 р.) — 37,7–117,8 т/га. Незалежно від умов вегетації максимальну врожайність (45,4 та
117,8 т/га) біомаси забезпечив гібрид Довіста. Достатньо високу продуктивність мав гібрид Верблюд — 42,1 та 98,6 т/га.
Найбільше накопичення цукру відмічено у посушливих
умовах — 8,00–13,50%, в оптимальних — 4,48–14,99%.
Теоретичний вихід біогазу через теплову енергію коливався від 0,860 до 0,880 м3/кг, уміст метану (50%) — 0,434–
0,445 м3/кг. Зроблено висновок, що незалежно від умов вегетації, достатньо високі показники виходу біогазу (2017 р. —
1140–1554; 2018 р. — 3203–4582 м3/га) мали сорти сорго
цукрового Меотида, Віл (сухостебельний), Верблюд, Фаворит і Мамонт.

631.6 Сільськогосподарська меліорація
Науковий референт — кандидат с.-г. наук НИНЬКО П.І.
Науковий консультант — професор СЛЮСАР І.Т.
УДК 626.82
2020.2.78. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВОДНО-ТЕП
ЛОВОГО РЕЖИМУ ОСУШУВАНИХ ҐРУНТІВ В УМОВАХ
ЗМІН КЛІМАТУ / Воропай Г.В., Яцик М.В., Мозоль Н.В., Стецюк М.Г., Зозимчук М.Д. Вісник аграрної науки. 2020. № 1.
С. 68–74. Бібліогр.: 18 назв.
Рівень ґрунтових вод, кореневмісний шар ґрунту, осушувані ґрунти, водно-температурний режим ґрунту, тепловий режим ґрунту.
Визначено, що з глибиною температурний режим ґрунту
тісно залежить від рівня ґрунтових вод. Найбільше ця залежність проявляється, починаючи з глибини 20 см, у верхньому
шарі (до 5 см) досить істотний вплив температури приземного шару повітря. Різниця в температурі ґрунту на глибині 5 та
20 см в окремі періоди сягає 3°С (за температури ґрунтових
вод від 9,5 до 10,3°С), а найбільші коливання температури
у верхньому шарі ґрунту спостерігаються на глибині 5 см.
Для нижніх горизонтів ґрунту (30–50 см) вплив температури
приземного шару повітря значно зменшується і тому існує
його тісна залежність від температурного режиму та рівня
ґрунтових вод. Установлено, що використання методу регулювання рівня ґрунтових вод дає змогу створити оптимальні
умови вирощування с.-г. культур способом комплексної
підтримки водно-теплового режиму в кореневмісному шарі
ґрунту.

№ 2 (84), 2020

УДК 626.86
2020.2.79. Митрахович А.И., Макоед В.М., Сергееня А.П.,
Левушев С.М. ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСУШИТЕЛЬ
НЫХ СИСТЕМАХ КОЛЛЕКТОРОВ ИЗ ТРУБ БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА. Мелиорация. 2019. № 2. С. 13–17. Библиогр.:
9 назв.
Меліоративна система, відкриті канали, контурність
полів, гофровані труби, колектор, осушувальна система.
Розглядаються актуальні та перспективні питання застосування труб великого діаметра для використання на
меліоративних системах замість відкритих каналів, що дасть
можливість зменшити контурність полів, залишить у с.-г. обігу значні площі, які відводились під канали. При цьому створюються нормальні умови для роботи широкозахватної с.-г.
техніки і знижуються експлуатаційні витрати на утримання
відкритої мережі. Наводиться інформація по застосуванню
поліетиленових гофрованих труб діаметром від 200 до
400 мм і оцінка їхньої економічної ефективності при заміні
ними каналів. Ця номенклатура поліетиленових гофрованих
труб діаметром від 160 до 500 мм, які можуть використовуватись на меліоративних об’єктах, з їх вартістю.
УДК 626.86:551.43
2020.2.80. Желязко В.И. ОСУШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ С УЧЁТОМ МЕЗОФОРМЫ РЕЛЬЕФА.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Мелиорация. 2019. № 1. С. 17–23. Библиогр.: 11 назв.
Осушення земель, способи осушення, лощина, водоймакопанка, западина.
Метою цієї роботи є узагальнення результатів виробничих досліджень по удосконаленню способів осушення
лесово-западинних земель за атмосферного типу водного
живлення. Зазначено, що із неглибоких западин, коли застій води в них спостерігається весною або під час дощів,
відводити її можна борознуванням на глибину 0,2–0,3 м у
водоприймач. Борозни ліквідуються під час оранки, а нарізаються при утворенні калюж. При глибших западинах (до
0,5–1,0 м) рекомендовано застосовувати екологічні ніші.
Для цього визначають групу западин, розташованих на невеликій відстані одна від одної (до 200–300 м). В западині,
розташованій в самому пониженому місці, влаштовують
водойму-копанку. Викопаний ґрунт використовують для засипання найближчих западин, попередньо знявши в них
родючий ґрунт і переміщують його у відвали за межі зони
будівельних робіт. Після закінчення робіт родючий ґрунт
розрівнюють на місцях, порушених будівництвом. Якщо після
виконання цих робіт западини засипані частково, воду із них
відводять у створену водойму-копанку по лощинах. Розмір
водойми-копанки залежить від водозбірної площі западин, із
яких відводять воду. Глибина води має бути не менше 1 м
для попередження розвитку водно-болотної рослинності.
Западини, із яких відведено воду, мають систематично оброблятись, окультурюватись з внесенням у них підвищених
доз мінеральних добрив.
УДК 628.381.4:631.416.8:631.445.4
2020.2.81. Мыслыва Т.Н., Ткачёва Т.Н. ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ НА ФИТОТОКСИЧНОСТЬ ДЕРНОВО-ПОД
ЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ. Мелиорация. 2019. № 1. С. 57–62.
Библиогр.: 16 назв.
Зрошення, стокові води, фітотоксичність, ґрунт, фіторемедіант ґрунту, біологічний моніторинг ґрунту.
Встановлено, що тривале зрошення тваринницькими стічними водами в об’ємі, еквівалентному 200, 300 і 400 кг/га
азоту, не виявляє значного впливу на збільшення фітотоксичності дерново-підзолистого супіщаного ґрунту для представників родини Poaceae, Fabaceae i Brasbicaceae. Але воно
сприяє збільшенню вмісту в ґрунті кислоторозчинної міді на
0,13, 0,74 і 0,75 мг/кг відповідно порівняно з референтним
ґрунтом. За стійкістю до тривалого зрошення гноєвмісними
сточними водами представники родин Poaceae, Fabaceae
i Brasbicaceae розміщуються в такій зменшувальній послідовності: редька олійна > горох посівний > жито озиме > овес >
ріпак яровий > ячмінь яровий. Найбільш токсикотолерантною
культурою є редька олійна, яку можна використовувати як
фіторемедіант ґрунтів, забруднених важкими металами,
зокрема міддю. Найменш токсикотолерантною культурою
є ячмінь яровий, який рекомендується використовувати як
тест-об’єкт для біологічного моніторингу фітотоксичності
дерново-підзолистого супіщаного ґрунту тривалий час зрошуваного тваринницькими стічними водами.
УДК 631.5:636.743:632.51(477.7)
2020.2.82. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАН
НЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЗРОШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / Коковіхін С.В.,
Писаренко П.В., Біднина І.О., Шарій В.О., Войценюк Х.І.
Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. Херсон,
2020. Вип. 73. С. 43–49. Бібліогр.: 8 назв.
Режими зрошення, аспекти планування, оперативне
управління, інформаційні технології, зрошувальні норми.
Мета досліджень — розробити науково-практичні підходи
щодо планування й оперативного управління режимами зрошення с.-г. культур із використанням інформаційних технологій в умовах півдня України. Аналіз погодних умов за період
2016–2019 рр. свідчить про високий рівень аридизації Південного Степу України, високий рівень температур повітря,
надходження сонячної радіації та евапотранспірації. Крім
того, коефіцієнт варіації надходження атмосферних опадів
у період вегетації основних с.-г. культур (квітень–вересень)
становить 40,9–180,2%, що свідчить про порушення циклів
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природного водозабезпечення й обґрунтовує необхідність
застосування зрошення. Визначено, що в усі роки проведення досліджень евапотранспірація досягала найвищого
рівня (до 5,82 мм) у літні місяці з найбільшою температурою
повітря та надходженням сонячної радіації. Визначено, що
максимального забезпечення поливною водою потребують
культури сівозміни — кукурудза і соя, дещо меншою мірою —
пшениця озима та сорго. Фактичні поливні норми становили
150–285 мм, а змодельовані 132–235 мм. Моделі, одержані
за допомогою інструментарію програми CROPWAT, дадуть
змогу чітко встановити дефіцит водоспоживання та відповідні поживні й зрошувальні норми, планувати й оперативно
корегувати режими зрошення, зменшити витрати вологи й
інших ресурсів.
УДК 631.6
2020.2.83. Погодин Н.Н., Латушкина Г.В. КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ОСУШЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИХ ВОДНОГО
РЕЖИМА И ПРОДУКТИВНОСТИ. Мелиорация. 2019. № 4.
С. 5–11. Библиогр.: 5 назв.
Меліоровані землі, критерії оцінок, вимочки, перезволоження, експлуатаційне розпушування.
Розглянуто критерії оцінки меліоративного стану осушених
земель і меліоративні заходи по покращенню їх водного
режиму. Забезпечення сприятливого водного режиму на
меліорованих землях потребує постійного контролю за їх
станом. Контроль потрібний для виявлення ділянок з несприятливим водним режимом, оцінки елементів меліо
ративної системи, розробки ремонтно-експлуатаційних і
агромеліоративних заходів по забезпеченню покращання
водного режиму і продуктивності меліорованих земель.
Одним із основних показників стану меліорованих земель є
частка вимочок і перезволожень від загальної площі поля.
Наведено показники оцінки стану меліорованих земель за
наявністю вимочок і перезволожень, строків відводу поверхневих вод, щільності ґрунтів, які дають можливість вибрати
найбільш оптимальний комплекс ремонтно-експлуатаційних
і агромеліоративних заходів для відновлення ефективності
функціонування таких земель. Наведено основні умови для
виконання експлуатаційного розпушування залежно від
щільності, вологості і категорії ґрунту, а також ефективності
розущільнення підорного шару ґрунту.
УДК 631.6:[631.445:544.77.052.5]
2020.2.84. Авраменко Н.М. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ОСУШЕННОЙ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ЕЁ ОСАДКИ. Мелиорация. 2019. № 1. С. 24–37.
Библиогр.: 4 назв.
Осушений торфовий поклад, пошарове осідання, об’ємна
маса, коефіцієнт стискання, постторфові ґрунти.
Відмічається, що характеристикою пошарового осідання
торфових покладів може слугувати коефіцієнт стискання
(ущільнення). Показником ущільнення торфових покладів є
зміна об’ємної маси. Встановлено, що подальше (після 56
років) ущільнення осушених торфових покладів потужністю
150–200 см буде в основному відбуватися в залишкових
верхніх шарах з початковими глибинами 0,5 і 1,0 м. У роботі
запропоновані методики визначення прогнозних величин
об’ємної маси в цих ущільнених шарах торфових покладів з
використанням її величини на початку розрахункового періо
ду і величини коефіцієнта стискання в кінці цього періоду.
Розрахунки по одержаних у результаті досліджень залежностях показують, що перехід верхнього півметрового шару
осушеного торфового покладу в зону постторфових ґрунтів
(об’ємна маса 0,6 г/см3) відбудеться через 79–83 роки після
осушення, а верхнього метрового — через 159–173 роки
при початковій (до осушення) потужності торфових покладів
150–200 см.
УДК 631.6:631.8:633.15
2020.2.85. ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ СИРОЇ ТА СУХОЇ
НАДЗЕМНОЇ БІОМАСИ ГІБРИДАМИ КУКУРУДЗИ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ / Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О.,
Пілярська О.О., Забара П.П., Хоменко Т.М., Михаленко І.В.,
Іванів М.О. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук.
зб. Херсон, 2019. Вип. 71. С. 108–113. Бібліогр.: 11 назв.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Краплинне зрошення, гібриди кукурудзи, сира та суха біомаса, комплексні мікродобрива, показники продуктивності
гібридів кукурудзи.
Метою досліджень було обґрунтувати закономірності накопичення сирої та сухої речовини як важливих показників продуктивності гібридів кукурудзи у разі застосування
комплексних мікродобрив в умовах краплинного зрошення.
Встановлено, що обробка рослин кукурудзи мікродобривами
позитивно впливає на накопичення надземної сирої маси
гібридів за окремими фазами розвитку. Найбільший вплив на
формування сирої маси здійснив препарат Аватар-1, максимального значення показник набув у фазі молочної стиглості
(54,71 т/га) у гібрида “Гончар”, що перевищило контроль на
2,4%. Мікродобриво Нутрімікс мінімально вплинуло на ростові процеси (приріст 0,50–0,83 т/га за фазами розвитку).
Серед гібридів максимальні показники накопичення сирої
маси спостерігалися у середньопізнього гібрида “Гончар”
(ФАО 420) за умов використання комплексного мікродобрива
Аватар-1 і за фазами розвитку зросли до 54,71 т/га у фазі
молочної стиглості. Встановлено, що між накопиченням
сирої надземної маси, сухої надземної маси та врожайністю
зерна гібридів є тісний кореляційний зв’язок на рівні +0,912,
+0,863, що може свідчити про можливість проведення попередньої оцінки за цими ознаками на продуктивність у польових умовах.
УДК 631.67
2020.2.86. Лихацевич А.П., Латушкина Г.В., Романов И.А.
УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ. Мелиорация. 2019. № 2. С. 18–25. Библиогр.: 7 назв.
Водобалансовий розрахунок, біокліматичний метод, режим зрошення, максимальна температура повітря, біотермічний коефіцієнт.
Запропоно методику водобалансових розрахунків при
управлінні режимом зрошення з використанням удосконаленого біокліматичного методу визначення водоспоживання
зрошуваних с.-г. культур. При встановленні експлуатаційного режиму поливів для контролю за водоспоживанням
рослин найбільш вигідно використовувати як інтегральну
характеристику теплоенергетичних ресурсів атмосфери
максимальну температуру повітря — реакція рослин у різні
фази свого розвитку на зміни максимальної температури
повітря ураховується з допомогою біотермічного коефіцієнта. Його величина дорівнює приросту водоспоживання
зрошуваної культури при зміні максимальної температури
на один градус. В статті наведено біотермічні коефіцієнти
для основних у Білорусі зрошуваних с.-г. культур по декадах
вегетаційного періоду.
УДК 631.67:621.3:631.445.4(477.7)
2020.2.87. Дишлюк В.Є. ЕВОЛЮЦІЯ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗРОШЕННЯ БІОЛОГІЧНО ОЧИЩЕНИМИ МІСЬКИМИ СТІЧНИМИ ВОДАМИ В УМОВАХ
СТЕПОВОГО КРИМУ. Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід.
темат. наук. зб. Харків, 2019. Вип. 88. С. 106–119. Бібліогр.:
66 назв. Шифр 06 553575.
Зрошення, міські стічні води, чорнозем південний, іригаційна деградація, буферна здатність.
Надано оцінку впливу тривалого зрошення біологічно
очищеними стічними водами міста Євпаторія на зміни спрямованості та інтенсивності процесу ґрунтоутворення і трансформації характеристик чорнозему південного в умовах
степового Криму. Представлено результати комплексних
аналітичних досліджень (1985–1992 рр.) хімічних, фізикохімічних, мікробіологічних та санітарно-гігієнічних характеристик зрошуваних і незрошуваних ґрунтів, а також якості
поливних вод. З’ясовано, що тривале зрошення стічними
водами з підвищеною мінералізацією спричинило ознаки іригаційної деградації ґрунту (тенденцію до слабозасолення й
осолонцювання). Разом з тим виявлено, що завдяки високій
буферній здатності і наявності активних концентрацій катіонів кальцію в ґрунтовому розчині, а також природній здатно
сті ґрунту до самоочищення, він характеризується близьким
до оптимального агроекологічним станом і еволюціонує за
своєрідним гумусово-акумулятивним типом ґрунтоутворення.
Перелічено комплекс заходів, які рекомендовано для мінімі-
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зації деградації ґрунту: технологічні для поліпшення якості
поливних стічних вод та застосування останніх для іригації
на обмежених площах з доброю дренованістю; агромеліоративні прийоми; організаційні — призупинення зрошення
на декілька років для природного оздоровлення ґрунту до
відновлення його властивостей.
УДК 631.67:633.15:631.5:631.3
2020.2.88. Вожегова Р.А., Белов Я.В. ВПЛИВ ГУСТОТИ
СТОЯННЯ РОСЛИН ТА ФОНУ ЖИВЛЕННЯ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Зрошуване
землеробство: міжвід. темат. наук. зб. Херсон, 2019. Вип. 72.
С. 4–7. Бібліогр.: 7 назв.
Зрошення, гібриди кукурудзи, густота стояння, живлення, водоспоживання, продуктивність гібридів кукурудзи.
Встановлено, що найбільше водоспоживання (4683 м3/
га) визначено у гібрида кукурудзи ДКС 4795, а у гібрида
ДКС 4764 цей показник зменшився на 2,3–12%. У дослідах
проявилась тенденція до зростання водоспоживання у міру
підвищення ступеня густоти стояння рослин. Установлено,
що найменший коефіцієнт водоспоживання (239 м 3/т) був
у варіанті з гібридом ДКС 3730 за густоти стояння рослин
80 тис. шт./га та дози азотних добрив N120P120. У середньому
за гібридним складом оптимальною з точки зору економії
витрат води виявилась густота стояння рослин 70 тис. шт./га.
Визначено, що показники коефіцієнта водоспоживання гіб
ридів кукурудзи зростають за низького фону мінерального
живлення. У середньому найменший показник коефіцієнта
водоспоживання (286 м3/т) визначено за внесення мінеральних добрив у дозі N120P120. Для одержання максимальної врожайності під час вирощування гібрида ДКС 3730 необхідно
формувати густоту стояння рослин на рівні 80 тис. шт./га,
ДКС 4764 — 70 тис. шт./га, ДКС 4795 — 70–80 тис. шт./га.
Оптимальною дозою добрив під час вирощування всіх дос
ліджуваних гібридів є N90P90, а застосування максимальної
дози N120P120 не забезпечує достатній приріст урожайності
зерна на фоні різкого зниження окупності агроресурсів.
УДК 631.67[633.63:631.8]
2020.2.89. Набздоров С.В. ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА
РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ.
Мелиорация. 2019. № 4. С. 66–73. Библиогр.: 5 назв.
Зрошення, буряки цукрові, урожайність, цукристість,
ґрунт дерново-підзолистий легкосуглинковий.
Наведено результати трирічних польових досліджень по
вивченню росту, розвитку і урожайності буряків цукрових при
зрошенні. Встановлено, що при зрошенні буряків цукрових на
дерново-підзолистих легкосуглинкових ґрунтах максимальна
врожайність спостерігалась на варіанті з нижньою межею
регульованої вологості 70% НВ в шарі 0–40 см. Показано,
що рослини найбільш чутливі до нестачі вологи в період
від сходів до початку змикання листків у рядах. Зниження
вологості ґрунту в основний період приросту коренеплодів
на тривалий час призвело до загибелі всмоктувальних кореневих волосків рослин. Максимальне значення цукристості в
середньому за три роки було на варіанті з нижньою межею
регулювання 70% НВ. Робиться висновок про те, що зрошення дає суттєвий приріст урожаю, не знижуючи вмісту цукру
в коренеплодах.
УДК 631.672:631.587.633.18(477)
2020.2.90. Вожегов С.Г., Дудченко К.В. СОЛЬОВИЙ БАЛАНС ҐРУНТІВ РИСОВИХ СІВОЗМІН. Агрохімія і ґрунто
знавство: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2019. Вип. 88. С. 54–
60. Бібліогр.: 19 назв. Шифр 06 553575.
Сольовий баланс ґрунтів, рис, рисова зрошувальна система, режим зрошення, рисова сівозміна.
На території рисової 8-пільної сівозміни в дослідному
господарстві Інституту рису НААН проводили дослідження
протягом 10 років. Об’єктом дослідження були різні ґрунти
на трьох дослідних ділянках: темно-каштановий солонцюватий, лучно-каштановий солонцюватий, солонець лучний.
Всі ділянки розміщено у межах однієї зрошувальної системи.
Режим зрошення рису та супутніх с.-г. культур не змінювався
впродовж періоду вегетації. Зрошувальна система відкритого типу, дренажно-скидні канали — в ґрунтовому руслі.

23

2020.2.91.

ДОБРИВА

Виявлено, що вміст легкорозчинних солей зменшився у
темно-каштановому солонцюватому ґрунті на 20,8–25,5%, у
лучно-каштановому солонцюватому ґрунті — на 11,1–51,5% і
у солонці лучному — на 8,0–13,2%. Також констатовано зміни у складі гіпотетичних солей у всіх досліджуваних ґрунтах.
Результати досліджень свідчать, що за умови експлуатації
рисової зрошувальної системи у проєктному режимі та дотримання насиченості сівозміни рисом не більше 50%, відбувається зменшення вмісту солей у темно-каштановому
солонцюватому ґрунті на 11,7%, лучно-каштановому солонцюватому — на 30,7, солонці лучному — на 29,2%, тобто,
відбувається позитивна зміна сольового балансу.
УДК 631.674.6:[631.445.41:631.461]:631.8
2020.2.91. Дегтярьов В.В., Ковалжи Н.І., Новосад К.Б.
БІОГЕННІСТЬ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ
ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СУНИЦІ
САДОВОЇ В УМОВАХ КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ. Віс
ник Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва: зб. наук. пр. Харків, 2019. № 2. С. 54–
61. (Серія Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове
господарство, екологія ґрунтів). Бібліогр.: 10 назв. Шифр
553533.

УДК 631.8

Краплинне зрошення, системи удобрення, суниця садова, мікроорганізми, біогенність, показники трофності
ґрунту.
Метою дослідження було вивчення еколого-трофічного
угруповання мікроорганізмів в умовах інтенсивного вирощування суниці садової за умов краплинного зрошення.
Об’єктом дослідження є чорнозем типовий важкосуглинковий
на лесі. Варіантами дослідження були ділянки під природним
фітоценозом (переліг), ділянка за традиційною системою
обробітку та варіанти садки суниці садової за різних систем
удобрення. Зазначено, що біогенність із глибиною закономірно знижується. Застосування органічних і мінеральних
добрив на фоні удобрення та зрошення веде до значного
збільшення біогенності у 0–10 см шарі ґрунту, що дещо перевищує варіант перелогу. Варіанти під суницею садовою у
шарі ґрунту 0–10 см характеризуються вищими показниками
трофності за всіх систем удобрення. Відмічено, що вирощування суниці садової в умовах краплинного зрошення в
технологічному аспекті застосування мульчувальної плівки
на грядах за умов застосування органічних, мінеральних або
органо-мінеральних систем удобрення веде до покращання
трофності ґрунту, збільшення біогенності та зменшення
інтенсивності мінералізації порівняно із варіантами традиційного вирощування просапних культур.

631.8 Добрива
Науковий референт — кандидат с.-г. наук ДУПЛЯК О.Т.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН БИКІН А.В.
УДК 631.8(476):633.11“324”:547.992.2
2020.2.92. АГРОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВЫХ УДОБ
РЕНИЙ НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ / Лосевич Е.Б., Кислый В.В.,
Зверинская Н.И., Юргель С.И., Гагас Р., Васильевас А.
Современные технологии сельскохозяйственного производства: сб. науч. статей по материалам ХХІII Междунар.
науч.-практ. конф. Агрономия. Защита растений. Технология
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
(Гродно, 24 марта, 23 апреля, 5 июня 2020 г.). Гродно: ГГАУ,
2020. С. 104–106. Библиогр.: 2 назв.
Гумінові добрива, пшениця озима, врожайність пшениці
озимої, протеїн сирий, рівень рентабельності вирощування.
На дерново-підзолистому зв’язно-супіщаному ґрунті на
фоні N130Р60К120 досліджено дію гумінових добрив (Гідрогумін — 1,0 л/га, Агролінія-С — 2,5 л/га і Гумат калію універсальний — 2,0 л/га), що вносились позакоренево в фазах
весняного відновлення рослин пшениці озимої сорту Ядвіся,
виходу рослин у трубку та прапорцевого листка. Приріст
урожайності зерна порівняно з фоном (3,6 т/га) становив у
середньому за 2018–2019 рр. 0,63, 0,75 і 0,87 (2019 р.) т/га.
Відмічено підвищення вмісту сирого протеїну (на 0,15, 0,35
і 0,30%) та сирої клейковини (на 0,6, 1,2 і 0,5% відповідно) в
зерні. Попри додаткові витрати, умовно чистий прибуток та
рівень рентабельності за внесення гумінових добрив підвищились у 2,0–2,5 раза (від 176 до 485 руб./га, або від 16,2
до 44,9% відповідно).
УДК 631.8:631.811
2020.2.93. Гаврилюк В.А., Валецька О.В., Ковальчук Н.С.,
Стецюк Л.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ У ПІСЛЯДІЇ ВНЕСЕННЯ. Вісник Національного
університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. Рівне, 2019. Вип. 1: С.-г. науки. С. 140–149.
Бібліогр.: 4 назви. Шифр 553582.
Добрива органічні і мінеральні, ґрунт, тритикале яре,
органо-мінеральне удобрення.
Встановлено позитивний вплив післядії гранульованого органо-мінерального добрива (ОМД), виготовленого на
основі мінеральних туків, та місцевих сировинних ресурсів
(торф, курячий послід) на врожайність тритикале ярого на
дерново-підзолистому супіщаному ґрунті. Найвищий приріст
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урожайності порівняно з контролем без добрив одержали за
розкидного унесення під попередню культуру 5,0 і 3,5 т/га
ОМД (у середньому за 2013–2015 рр. 2,23 т/га) — 1,39
і 1,08 т/га відповідно. За внесення мінеральних добрив у
нормі N85P65K115, гною (14 т/га) та N15P30K31, а також ОМД
(2,0 т/га) рівень урожайності був істотно нижчим і становив 3,13–3,17 т/га. Виявлено позитивний вплив післядії
застосування ОМД на якість зерна та агрохімічні показники
ґрунту. Найвищий уміст гумусу в шарі 0–20 см одержали на
фоні післядії внесення ОМД (5 т/га) — 1,72% проти 1,48 у
контролі (без добрив). Зі зменшенням норми внесення ОМД
від 5 до 2 т/га згаданий показник знижувався від 1,72 до
1,62%. Зроблено висновок про доцільність заміни у Західному Поліссі України у системі удобрення традиційного гною
і мінеральних добрив на гранульовані ОМД, що виготовляються на основі ферментації місцевих сировинних ресурсів
та мінеральних туків.
УДК 631.8:635.656
2020.2.94. Малашевская О.В., Вильдфлуш И.Р. ВЛИЯНИЕ МАКРО-, МИКРОУДОБРЕНИЙ, РЕГУЛЯТОРА РОСТА И
РИЗОБИАЛЬНОГО ИНОКУЛЯНТА НА ДИНАМИКУ РОСТА,
НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ РАСТЕНИЙ, ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ПОЛЕВОГО
ГОРОХА. Земледелие и защита растений. 2020. № 1. С. 18–
22. Библиогр.: 6 назв.
Горох польовий, інокуляція насіння, добрива мінеральні,
мікродобрива, регулятор росту рослин, показники продукційного процесу.
В умовах УНЦ “Дослідні поля БНСГА” на дерново-підзо
листому легкосуглинковому ґрунті досліджено вплив внесення N10P40K60, N18P63K96 — фон, N30P75K120, N18P63K96 (АФК з В
і Мо), N18P63K96 + В і Мо, N18P63K96 + Адоб В, N18P63K96 + Крис
талон, N18P63K96 + Екосіл, N18P63K96 + МікроСтім В, N18P63K96 +
інокулянт (на основі Rhizobium leguminosarum biovar viceae
27П), N 18P 63K 96 + інокулянт + МікроСтім В на показники
продукційного процесу посіву гороху польового сорту Зазєрскій. У варіантах, що досліджувалися починаючи з фази
гілкування, встановлено збільшення висоти рослин та накопичення ними сухої маси. Перевищення площі листкової
поверхні в фазі бутонізації порівняно з фоном у середньому
за 2015–2017 рр. становило 0,69–3,38, цвітіння — 0,52–9,66,
утворення бобів — 1,21–12,23 тис. м2/га, фотосинтетичного

“АПК України”. Реферативний журнал
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потенціалу — 0,01–0,04, 0,01–0,06 і 0,02–0,17 млн м2 добу/га
відповідно. Максимальну врожайність насіння забезпечили
варіанти з N18P63K96 і ризобіальним інокулянтом, N18P63K96
з ризобіальним інокулянтом та МікроСтімом В: 3,66 і 3,71 т/га
відповідно. У варіанті без добрив і з внесенням N 18P63K96
показники були на рівні 1,77 і 2,85 т/га відповідно.
УДК 631.8:84:631.11
2020.2.95. Лихочвор В. УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ СОРТУ КУБУС ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМ
ДОБРИВ. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів, 2019. № 23: Агрономія. С. 49–52. Бібліогр.:
10 назв.
Добрива мінеральні, норми добрив, пшениця озима, врожайність, якість зерна пшениці озимої.
Встановлено, що збільшення норм унесення мінеральних
добрив забезпечує істотний приріст урожайності пшениці
озимої на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного Лісостепу України. За підвищення рівня мінерального живлення
від N40Р20К30 до N80(40+40)Р40К60 із дворазовим унесенням азоту
рано навесні і на початку виходу рослин у трубку урожайність
пшениці озимої сорту Кубус зростала від 4,23 до 5,63 т/га
(або на 33,1%). За подальшого збільшення норм добрив до
рівня N120(40+40+40)Р60К90, N160(40+80+40)Р80К120 і N200(50+90+60)Р80К150
прирости врожаю порівняно з попередніми варіантами були
меншими і становили 9,8–22,0%. Встановлено зростання показників натури зерна (від 741 до 770 г/л), склоподібності (від
68 до 88%), маси 1000 зерен (від 45,0 до 53,8 г), умісту сирої
клейковини (від 23,1 до 31,0%) і білка (від 11,8 до 14,1%).
Максимальну врожайність (8,88 т/га) за найвищих показників якості зерна забезпечив варіант з найбільшою нормою
добрив (N200(50+90+60)Р80К150) та триразовим внесенням азоту
(рано навесні + початок виходу в трубку + колосіння).
УДК 631.81.095.337
2020.2.96. Голуб И.А., Череухина Е.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МИКРОУДОБРЕНИЯ “ГИСИНАР ЛИНУМ” В ПОСЕВАХ
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА. Земледелие и защита растений. 2020.
№ 1. С. 16–18. Библиогр.: 8 назв.
Льон-довгунець, мікродобрива Гісінар лінум і Гісінар-М,
урожайність насіння і волокна.
Встановлено позитивний вплив позакореневого підживлення рослин льону-довгунця сорту Васільок мікродобривом
Гісінар лінум в умовах Вітебської області. В середньому за
2016–2017 рр. виживаність рослин порівняно з контролем
(без оброблення) підвищувалась на 4,1, з варіантом-етало
ном (мікродобриво Гісінар-М) — на 1,8%, їх збереженість —
на 4,8 і 2,0%, висота — на 11,0 і 6,7 см відповідно. Встановлено підвищення врожайності насіння (на 0,22 і 0,15 т/га
відповідно), загального (на 0,27 і 0,14 т/га) і довгого (на 0,16
і 0,09 т/га) волокна за кращої (на один номер) його якості.
УДК 631.81:633.34
2020.2.97. Пархуць Б. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО
ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ НА ТЕМНО-СІ
РИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТАХ. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів, 2019. № 23: Агрономія. С. 257–260. Бібліогр.: 8 назв.
Удобрення, добрива мінеральні, соя, протеїн сирий, уміст
жиру в насінні, прибуток умовно чистий, рівень рентабельності вирощування.
Наведено результати дослідження впливу фону мінерального живлення (Р18К60, N17Р38, N17К60, N17,34Р38,57К60,90)
на рівень урожайності сої ультрараннього сорту Легенда та
показники якості зерна в умовах Західного Лісостепу України.
За внесення мінеральних добрив у вищезазначених дозах
урожайність порівняно з контролем (без добрив, 1,85 т/га) у
середньому за 2017–2018 рр. підвищувалась на 23,2–54,1%.
Спостерігалось збільшення вмісту сирого протеїну в зерні
(від 30,1 до 37,7%) та зменшення вмісту сирого жиру (від
22,8 до 17,5%). Проте за рахунок врожайності варіанти з доб
ривами перевищували контроль за збором сирого протеїну і
жиру на 0,17–0,52 і 0,011–0,077 т/га відповідно. Наведені залежності вмісту сирого протеїну і жиру від урожайності свідчать про наявність між ними тісного взаємозв’язку: R2=0,95
і 0,88 відповідно. Максимальну врожайність (2,85 т/га) та
найвищий збір сирого протеїну і жиру (1,08 і 0,499 т/га від-
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повідно) сорт Легенда забезпечив за внесення N34Р57К90 на
темно-сірому опідзоленому ґрунті.
УДК 631.812.2(476.6):633.15
2020.2.98. Емельянова В.Н., Золотарь А.К., Панкевич М.И.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО. Сов
ременные технологии сельскохозяйственного производства:
сб. науч. статей по материалам ХХІII Междунар. науч.-практ.
конф. Агрономия. Защита растений. Технология хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции. (Гродно,
24 марта, 23 апреля, 5 июня 2020 г.). Гродно: ГГАУ, 2020.
С. 62–63. Библиогр.: 2 назв.
Кукурудза, добрива комплексні рідкі, врожайність кукурудзи, протеїн сирий, структура врожаю.
Встановлено позитивний вплив рідких комплексних мікродобрив Інтермаг Тітана і Нітроспід 39 на врожайність і якість
зерна кукурудзи гібрида Стессі на дерново-підзолистому
супіщаному ґрунті. Позакореневе підживлення рослин проводили в фазах 4–6 і 8–9 листків дозами 0,2 і 3,0 л/га відповідно. В середньому за 2017–2018 рр. врожайність кукурудзи
порівняно з фоном (N90P60K120 — 9,55 т/га) підвищилась на
0,51–0,69 т/га (на 5,3–7,2%), що зумовлювалось збільшенням маси 1000 насінин та кількості зерен у качанах. Застосування рідких комплексних добрив сприяло підвищенню
вмісту сирого протеїну в зерні кукурудзи в середньому за
два роки на 0,6–0,7%. Істотних відмінностей за ефективністю застосування між препаратами, що досліджувались та
варіантами-еталонами (фон + Еколист макро 35 + Mg і фон +
Басфоліар 36 екстра, по 3,0 л/га) не виявлено.
УДК 631.816.3:633.36/.37
2020.2.99. Сухова Г.І., Бухало В.Я. ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН НА УРОЖАЙНІСТЬ
СОЧЕВИЦІ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
Вісник Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва: зб. наук. пр. Харків, 2019. № 2. С. 208–
215. (Серія Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання). Бібліогр.: 13 назв. Шифр 553533.
Мікродобрива, стимулятор росту, сочевиця, врожайність сочевиці, виживання рослин.
Встановлено позитивний вплив комплексного мікродобрива Авангард Р Бобові та стимулятора росту Гулівер Стимул
на врожайність сочевиці сорту Лінза в умовах східної частини Лісостепу Лівобережного України. Ґрунт — чорнозем
типовий потужний середньогумусний важкосуглинковий.
Оброблення посівів проводили в фазі бутонізації сої з розрахунку 100 мл препарату на 10 л води. Найвищий приріст
урожайності в досліді порівняно з контролем (обприскування рослин водою) забезпечило комплексне застосування
мікродобрива і регулятора росту рослин — у середньому за
2017–2019 рр. 0,35 т/га. Позакореневе підживлення посівів
мікродобривом підвищувало врожайність сочевиці на 0,28,
стимулятором росту — на 0,19 т/га. Відмічено залежність
рівня врожайності культури від умов року та позитивний
вплив препаратів, що досліджувалися, на показники польової схожості та виживаності рослин.
УДК 631.816:630.237.4:635.6
2020.2.100. Доктор Н.М., Новицька Н.В. ВПЛИВ УДОБ
РЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА КВАСОЛІ. Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. Херсон, 2020. Вип.
111: С.-г. науки. С. 55–59. Бібліогр.: 10 назв.
Добрива мінеральні, інокуляція насіння, квасоля звичайна,
сорт, білок і жир у насінні, якість зерна квасолі.
В умовах Закарпаття України вміст білка в зерні квасолі
звичайної змінювався залежно від генотипу сорту, рівня
мінерального живлення (N30-120Р20-80К10-40) та інокуляції насіння Ризобофітом (на основі бактерій Rhizobium phaseoli) в
середньому за 2016–2018 рр. у межах 20,4–21,2% для сорту
Надія, 17,8–18,8 для сорту Мавка та 18,6–19,5% для сорту
Перлина. Вміст жиру в зерні варіював у діапазоні 1,67–1,87,
1,68–1,89 і 1,88–2,05% відповідно. Максимальний збір білка
та жиру з одиниці площі одержали за внесення N60Р40К20 та
сівби інокульованим насінням. За подальшого збільшення
норм добрив приріст був незначним, а в деяких випадках
спостерігалось і зниження показників якості зерна. За ви-
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ДОБРИВА

рощування квасолі без передпосівного оброблення насіння
інокулянтом уміст білка в зерні із збільшенням норми внесення добрив підвищувався на 0,8% для сортів Перлина та
Надія і на 0,9% — для сорту Мавка та у контролі.
УДК 631.816:631.417.2:631.811.1
2020.2.101. ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ОРГАНІЧНУ РЕЧОВИНУ ТА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧОРНОЗЕМУ
ТИПОВОГО / Скрильник Є.В., Кутова А.М., Гетманенко В.А.,
Артем’єва К.С., Ніконенко В.М. Агрохімія і ґрунтознавство:
міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2019. Вип. 88. С. 74–78. Біб
ліогр.: 10 назв. Шифр 553575.
Лісостеп Лівобережний України, чорнозем типовий, система удобрення, гумус, азот мінеральний.
За період проведення стаціонарного досліду (26 років)
уміст загального гумусу в орному шарі чорнозему типового
важкосуглинкового порівняно з вихідним рівнем (5,60%)
зменшився на 0,05–0,62%. Станом на 2017 р. найнижчий
уміст гумусу зафіксовано у варіантах без добрив (контроль,
4,98%) та з мінеральною системою удобрення (МС) з 1991 р.
N2520P2400K2070 — 5,18%. За внесення гною двічі за ротацію по
40 т/га, органічна система (ОС), показник порівняно з конт
ролем підвищувався на 0,36, за органо-мінеральної системи
удобрення (ОМС) з 1991 р. 230 т/га гною і N2520P2400K2070 — на
0,57%. У всіх варіантах досліду змін основних параметрів
якості гумусу не зафіксовано; тип гумусу є чисто гуматним,
рівень гуміфікації органічної речовини — високим. Встановлено, що тривале застосування добрив зумовлює підкислення ґрунтового розчину — зниження показника рНKCl
від 6,8–6,9 од. до 4,7 за МС, 5,5 — ОМС і 5,6 од. — ОС.
Органічна та органо-мінеральна системи удобрення сприяли
накопиченню мінерального азоту в орному шарі чорнозему
типового. Внесення лише мінеральних добрив посилює мінералізацію азоту ґрунту, про що свідчить збільшення вмісту
амонійного азоту та зменшення вмісту нітратного на 61,7%
порівняно з контролем.
УДК 631.82:633.16(292.485)(1–15)
2020.2.102. Вега Н. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ВИСОТИ
РОСЛИН ТА ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЯЧМЕНЮ
ЯРОГО ПІД ВПЛИВОМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ.
Вісник Львівського національного аграрного університету.
Львів, 2019. № 23: Агрономія. С. 49–52. Бібліогр.: 10 назв.
Шифр 552982.
Ґрунт темно-сірий опідзолений, норми мінеральних доб
рив, добрива органічного походження, ячмінь ярий, висота
рослин ячменю, врожайність.
Представлено результати дослідження впливу мінеральних
добрив N45-60Р30-60К30-60 (фон) та позакореневого оброблення
посівів добривами органічного походження Фертігрейн Фоліар (1,1 л/га) та Фрея-Аква (2,0 л/га) на висоту рослин та
урожайність ячменю ярого на темно-сірому опідзоленому
ґрунті Західного Лісостепу України. За внесення різних форм
мінеральних добрив висота рослин порівняно з контролем
(без добрив, 78,6 см) у середньому за 2013–2015 рр. збільшувалась на 2,3–3,5 см, за позакореневого оброблення посівів
Фертігрейн Фоліар по неудобреному та удобреному фонах —
на 0,6 і 0,5–1,3, Фрея-Аква — на 0,9 і 1,1–2,0 см відповідно.
Максимальна ефективність позакореневих підживлень проявилась на фоні N45Р45К45. За внесення Фертігрейн Фоліар
приріст урожайності до фону становив 0,24 т/га (або 5,9%),
Фрея-Аква — 0,33 т/га (8,1%). Встановлено наявність тісної
залежності (R2=0,96) врожайності від висоти рослин за комплексного внесення Фрея-Аква та мінеральних добрив.
УДК 631.84:631.559:633.34
2020.2.103. Ляшенко В.В., Лотиш І.І., Тараненко А.О.,
Крикунова В.Ю., Кундиус К.О. ВПЛИВ АЗОТНИХ ДОБРИВ
НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОЇ. Подільський
вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2019.
Вип. 4. С. 58–65. Бібліогр.: 21 назва.
Добрива мінеральні, добрива азотні, мінеральне живлення, соя, продуктивність, врожайність, якість зерна.
Показано, що за внесення на фосфорно-калійному фоні
(Р60К90) азотних добрив дозами N60,90, витрати вологи на
формування одиниці врожаю порівняно з варіантом без
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добрив (контроль) зменшуються на 34–39%. У цих варіан
тах спостерігалось істотне збільшення загальної висоти
рослин (на 4,9–8,7 см) та висоти прикріплення нижніх бобів
(на 4,2–4,7 см), кількості гілок (на 0,3–0,5), бобів (на 2,6–
3,2 шт.) і насінин (3,3–16,5 шт.) на 1 рослину, маси 1000
насінин (на 5–11 г), продуктивності рослин (від 5,41 до
6,82–7,92 г). Найвищу врожайність забезпечив варіант фон +
N90 — 2,55 т/га, перевищивши контроль на 42 та фон на 27%.
Розбіжності з варіантами фон + N60 і фон + N30 становили 8
і 16% відповідно. Залежно від дози внесеного азоту збільшувався вміст білка в зерні (порівняно з контролем на 2,1–4,1
і з фоном — на 0,8–2,8%) та зменшувався вміст жиру (на
1,0–1,9 і 0,5–0,6% відповідно).
УДК 631.84:633.11
2020.2.104. Чирко Е.М., Кузьмич Н.И. ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ЗЕРНОВУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ И МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ. Земле
делие и защита растений. 2019. № 6. С. 13–17. Библиогр.:
7 назв.
Добрива мінеральні азотні, пшениця м’яка і тверда яра,
площа листкової поверхні, врожайність зерна пшениці.
У статті представлено результати дослідження впливу
азотних добрив (N60,90,60,90+30, 60,90+30+30 на фоні Р60К90) на врожайність пшениці ярої м’якої сорту Любава та твердої Іріде
на дерново-підзолистому ґрунті південно-західної частини
Республіки Білорусь. Внесення азотних добрив сприяло
нарощуванню площі листкової поверхні, починаючи з фази
виходу рослин у трубку і досягаючи максимуму в період
колосіння (40,8 і 41,7 тис. м2/га відповідно). У фазі воскової
стиглості кращим функціональним станом характеризувались
рослини, показники яких були вищими залежно від рівня мінерального живлення на 5,51–7,36 тис. м2/га. Врожайність
зерна сорту Любава залежно від варіанта досліду в середньому за 2016–2018 рр. змінювалась від 2,41 (контроль,
N0Р60К90) до 3,24, Іріда — від 2,14 до 2,62 т/га. Для твердої
пшениці найбільш ефективним виявилось одноразове застосування азотних добрив з розрахунку 90 кг/га д.р., для
м’якої — N60+30+30. Дослідженнями виявлено значну залежність рівня врожайності культур від умов періоду вегетації.
Варіабельність ознаки становить 43,8–50,9 і 26,6–47,1% відповідно. Вищою стресостійкістю характеризується пшениця
м’яка; частка впливу погодних умов на врожайність пшениці
твердої — 90%.
УДК 631.847:633.34:006.015.5
2020.2.105. Гадзовський Г.Л., Новицька Н.В., Мартинов О.М. УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА СОЇ ПІД ВПЛИВОМ
ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ. Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. Херсон, 2020. Вип.
111: С.-г. науки. С. 44–48. Бібліогр.: 14 назв.
Мікродобрива, позакореневе підживлення, інокуляція насіння, соя, врожайність, сорт, уміст білка і жиру в зерні.
Встановлено, що в умовах Західного Полісся України
проведення інокуляції насіння сої препаратом Легум Фікс
(на основі бактерій Bradyrhizobium japonicum 532c) забезпечує додаткове одержання в середньому за 2018–2019 рр.
0,15–0,19 т/га зерна. Проведення позакореневого підживлення рослин комплексним мікродобривом Квантум-Олійні в
фазах бутонізації та початку формування зерна (2,0 і 1,0 л/га
відповідно) підвищували врожайність сорту ЕС Ментор на
фоні без інокуляції на 0,18, за її проведення — на 0,27 т/га,
Кассіді — на 0,23 і 0,25 т/га відповідно. За застосування в
фазах початку і повного цвітіння Вуксал Оіл Сід показники
збільшувались на 0,28 і 0,31–0,32 т/га відповідно. Залежно
від варіанта досліду врожайність сорту ЕС Ментор варіювала від 2,68 до 3,11, Кассіді — від 2,56 до 3,06 т/га, вміст білка
в зерні — в межах 30,4–33,9 і 27,8–29,5%, жиру — 19,8–21,7
і 22,1–24,8% відповідно. Максимальні показники одержали
за проведення інокуляції насіння та застосування багатокомпонентного хелатного добрива Квантум-Олійні.
УДК 631[84+559+576]:633.11“321”
2020.2.106. Буштевич В.Н., Дробудько И.Е. ВЛИЯНИЕ
ВНЕКОРМОВЫХ ПОДКОРМОК АЗОТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ
ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ФАЗАМ ОНТОГЕНЕЗА

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 502/504; 631.92/.95

Охорона природи. Сталий розвиток. Сільськогосподарська екологія

НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА. Земледелие
и защита растений. 2019. № 6. С. 7–10. Библиогр.: 8 назв.
Добрива азотні, пшениця м’яка яра, фази онтогенезу,
урожайність зерна пшениці м’якої ярої, якість зерна пшениці м’якої ярої.
Дослідження, що проводились в умовах Республіки Білорусь, на дерново-підзолистому легкосуглинковому ґрунті,
були спрямовані на вивчення впливу позакореневого підживлення посівів пшениці м’якої ярої сорту Любава мінеральним
азотом дозами N10,15,20 на фоні внесення N90+30Р60К90. Їх проводили в фазах прапорцевого листка (ДК 39), цвітіння (ДК
61–69), початку формування зерна (ДК 71) та початку молочної стиглості (ДК 73–77). У середньому за 2017–2019 рр.
приріст урожайності порівняно з фоном (контроль, 3,83 т/га)
становив 0,01–0,40 т/га. Найвищі результати одержано за
внесення N15 і N20 у фазі поява прапорцевого листка — 0,40
і 0,37 т/га зерна відповідно. Покращання фону мінерального
живлення рослин сприяло підвищенню вмісту білка в зерні
на 0,7–7,9%. Найвищий результат забезпечив варіант з
унесенням N15 і N20 на початку формування зерна — 14,4 і
15,0% відповідно. За підживлення сечовиною в фазі появи
прапорцевого листка білковість зерна була на рівні 14,0,
масового цвітіння — 13,9–14,1, початок молочної стиглості
зерна — 14,1–14,7%.

2020.2.111.

УДК 633.161
2020.2.107. Маслійов С.В., Коржова Н.О., Ярчук І.І.,
Люклянчук В.Ф. ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ МІНЕРАЛЬНОГО
ЖИВЛЕННЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В
ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2019. Вип. 4. С. 28–35. Бібліогр.:
20 назв.
Добрива мінеральні, ячмінь ярий, продуктивність рослин,
врожайність, біометричні показники.
Наведено результати досліджень впливу фону мінерального живлення (аміачна селітра, 200 кг/га; діамофоска, 100 кг/га +
аміачна селітра, 100 кг/га; ActiBION, 100 кг/га + аміачна
селітра, 100 кг/га) на ріст і розвиток рослин ячменю ярого
сорту Геліос в умовах Луганської області. Встановлено збільшення висоти надземної частини рослин (у фазі молочної
стиглості порівняно з контролем без добрив у середньому
за 2017–2019 рр.) на 2–16 см, довжини кореневої системи —
на 1,9–3,1 см, площі листової пластини — на 6,7–18,6 см2.
Найвищі показники забезпечувало комплексне застосування
ActiBION з аміачною селітрою. Залежно від варіанта досліду врожайність змінювалась у межах від 1,83 до 3,05 т/га.
За внесення аміачної селітри приріст урожаю порівняно з
контролем (1,83 т/га) становив 0,56, діамофоски та аміачної
селітри — 0,8, ActiBION та аміачної селітри — 1,22 т/га.

502/504 Охорона природи. Сталий розвиток
631.92/.95 Сільськогосподарська екологія
Науковий референт — РОМАНЧУК Л.О.
Науковий консультант — академік НААН ГУДКОВ І.М.
УДК 502.2:(581.9+582.28)(477)
2020.2.108. ЗНАХІДКИ РОСЛИН І ГРИБІВ ЧЕРВОНОЇ
КНИГИ ТА БЕРНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ (РЕЗОЛЮЦІЯ 6). Т. 1 /
Куземко (наук. ред.). Київ; Чернівці, 2019. 496 с. (Серія
Conservation Biology in Ukraine; вип. 11). Шифр 553495.
Охорона природи, гриби, рослинність червонокнижна.
Наведено відомості про знахідки у 2009–2018 рр. видів
рослин і грибів, занесених до третього видання Червоної
книги України. Представлено обґрунтування для включення
нових видів або видалення їх з Червоної книги України. Подано інформацію, яку зібрали понад 115 фахівців-біологів.
Загалом наведено дані про 10 тисяч зустрічей червонокнижних видів рослин і грибів із 15 тисяч локалітетів.
УДК 502.75(477)
2020.2.109. Устименко П.М., Дубина Д.В. ВЕДЕННЯ
“ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ”: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ. Чорноморський ботанічний журнал. 2019. Т. 15, № 2. С. 171–184.
Бібліогр.: 30 назв.
Зелена книга України, раритетні угруповання, созологія.
Акцентовано увагу на актуальному фітосозологічному
завданні — удосконаленні наукових засад та розробленні
нових форм збереження рослинного світу з метою забезпечення спонтанного розвитку фітобіоти. Зазначено, що одним
з механізмів забезпечення охорони раритетного фітоценофонду є ведення “Зеленої книги України” (ЗКУ). У зв’язку з
підготовкою її 2-го видання як державного документа стає
очевидною необхідність критичного перегляду переліків раритетних синтаксонів, їхнього созологічного статусу, встановлення за результатами новітніх фітоценологічних досліджень
раритетної фітоценорізноманітності, яка потребує охорони,
визначення рівня природної та антропічної трансформації
раритетних рослинних угруповань. У результаті проведеного
критичного аналізу синтаксономічного складу раритетної
фітоценорізноманітності України та геоботанічних описів
їхніх фітоценозів виявлено низку асоціацій, що потребують
уточнення. До переліку раритетного фітоценофонду включено синтаксони, угруповання яких за результатами польових
досліджень ймовірно зникли з їхніх місцезростань унаслідок
впливу природних або антропічних чинників. З’ясовано, що
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раритетних асоціацій, занесених до ЗКУ і які потребують
уточнення, налічується 133 (90 — лісові, 2 — чагарникові,
29 — степові, 5 — відслонення та піски, 2 — лучні, 4 —
болотні, 1 — водна). З часу 1-го видання ЗКУ в сучасній
геоботанічній літературі наведено низку раритетних асоціа
цій, які є новими для переліку її синтаксонів, зокрема 221
асоціація лісової рослинності (1 чагарникова, 138 — степові,
10 — відслонення, 1 — лучна, 23 — болотні, 3 — галофітні,
17 — вищі водні). Авторами запропоновано включити до
нового видання “Зеленої книги України” 36 нових асоціацій
та обґрунтовано їхню созологічну цінність.
УДК 502/504:620.95:630*17:582.623.2(477)
2020.2.110. ВИРОЩУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР / Гументик М.Я. (ред.), Радейко Б.М., Фучило Я.Д.,
Сінченко В.М., Ганженко О.М., Бондар В.С. та ін. Київ, 2018.
177 с. Бібліогр.: у кінці розділів. Шифр 553419.
Біоекологія, біоенергетичні культури, верба енергетична, тополя енергетична, плантаційне вирощування.
Висвітлено агротехнічні й екологічні основи технології вирощування високопродуктивних біоенергетичних культур.
Розроблено ефективні елементи технології вирощування
біомаси. Обґрунтовано вимоги до строків сівби, садіння й
показників якості виконання основного, передпосівного обробітків ґрунту й догляду за посівами. Висвітлено питання
щодо особливостей створення та експлуатації енергетичних
плантацій, зокрема верби, тополі, міскантусу гігантського,
сорго цукрового, проса прутоподібного “Світчграс”. Розглянуто технологію вирощування енергетичних культур на маргінальних землях у степовій зоні України. Вказано пріоритети
розвитку біоенергетики в нашій країні.
УДК 502/504:620.95:630*17:582.623.2:630*228.7
2020.2.111. Сінченко В.М., Фучило Я.Д., Ганженко О.М.,
Мельничук Г.А. СТРУКТУРА ПРОДУКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ. Біоенергетика. 2019. № 2. С. 15–18. Бібліогр.:
12 назв.
Біоекологія, біоенергетика, верба енергетична, продуктивність верби енергетичної, вирощування верби енергетичної.
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Проведено дослідження з метою визначення структури
верби енергетичної (ВЕ) на прикладі верби прутоподібної
сортів Тернопільська і Тора залежно від технології їх вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України. Результати дослідження засвідчили, що на вилугуваних чорноземах
вищезазначеного регіону з двох сортів верби прутоподібної
вищими показниками росту і продуктивності відзначається
сорт Тора. Середня висота рослин у цього сорту становила
від 524 до 604 см після третього року вегетації, а сорту
Тернопільська — від 414 до 557 см. Урожайність трирічної
сухої біомаси при цьому в сорту Тора змінювалась від 25,1
до 34,7 т/га, а в сорту Тернопільська — від 16,0 до 27,9 т/га,
що у середньому за рік становить відповідно 8,4–11,6 та 5,3–
9,3 т/га. Максимальну кількість енергії з 1 га (до 631,9 ГДж/га
за перші 3 роки) можна одержати за використання сорту
Тора, схеми садіння живців — 0,75×1,50×0,75 м, густоти
садіння — 15 тис. живців/га. З’ясовано, що зі зменшенням
густоти садіння в біомасі рослин верби зростає вологість
та відсоток гілок, що негативно позначається на вмісті в ній
сухої речовини та енергії.
УДК 504.054:628.35
2020.2.112. МІКРОБІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ
СТІЧНИХ ВОД ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ: монографія / Гудзенко Т.В., Іваниця В.О., Галкін Б.М., Волювач О.В., Горшкова О.Г. Одеса, 2020. 128 с. Бібліогр.: 190
назв. Шифр 553546.
Забруднення води, води стічні, очищення стічних вод
мікробіологічне.
Розглянуто біологічні методи очищення стічних вод (СВ)
від найпоширеніших і токсичних органічних забрудників
(фенольні сполуки, нафтові вуглеводні, синтетичні ароматичні поверхнево активні речовини, поліциклічні ароматичні вуглеводні). Наведено загальну характеристику
ксенобіотиків, їх токсичність та шляхи потрапляння у навколишнє середовище. Детально розглянуто конструкції
біологічного очищення СВ — поля зрошення, мочари, аеротенки, метантенки, біореактори різних типів, зокрема
блочно-модульні споруди. Здійснено критичний аналіз літературних даних щодо деструкції важкоокислювальних
сполук і представлено механізм їх біодеструкції різними
родами мікроорганізмів у аеробних й анаеробних умовах.
Зазначено, що мікробіологічні й біотехнологічні методи за
дії спеціально підібраних мікроорганізмів — деструкторів
ксенобіотиків є енергонезалежними, ефективними і можуть
застосовуватись як у природних умовах, так і на виробництві.
УДК 504.054:631.95:630*:621.311.22(477.54)
2020.2.113. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В ЗОНІ ВПЛИВУ
ЗМІЇВСЬКОЇ ТЕС / за ред.: Балюка С.А., Фатєєва А.І., Ворона В.П. Харків: Бровін О.В., 2019. 90 с. Шифр 553340.
Забруднення довкілля техногенне, теплоелектростанція, важкі метали, техногенна зона ТЕС, оцінка техногенного забруднення.
Висвітлено результати досліджень науковців Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії
ім. О.Н. Соколовського” та Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації
ім. Г.М. Висоцького щодо впливу викидів Зміївської ТЕС
на вміст важких металів (ВМ) у ґрунтах сільсько- та лісогосподарського призначення, у продукції рослинництва і
лісового господарства, у поверхневих і підґрунтових водах
дослідженого регіону, а також на стан здоров’я населення
Зміївського р-ну Харківщини. Розглянуто питання щодо використання оцінки техногенного забруднення земель в умовах
реформування земельних відносин. Наведено рекомендації
з використання забруднених земель.
УДК 504.062.4.75:631.618(477.84)
2020.2.114. Тиманська О.Б., Шупель І.В. РЕКРЕАЦІЙНИЙ
НАПРЯМ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ КАР’ЄРІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
ОБЛАСТІ. Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному
розвитку суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
(16–17 трав. 2019 р.). Тернопіль, 2019. С. 376–377. Бібліогр.:
2 назви. Шифр 553500.
Охорона природи, рекультивація кар’єрів, рекреація.
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Висвітлено рекреаційний напрям (РН) рекультивації
кар’єрів Тернопільської обл. На сьогодні актуальним є питання вибору оптимальної стратегії розвитку рекреаційної
індустрії і здійснення ефективної політики її практичної
реалізації, що збільшує попит на землі РН. Цей напрям
має важливе екологічне, соціальне та економічне значення,
оскільки потребує менших витрат і може здійснюватися в
несприятливих умовах рельєфу, а лісові насадження, які
вирощують у процесі фітомеліорації деградованих земель,
виконують важливу меліоративну, ґрунтозахисну та оздоровчу функції. Для покращення екологічних умов порушених
територій, найефективнішим способом відтворення є РН рекультивації, який би дав змогу повернути територіям початковий стан і створити сприятливі умови для їх подальшого
використання шляхом створення привабливих рекреаційних
об’єктів, що сприятиме підвищенню економічних показників
області. Відпрацьовані кар’єри Тернопільщини і прилеглі
до них відвали цілком придатні для рекреації. Головним
напрямом рекультивації порушених ландшафтів у РН є
створення природоохоронних об’єктів, лісопаркових, паркових, туристично-оздоровчих і спортивно-розважальних зон.
Основою створення лісопаркових і паркових комплексів на
порушених землях має бути біоекологічний метод, який враховує екологію рослин та умови техногенного середовища і
їх взаємозв’язок у створюваних елементах садово-паркових
територій. Зазначено, що рекреаційний напрям рекультивації порушених кар’єрами ландшафтів у Тернопільській обл.
забезпечить швидше їх відтворення та сприятиме розвитку
рекреаційного фонду даного регіону.
УДК 504.064.3:574(477)
2020.2.115. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. ЕКОЛОГІЧНИЙ
МОНІТОРИНГ АГРОЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ЇХ
ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного
університету. Вінниця, 2019. № 14: Сільське господарство та
лісівництво. С. 231–244. Бібліогр.: 11 назв. Шифр 553626.
Агроландшафт, агроекосистема, моніторинг екологічний.
Обґрунтовано необхідність проведення комплексного екологічного моніторингу (ЕМ) агроландшафтів (АЛ) України, що
зумовлено екологічно необґрунтованим землекористуванням,
недостатнім техніко-технологічним забезпеченням, прийняттям неефективних інвестиційно-інноваційних економічних і
технологічних рішень, порушенням збалансованості АЛ за
рахунок їх значної розораності, ущільненням ґрунту, порушенням співвідношення площі ріллі й еколого-стабілізаційних
угідь та природно-заповідного фонду, неефективністю реалізації екологічної і смарагдової мережі, руйнуванням ґрунтового покриву (зменшення буферності ґрунту) та зростанням
площ деградованих земель. Розроблено науково обґрунтовану методику вдосконалення ЕМ АЛ на території України,
їх оптимізацію й ефективне використання. Висвітлено етапи
й специфіку проведення комплексного ЕМ різних видів АЛ,
їх функціонально-структурних елементів, основних напрямів
і параметрів. Доведено необхідність проведення запропонованої комплексної системи ЕМ АЛ на території нашої країни
й створення регіональних інформаційно-консультаційних
центрів з питань агроекології, що дасть змогу ефективно
реалізувати програму збалансованого розвитку агросфери
й створити Червону книгу ґрунтів України.
УДК 504.54:631.95:332.142.6:33:631.452:332.7
2020.2.116. Алєксєєв О.О. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ. Збірник наукових праць Він
ницького національного аграрного університету. Вінниця,
2019. № 15: Сільське господарство та лісівництво. С. 203–
213. Бібліогр.: 12 назв. Шифр 553627.
Агроекологія, ринок землі, природокористування збалансоване, екологічна парадигма, земельні ресурси.
Здійснено аналіз сучасного стану розвитку ринку землі
й окреслено важливість екологічних чинників його впровадження. Результати проведених досліджень свідчать про
необхідність розробки програм збереження родючості ґрунтів, що передбачатимуть вилучення з інтенсивного обробітку деградованих і малопродуктивних земель, зменшення
розораності земельного фонду та запровадження системи

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 502/504; 631.92/.95

Охорона природи. Сталий розвиток. Сільськогосподарська екологія

економічного стимулювання раціонального використання й
охорони земель. Рекомендовано оптимізувати існуючу ситуа
цію у сфері землекористування, використовуючи механізм
державно-приватного партнерства. Наведено основні заходи
й методи еколого-економічного механізму заохочення землекористувачів: пільговий режим оподаткування; здійснення
планової консервації деградованих, малопродуктивних та
техногенно забруднених земель, а також орних та інших
видів с.-г. угідь; впровадження заходів з охорони земель, їх
захисту від розвитку та попередження ерозії, відтворення й
підвищення родючості ґрунтів; вдосконалення інфраструктурного забезпечення природоохоронної діяльності; створення сприятливих умов для господарської діяльності с.-г.
підприємств; запровадження примусових важелів впливу
щодо нераціонального використання і збереження земель.
Розглянуто сутність екологічної парадигми як орієнтира екологічної політики найближчої перспективи. Окреслено негативні наслідки порушення співвідношення між с.-г. угіддями.
У сфері екологобезпечного використання земель за умови
функціонування ринку землі у сільському господарстві, необхідно розробити програми збереження родючості ґрунтів як
на національному, так і регіональному рівнях.
УДК 504:332.142.6(477)“737”
2020.2.117. Бондар О.І., Галушкіна Т.П., Унгурян П.Я.
“ЗЕЛЕНА” ЕКОНОМІКА ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ: монографія / редкол.: Бондар О.І.
(ред.) та ін. Херсон, 2018. 238 с. Шифр 553494.
Екологізація місцевого розвитку, економіка “зелена”, політика екологічна.
Досліджувалися напрями екологізації місцевої політики
територіальних громад на засадах ідеології “зеленої” економіки згідно із сучасними глобальними й національними
викликами. Розроблено доктринальні положення, стратегічні
вектори та управлінські інструменти забезпечення імплементації моделі зеленого зростання в контексті європейських
вимог у форматі трансформації регіональної та місцевої
політики. Зазначено, що метою стратегічної екологічної
оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення
охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та
охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під
час розроблення та затвердження документів державного
планування.
УДК 631.95:504.054:546.4/.8:633.883/.884
2020.2.118. Разанов С.Ф., Разанова А.М., Овчарук В.В.
ВПЛИВ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ ЇХ У ЛИСТІ
РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (SILYBUM MARIANUM). Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного
університету. Вінниця, 2019. № 14: Сільське господарство
та лісівництво. С. 196–205. Шифр 553626.
Забруднення ґрунтів, важкі метали, лікарські рослини.
Проведено моніторинг впливу забруднення ґрунтів важкими металами (ВМ) на інтенсивність накопичення свинцю,
кадмію, цинку й міді в листках розторопші плямистої (РП),
вирощеної на с.-г. ґрунтах та природних неокультурених
угіддях в умовах Тиврівського р-ну Вінницької обл. Результати досліджень засвідчили, що концентрація Pb, Cd, Cu,
Zn у листі РП, вирощеної в умовах польових сівозмін, була
вища відповідно в 1,66; 1,05; 1,34; 1,56 раза порівняно з
аналогічною сировиною, яку було одержано на природних
неокультурених угіддях. У листках РП, яка зростала в умовах
польових с.-г. угідь і на природних неокультурених землях,
концентрація Pb і Zn була вища за ГДК відповідно в 2,58;
1,55 раза та 4,28; 2,74 раза. Концентрація Cd і Cu була
нижча за ГДК у вегетативній масі РП, вирощеної в умовах
польових сівозмін — у 1,58 і 8,6 раза, а на неокультурених
угіддях — у 1,66 та 11,6 раза відповідно.
УДК 631.95:504.064(477)
2020.2.119. Єгорова Т.М., Сапсай Т.П. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ.
Агроекологічний журнал. 2019. № 3. С. 6–13. Бібліогр.: 12
назв.
Агроекологія, районування агроекологічне України, агроландшафт.
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Проведено дослідження з метою визначення основних
принципів й методологічних засад агроекологічного районування (АЕР) України, особливостей загальнонаукового і
цільового АЕР земель, а також розробки прикладу легенди
загальнонаукової агроекологічної карти для території Лісостепової Правобережної провінції України. Зазначено, що
АЕР є напрямом комплексного ландшафтно-екологічного
аналізу та ранжування земель с.-г. призначення. Загальнонаукове АЕР є узагальненням зональної структури й особ
ливостей господарського використання агроландшафтів
(АЛ) у комплексі із сполученими територіями. Районування
цільове визначає шляхи збалансованого природокористування, охорони АЛ і забезпечення якості сільгосппродукції. Методологія АЕР передбачає проведення класифікації
ландшафтної структури і природно-антропогенних процесів
для досліджуваної території, формування інформаційної
бази картографічних й аналітичних даних, параметризацію
компонентів та екологічних процесів АЛ, створення графічних моделей функціонування АЛ та прилеглих територій.
Розроблена легенда загальнонаукової агроекологічної карти
узагальнює якісно-кількісну класифікацію п’яти основних
природно-антропогенних чинників функціонування АЛ і суміжних територій (антропогенна деструкція земель, продуктивність і врожайність біоценозів, уміст органічної речовини
або гумусу в ґрунтах тощо) та уніфіковані умовні їх відображення на тематичних картах. Результати досліджень дають
можливість започаткувати практику агроекологічного картографування лісостепової правобережної провінції України як
основи Державної програми загальнонаукового і цільового
агроекологічного районування країни.
УДК 631.95:631.1:338.43“737”(477)
2020.2.120. Бурляй Аліна. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧ
НІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ: монографія. Умань, 2019. 348 с. Бібліогр.: 328
назв. Шифр 553439.
Екологія аграрної сфери, економіка сільського господарства, сталий розвиток АПК.
Розглянуто науково-методичні й організаційно-економічні
засади екологізації (Е.) сільського господарства. Здійснено
оцінку рівня Е. аграрної сфери й розроблено основні напрями її розвитку в контексті сталого розвитку суспільства.
Висвітлено світовий досвід здійснення Е. сільського господарства. Зазначено, що стратегічною метою Е. сільського
господарства є стабілізація й поліпшення стану навколишнього природного середовища України, гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я населення
і впровадження екологічно збалансованої системи природокористування. Для досягнення екологічно збалансованої
системи природокористування необхідна ефективна система
фінансового забезпечення, встановлення складу та обсягів
джерел фінансування і визначення напрямів їхнього використання. Спрямовано увагу на формування й реалізацію імперативів екологізації аграрної сфери, зокрема формування
структури посівів зернових культур з урахуванням акумуляції
діоксиду вуглецю; роль екологічного менеджменту в розвитку
сільського господарства, екологічні наслідки діджиталізації
виробничих процесів у сільському господарстві, а також на
альтернативні джерела енергії як напрям екологізації сільського господарства.
УДК 631.95:632.95:504.054
2020.2.121. Хижняк С.В., Баранов Ю.С., Демченко В.М.,
Войціцький В.М. ПЕСТИЦИДИ ТА ЇХ ЕКОЛОГО-ТОКСИКО
ЛОГІЧНА ОЦІНКА. Київ, 2019. 226 с. Шифр 553442.
Екотоксичність пестицидів, пестициди, інсектициди,
гербіциди, фунгіциди.
Наведено інформацію про сучасні пестициди (П.), їх призначення, виробничу, хімічну класифікацію за характером
дії, а також фізико-хімічну та еколого-токсикологічну характеристики. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо
оцінки екологічної токсичності та небезпеки сучасних П.
Наведено загальну характеристику основних класів хімічних
сполук й типові препарати, до складу яких вони входять. Загострено увагу на П., які найбільше застосовуються в захисті
с.-г. культур: інсектициди, гербіциди і фунгіциди. Наведено
дані щодо визначення залишкової кількості П. у с.-г. сиро-
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вині та продукції, ґрунті та інших об’єктах навколишнього
середовища. Слід зазначити, що в Україні щороку проходять
реєстрацію десятки нових препаратів. Станом на 2018 р.
“Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні” містить 2769 препаратів.
УДК 664.93:615.9:628.4.047
2020.2.122. Крижова Ю.П., Корзун В.Н. М’ЯСНІ КОНСЕРВИ У ПРОФІЛАКТИЦІ НАКОПИЧЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ: монографія. Київ, 2020. 143 с. Бібліогр.: 253 с. Шифр
553434.
Радіоекологія, радіозахисні м’ясні консерви, цезій, стронцій, радіонукліди.
Висвітлено проблеми, пов’язані з радіоактивним забрудненням територій, і як наслідок, с.-г сировини й готових

УДК 632

продуктів радіонуклідами (РН). Наведено характеристики
радіоблокаторів, які знижують всмоктування РН 137Cs та
90Sr у шлунково-кишковому тракті в умовах тривалого надходження та прискорюють їх виведення — фероцин та
альгінат натрію. Проведено дослідження розроблених нових
лікувально-профілактичних м’ясних консервів радіозахисної
дії, які мають високі споживчі та радіозахисні властивості в
умовах надходження в організм людини малих кількостей
137Cs та 90Sr. Одержано експериментальні дані підвищеної
харчової та біологічної цінності нових консервів з високим
ступенем перетравлення in vitro та підтверджено їх ефективність в експериментах на лабораторних тваринах та
медико-біологічних дослідженнях.

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин.
Захист рослин
Науковий референт — кандидат хім. наук ТОВМАЧЕНКО В.М.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ДОЛЯ М.М.
УДК 602.6:582.28.579.83/.88
2020.2.123. Іванова Т.В., Патика М.В., Тарасюк Т.В. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРОФІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ВУГЛЕЦЮ ПАТОГЕННИМИ БАКТЕРІЯМИ ПЕЧЕРИЦЬ (AGARICUS BISPORUS). Карантин і захист рослин.
2019. № 11/12. С. 9–13. Бібліогр. : 13 назв.
Agaricus bisporus, патогени, ізолят, джерела вуглецю,
ферментативна активність.
Предметом дослідження слугували 16 ізолятів патогенних
видів бактерій, виділених з Agaricus bisporus. Вони проявлялися як первинні інфекції на стадії активного росту гриба і
виявилися типовими лише для печериць. У роботі використали біотехнологічні та біохімічні методи досліджень. Оксидазну активність бактерій визначали за методом Ковача на
мембранному фільтрі, попередньо змоченому NN-диметилn-фенілен-діамін сульфатом. Каталазну активність визначали, додаючи до краплі культури розчин перекису водню
10%. Використали інноваційний та універсальний метод
визначення джерел вуглецевого живлення мікроорганізмів —
КВ009 ТМ HiCarbo Kit. Як результат визначили джерела
вуглецевого живлення патогенних бактерій за допомогою
тест-системи. Ізолят 9.4 утилізує цукри — ксилозу, декстрозу, галактозу, які належать до моносахаридів, та мелібіозу,
L-арабінозу, маннозу, ОНПГ (орто-нітрофеніл- β-галак- топіраноза), ескулін, цитрат, малонат. Ізолят 6.2 при тестуванні
показав позитивний результат на ксилозу, декстрозу. В ізоляті застосовувались цукри: декстроза, трегалоза, мелібіоза,
манноза. Ізолят 9.5 засвідчує присутність ОНПГ, ескуліну,
цитрату та малонату, відсутність каталази. Позитивну реакцію на оксидазу мали ізоляти 11.1 та 9.5. Слабку реакцію
мали ізоляти 6.2 та 13.2. Джерелами вуглецевого живлення
виявлено цукри групи моносахаридів (ксилозу, декстрозу,
галактозу), полісахаридів та амінокислоти. Реакція на розщеплення вуглеводів показала, що всі ізоляти мали окисний
тип метаболізму.
УДК 632.35:633.15
2020.2.124. Лиховид П.В. БАКТЕРІАЛЬНЕ В’ЯНЕННЯ
КУКУРУДЗИ. Овочі і фрукти. 2019. № 8. С. 22–25.
Кукурудза, вілт Стюарта, карантин, фітопатогени,
бактерії, патогенний вплив, бактеріальний опік, насіннєвий
матеріал.
Це небезпечне карантинне захворювання виявлене у західних і північних областях України. Наразі бактеріальний
вілт Стюарта (так називають хворобу у США) зафіксовано
на площі понад 3483,5 га. Фітопатоген уражає як овочеву
кукурудзу, так і зерно-кормову. Захворювання спричиняють
бактерії Erwinia stewartii (ES). Варто відзначити, що збудник
є вузькоспеціалізованим фітопатогеном, а тому основним
хазяїном і цільовим об’єктом бактеріального в’янення є
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рослини кукурудзи. Належить ES до грам-негативних факультативно анаеробних паличок, не утворює спори. Причиною патогенного впливу бактерії є продукування нею
позаклітинних полісахаридів, що спричинюють закорковування судин ксилеми. До того ж механізм шкодочинності ES
нагадує останній ще однієї небезпечної бактерії — Erwinia
amylovora, яка є причиною бактеріального опіку плодових.
Наведено дані щодо особливостей захворювання рослин
кукурудзи (в’янення як рослин у цілому, так і зокрема листя,
із проявом перших симптомів ураження, ін.). Наприклад,
у США основним переносником бактерії Erwinia stewartii є
кукурудзяні блішки (в Україні дана комаха відсутня). Численними дослідженнями було встановлено, що жодна комаха
окрім кукурудзяної блішки (Chaetocnema pulicaria), не здатна
поширювати збудника захворювання. Зараження фітопатогеном відбувається під час живлення блішки на рослинах
кукурудзи. Іншим шляхом бактерія не може передаватися
від рослини до рослини під час її знаходження на посівах.
Основним джерелом поширення хвороби в Україні є насіннєвий матеріал. Бактерія, що заселила насіння, зберігає свою
небезпечність протягом кількох місяців. Для попередження
поширення бактеріального вілту кукурудзи в Україні, у першу
чергу необхідно дотримуватися карантинних захисних заходів. У разі підозри на вілт Стюарта агровиробник повинен
звернутися до відповідних органів Державної фітосанітарної
інспекції, надати зразки рослин на аналіз, а при виявленні
карантинної хвороби чітко дотримуватися інструкції щодо
знищення та локалізації уражених збудником рослин.
УДК 632.35:633.41/.44
2020.2.125. Ткаленко Г. “СЮРПРИЗИ” ВІД ХВОРОБ
ОВОЧЕВИМ КУЛЬТУРАМ. Пропозиція. 2020. № 1. С. 120–
124.
Овочеві культури, капуста білоголова, огірки, томати,
цибуля, морква, бактеріози, несправжня борошниста роса,
антракноз, фітофтороз, альтернаріоз, бактеріальна плямистість, захисні заходи, хімічні і біологічні засоби.
Бактеріальні хвороби уражують майже всі культурні види
рослин, чим спричиняють великі економічні збитки сільському господарству. Зокрема, на капусті білоголовій домінують
бактеріози в базових областях України. На огірках домінують
бактеріоз (кутаста плямистість), несправжня борошниста
роса (пероноспороз), антракноз, аскохітоз. Несправжня борошниста роса тогорічного сезону була поширена в більшості
областей за ураження місцями до 68,5%, макс. — 70–100%
рослин у осередках Волинської, Донецької та Рівненської
областей, а у інших областях — за слабкого та подекуди
середнього ступенів розвитку. Порівняно з іншими грибними
хворобами, пероноспороз набув найбільшого поширення
впродовж вегетації 2018–2019 рр., що призвело до значних

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 632

Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин

втрат урожаю вже на початку плодоношення огірків. Антракноз торік був поширений у низці областей у середньому на
2,5–23,0% рослин. На томатах найшкідливішими хворобами
є фітофтороз, альтернаріоз, чорна бактеріальна плямистість
і бура плямистість, або кладоспоріоз. Торік фітофтороз
набув поширення майже в усіх областях. Розглянуто такі
хвороби, як: альтернаріоз, чорна бактеріальна плямистість,
верхівкова гниль (у насадженнях томатів), пероноспороз (на
посівах цибулі), хвороби баштанних культур, хвороби моркви
(чорна альтернаріозна гниль), церкоспороз на буряку столовому, ін. Наведено перелік організаційно-профілактичних
та агротехнічних заходів, а також заходів для обмеження
поширення та шкідливості бактеріозів овочевих культур.
Порівняно ефективними виявились біологічні препарати:
Планриз, Триходермін, Фітоцид-Р, Серенада, Фітохелл.
Надано перелік препаратів і їх сумішей для підвищення
стійкості овочевих культур.
УДК 632.4:633.358:582.288.45(477)
2020.2.126. Піковський М.Й., Кирик М.М., Арнаута Н.В.
ШКІДЛИВІСТЬ БІЛОЇ ГНИЛІ ГОРОХУ. Захист і карантин рослин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2018. Вип. 64. С. 143–149.
Бібліогр.: 9 назв. Шифр 553539.
Горох, біла гниль, симптоми, шкідливість, маса насіння.
Встановлено домінування на рослинах гороху білої гнилі.
Симптоми хвороби характеризуються мінливими ознаками:
утворенням насичених вологою ділянок, формуванням білої
ватоподібної грибниці та склероції патогену, знебарвленням і
надламуванням уражених стебел. Встановлено, що залежно
від ступеня розвитку захворювання кількість утворених бобів
на рослинах змінювалась від 0,9 до 9,0 штук. У варіантах із
початковим ступенем розвитку хвороби на перших етапах
органогенезу рослин бобів уражених білою гниллю, не виявлено. Водночас із зростанням іненсивності розвитку хвороби
на посівах гороху збільшувалася кількість інфікованих бобів.
Виявлено негативний вплив стеблової форми білої гнилі
гороху на урожай насіння. За максимального розвитку білої
гнилі на стеблах гороху (3 бали) маса 1000 насінин зменшується на 92 г. За результатами досліджень побудовано
лінійні рівняння, які дають можливість прогнозувати втрати
врожаю гороху, ураженого білою гниллю.
УДК 632.51:632.9
2020.2.127. Макух Я.П., Найденко В.В., Ременюк С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБУР’ЯНЕННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ ПОСІВІВ. Новітні агротехнології. 2018, № 6. Бібліогр.: 8 назв. Режим доступу: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/novagr_2018_6_10.
Просо прутоподібне, забур’янення посівів, вегетативна
маса, суха маса.
Вивчали конкурентні взаємовідносини між рослинами проса прутоподібного (Раnісит virgatum L.) та основних видів
бур’янів залежно від густоти посівів культури в умовах Правобережного Лісостепу України. У посівах проса прутоподібного зростали такі види бур’янів: лобода біла, незабутниця
дрібноквіткова, гірчак шорсткий, щириця звичайна, нетреба
звичайна, куколиця біла, талабан польовий, гірчиця польова, просо півняче та мишій сизий. На час проведення обліків найвищий рівень забур’янення виявлено у варіантах з
густотою рослин культури 50 та 100 шт./м2. Зокрема, чисельність однорічних злакових бур’янів у цих варіантах становила
57,9 і 35,8 шт./м2, талабану польового — 23,6 і 10,4, щириці
звичайної — 22,4 і 10,7, незбутниці дрібноквіткової — 21,7 і
9,1, гірчиці польової — 21,4 і 9,9, лободи білої — 18,5 і 9,9,
гірчака шорсткого — 9,8 і 5,3 шт./м2 відповідно. Загальна
кількість бур’янів у варіанті з густотою 50 шт./м2 становила
188,2 шт./м2, що на 34% більше порівняно з варіантом, де густота рослин проса прутоподібного була в межах 200 шт./м2.
За умови спільної вегетації з бур’янами рослини проса прутоподібного формували досить незначну вегетативну масу.
Зокрема, за густоти рослин культури 50 шт./м2 формувалось
23,0 г/м2, тоді як на контролі — 2288,8 г/м2. За вирощування
рослин проса прутоподібного з густотою 100 шт./м2 вони
формували 34,0 г/м2, тим часом як бур’яни — 1088,7 г/м2,
що у 2,1 раза менше порівняно з попереднім варіантом. За
густоти рослин проса 150 шт./м2 сформувалося 58,0 г/м2, а
за максимальної по досліду густоти (200 шт./м2) — 73,0 г/м2
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його вегетативної маси. На цих же варіантах досліду біомаса
бур’янів зменшилась до рівня 780,1 та 569,8 г/м2 відповідно.
Інтенсивність накопичення сухої маси рослинами бур’янів
у посівах різко зменшувалася за збільшення густоти рослин проса прутоподібного в досліді від 50 до 100 шт./м2.
Водночас повного домінування рослин культури в посівах у
перший рік вегетації, навіть за їх густоти 150 та 200 шт./м2,
не спостерігалось. Зокрема, за максимальної густоти бур’яни
загалом формували сухої маси 254,8 г/м2, тоді як рослини
проса прутоподібного — лише 35,6 г/м2.
УДК 632.572:635:632
2020.2.128. Положенець В.М., Немерицька Л.В. ФОМОЗНА ГНИЛЬ — НЕБЕЗПЕЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ БУЛЬБ
КАРТОПЛІ. Карантин і захист рослин. 2019. № 11/12. С. 28–
32. Бібліогр.: 12 назв.
Фомозна гниль, гангрена, картопля. симптоми, стеблова форма, бульбова форма, зона шкодочинності, фітопатологічна експертиза, сорти.
Мета роботи — встановити симптоми збудників фомозної
гнилі на різних за стійкістю сортах картоплі, виділити збудників хвороб із роду Phoma, що паразитують на бульбах і
стеблах рослин. На основі проведення фітопатологічної експертизи вперше в Україні експериментально доведено, що
фомозна гниль картоплі має широке розповсюдження на товарних і насіннєвих посадках картоплі. Ступінь шкодочинності сягав 35%. Збудники хвороби роду Phoma (Ph. Solanicola
Prill та Del Ph. tuberosa Malkomcon) уражують стебла і бульби картоплі. Наведено опис симптомів хвороби і зон, на які
розділено Полісся України за шкодочинністю патогену: зона
сильного розвитку; зона помірного розвитку; зона незначного
розвитку. За результатами фітопатологічних обліків виділено
три зони розвитку фомозної гнилі картоплі (сильного, помірного та незначного ураження фомозами) та встановлено
схему циклу розвитку інфекції роду Phoma (Solanicola Prill,
et. Del. та Ph. tuberosa Melh.). Симптоми фомозної гнилі проявляються на стеблах у формі видовжених розпливчастих
плям, на яких формуються пікніди від світло-коричневого
(на сорті Євростар) до темно-коричневого (Рив’єра) забарвлення. На бульбах картоплі фомоз проявляється у вигляді округлих, твердих, вдавлених плям темного кольору.
Доведено, що при взаємодії рослин картоплі із збудниками
хвороб роду Phoma відбуваються складні фізіолого-біохімічні
та патологічні процеси, які суттєво знижують продуктивність,
якість, смак та інші господарсько цінні ознаки бульб.
УДК 632.7
2020.2.129. Доля М.М., Мороз М.Ю., Марковська О.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ
ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД
ШКІДНИКІВ ПРИ NO-TILL В УКРАЇНІ. Таврійський науковий
вісник: зб. наук. пр. Херсон, 2019. № 108. С. 19–25. Бібліогр.:
25 назв. Шифр 553629.
No-till, шкідники, ресурсозбереження, обробіток ґрунту,
протокол досліджень, захист с.-г. культур.
Висвітлено питання методології наукових досліджень і
застосування систем захисту за no-till технології. Підтверджено, що поверхня ґрунту постійно повинна бути покрита
рослинними рештками більше ніж на 50%, оскільки це сприяє
механізмам саморегуляції ентомокомплексів і мобілізує біологічні процеси за наявності коренів у шарі ґрунту 0–15 см,
а в разі відсутності рослинних решток таку технологію не
можна називати no-till. Метод прямої сівби інколи використовують як синонім no-till, але більшість сівалок для прямої
сівби в країнах ЄС лише сприяє інтенсивному переміщуванню ґрунту з післяжнивними рештками. Таку технологію
необхідно характеризувати як мульчування, що впливає на
розмноження й виживання членистоногих і не може мати
ніякого стосунку до no-till. Наведено показники оцінювання
заходів контролю чисельності фітофагів та інших шкідливих
організмів за no-till технології порівняно з традиційними способами обробітку ґрунту. Уточнено перелік питань методо
логічних рішень щодо складання й оптимізації протоколу
досліджень. З’ясовано особливості біології, екології та поширення окремих шкідливих і корисних видів організмів,
континентальні фактичні та розрахункові площі посівів с.-г.
культур за no-till. Запропоновано нові показники оцінювання
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ефективності no-till у часі та просторі з відповідним протоколом досліджень. При глобальних континентальних змінах
і коливаннях погодно-кліматичних факторів ефективним
є застосування no-till технології з контролем комплексу
шкідників за новим системним механізмом саморегуляції
ентомокомплексів, що відповідає вимогам обґрунтованих
рівнів протоколів досліджень. Зауважено, що стандартизація
методології в проведенні досліджень систем обробітку ґрунту
no-till і класичної технології потребує точного розмежування
й опису цих двох систем з метою об’єктивного порівняння
результатів досліджень учених різних регіонів.
УДК 632.913.1
2020.2.130. Клечковський Ю.Е., Тітова Л.Г., Палагіна О.В.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ АКЛІМАТИЗАЦІЇ
АДВЕНТИВНИХ ФІТОФАГІВ В УКРАЇНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
АНАЛІЗУ ФІТОСАНІТАРНОГО РИЗИКУ (АФР). Захист і карантин рослин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2018. Вип. 64.
С. 3–10. Бібліогр.: 13 назв. Шифр 553539.
Захист і карантин рослин, аналіз фітосанітарного ризику (АФР), акліматизація, комп’ютерні технології, фітофаги, фітосанітарний ризик, екокліматичні умови.
Визначено особливості акліматизації в Україні адвентивних
шкідливих організмів за межами існуючих ареалів за допомогою сучасних комп’ютерних програм. Наявність економічно
значимих культур, які ростуть в Україні та є кормовою базою
для адвентивних фітофагів, встановили з використанням
програмної розробки AgroAtlas, яка надає можливість визначати територіальне розміщення понад 500 культурних
рослин та диких видів бур’янів. Наведено відомості про використання сучасних комп’ютерних технологій для визначення
можливості акліматизації адвентивних фітофагів в Україні
при проведенні аналізу фітосанітарного ризику. Використання сучасних комп’ютерних програм Agro Atlas, Maplnfo v. 11,0
та Idrisi Taiga дало можливість у короткий термін проаналізувати наявність кормової бази (рослин-живителів) та
відповідність екокліматичних умов України як регіону АФР
відповідним показникам сучасного ареалу шкідників, визначити потенційні зони акліматизації Oemona hirta (лимонний
вусач) і Thaumatotibia leucotreta (несправжня яблунева міль).
Встановлено, що потенційною зоною акліматизації О. hirta
в Україні є південна частина Одеської області, незначна
частина південно-західної території Миколаївської області,
південно-західна територія Херсонської області та майже
уся територія Кримського півострова. Потенційним ареалом
T. leucotreta в Україні є незначні території узбережжя Чорного моря, півостровів Тарханкут та Керченський у Криму.
УДК 632.913.1+632.772
2020.2.131. Лиховид П.В. НИЩІВНА СИЛА НЕПРОХАНОЇ
ГОСТІ. Овочі і фрукти. 2019. № 6. С. 46–48.
Середземноморська плодова муха, стадії розвитку, карантинні шкідники, фітофаги.
Середземноморська плодова муха (СПМ) є представником родини строкатокрилки (
) ряду двокрилі
(Diptera), а за сумісництвом і одним із найнебезпечніших
карантинних шкідників, що здатний пошкоджувати широкий
спектр плодових, ягідних, овочевих культур та декоративних
порід, включаючи як екзотичні, так і традиційні та звичні в
Україні. Шкодочинність СПМ надзвичайно велика (здатний
пошкоджувати понад 200 видів рослин) попри маленькі розміри (імаго досягає 4,0–7,0 мм у довжину). Карантинна “заморська” муха зовні за будовою тіла та розмірами схожа на
звичайну хатню муху, тільки яскраво розфарбовану. Наведено опис морфології і стадій розвитку СПМ — від відкладання
самицею яєць під шкірку плодів, вихід личинки і її виходу з
лялечек мух нового покоління. Імаго живе, залежно від умов
середовища, 6–8 місяців. В Україні, залежно від регіону,
СПМ може давати від 2 до 6 поколінь (у південних районах
та Криму). Розвиток СПМ припиняється за температури 0°С
і нижче — муха і личинки гинуть. Економічна шкодочинність
фітофага надзвичайно висока, оскільки він має досить високий коефіцієнт розмноження та за сприятливих умов здатний
повністю знищити врожай. Найбільш ефективним методом
боротьби зі шкідником є превенція його появи та поширення
на території країни, тобто карантинні заходи, які включають
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ретельне інспектування всіх плодово-ягідних і овочевих
культур та їх плодів, що завозять з-за кордону, та знезараження або, за неможливості його провести, повне знищення
вантажу, що містить у собі небезпечного фітофага.
УДК 632.93:504
2020.2.132. Мозговська Г.В., Мозговський О.Ф., Куц О.В.
БІОПРЕПАРАТИ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО
ЗАХИСТУ РОСЛИН. Овочі і фрукти. 2019. № 11. С. 16–18.
Біопрепарати, інтегрований захист рослин, ЕМ-техно
логія, біофунгіциди, біоінсектициди, біоакарициди, мікроелементи.
В органічному (біологічному, екологічному) землеробстві останнім часом широко застосовується ЕМ-технологія
(від “ефективні мікроорганізми”). Головним завданням ЕМтехнології є створення оптимальних умов для розвитку
корисних мікроорганізмів, які мають підвищувати родючість
ґрунту та урожайність с.-г. культур. Збільшення кількості
мікрофлори ґрунту та стимуляція рослин до більш активної
її життєдіяльності можливе за рахунок внесення у ґрунт
ефективних штамів корисних мікроорганізмів. Біопрепарати
являють собою живі клітини відселектованих за корисними
властивостями мікроорганізмів, які знаходяться або у культуральній рідині, або адсорбовані на нейтральному носії. Такі
препарати дають змогу отримати величезну концентрацію
корисних форм мікроорганізмів (в 1 мл або грамі препарату
міститься до 1,5 млрд клітин бактерій). Біологічні препарати можна поділити на групи: біофунгіциди — препарати,
які діють проти фітопатогенів — збудників хвороб рослин,
біоінсектициди — препарати, що регулюють чисельність
шкідливих видів комах. До них належать ще біоакарициди —
препарати, в основу яких закладена природна боротьба проти кліщів. Біодобрива забезпечують засвоєння рослинами
атмосферного найбільш доступного азоту, мобілізують запаси елементів живлення, які знаходяться в ґрунті у зв’язаному
стані. В Інституті овочівництва і баштанництва НААН у лабораторії агрохімії проводили дослідження із застосування
препарату Байкал ЕМ-1У за вирощування томату, буряку
столового, цибулі ріпчастої, огірка, капусти білоголової пізньостиглої. Встановлено, що урожайність овочевих культур
достовірно збільшувалась порівняно з неудобреним ґрунтом.
Використання всього комплексу ЕМ-технології (обробка насіння, розсади, рослин, внесення у ґрунт) позитивно впливає
на біохімічний склад овочевої продукції та зменшує надходження до неї важких металів.
УДК 632.931.4
2020.2.133. Соломійчук М.П., Кордулян Ю.В. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ВІД
КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА (LEPTONОТ ARS A DEZEMLINEA
ТА SAY.) ТА ФІТОФТОРОЗУ (PHYTOPHTHORA INFESTANS
(MONT) DE BARY). Захист і карантин рослин: міжвід. темат.
наук. зб. Київ, 2018. Вип. 64. С. 208–216. Бібліогр.: 14 назв.
Шифр 553539.
Картопля, колорадський жук, фітофтороз, біологічні
препарати, урожайність.
Вивчали ефективність систем біологічного захисту картоплі
від колорадського жука та фітофторозу. Дослідження проводили у 2016–2017 pp. в умовах стаціонарного польового
досліду Української наук.-досл. станції карантину рослин Ін-ту
захисту рослин НААН. Наведено характеристики ґрунту,
вимоги і рекомендації і дані щодо метеорологічних умов
проведення досліджень. Інтенсивність та ступінь ураження
рослин визначали за площею ураженої поверхні органів, а
також за ознаками прояву захворювання. Захист картоплі від
колорадського жука та фітофторозу здійснювали методом обприскування рослин біологічними препаратами, у контролі —
хімічними. Для цього використовували біопрепарат Колорадоцид, п. (бактеріальні спори культури Bacillus thuringiensis, які
утворюються в процесі мікробіологічного синтезу) — 6 л/га,
та комплекс препаратів фунгіцидної дії, який застосовували
проти фітофторозу. За результатами досліджень наведено
дані щодо впливу комбінацій біологічних фунгіцидів та інсектицидів в комплексах обробки картоплі на інтенсивність прояву грибних хвороб та розвиток личинок колорадського жука;
впливу різних біологічних комплексів обробки на вегетаційні
показники картоплі. Досліджувані препарати біологічного по-
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ходження забезпечили високу ефективність проти хвороб та
колорадського жука. Сумісне використання таких препаратів
у різних комплексах обробки із порівняно низькими нормами
витрати та тривалим періодом захисної дії сприяє одержанню
високих врожаїв і здорової рослинної продукції.
УДК 632.937(477)
2020.2.134. Горновська С.В., Росінський О.І. НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН В УКРАЇНІ. Актуальні питання сільськогосподарської
мікробіології: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.
(м. Чернігів, 4–5 верес. 2019 р.) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропромислового виробництва,
Т-во мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. Чернігів:
Вид-ць Брагинець О.В., 2019. С. 114–116. Шифр 553453.
Біологічний захист рослин, ентомофаги, корисні мікроорганізми, біопрепарати, трихограма.
Один із важливих напрямів біологічного методу — збереження і підвищення ефективності природних ресурсів ентомофагів і корисних видів членистоногих для захисту рослин.
Важливим напрямом є збагачення агроценозів корисними
видами організмів, які в такому агроценозі відсутні або наявні в незначній кількості. Здійснюють це методами сезонної
колонізації, внутрішньоареального переселення, інтродукції і
акліматизації ентомофагів та корисних видів мікроорганізмів,
застосуванням промислових форм біопрепаратів. Протягом
останніх 20 років науковці виявляють великий інтерес до використання в Україні та за кордоном одного з ентомофагів —
трихограми. Вітчизняний та зарубіжний досвід переконливо
засвідчує перспективність використання трихограми проти
комплексу шкідливих видів лускокрилих: підгризаючих, листогризучих совок, стеблового і лучного метеликів, вогнівок,
біланів, молей, плодожерок, садових листокруток. Питома
частка шкідників, яких уражує трихограма, становить 27–35%
їх загальної кількості. Трихограма — це дрібна комаха зав
довжки 0,4–0,9 мм, бурого, жовтого або чорного кольору.
При цьому застосування сучасних біологічних засобів поряд
з охороною навколишнього середовища й здоров’я людей
забезпечує високу технічну та економічну ефективність.
Особливо значний економічний ефект забезпечує біометод
в умовах закритого ґрунту, де можна повністю виключити
хімічні заходи захисту рослин за 4–7-разової окупності зат
рат. Широке застосування новітніх технологій біометоду дає
змогу підвищити якість с.-г. продукції.
УДК 632.952
2020.2.135. Андрійчук Т.О., Скорейко А.М., Мельник А.Т.
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ПРОТИ ФОМОЗУ КАРТОПЛІ. Захист і
карантин рослин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2018. Вип. 64.
С. 11–16. Бібліогр.: 15 назв. Шифр 553539.
Картопля, фомоз, мікроелементи, урожайність, зберігання.
Вивчали вплив мікроелементів (мідь, бор, марганець) на
насіннєві якості, урожай та зберігання картоплі, ураженої
фомозною гниллю. Наведено дані щодо методики досліджень та характеристик ґрунтів на полях, де проводились
дослідження (Українська науково-дослідна станція карантину
рослин Інституту захисту рослин — УкрНДСКР ІЗР). У дос
лідах використовували сприйнятливий до збудника хвороби
сорт Забава. Заражували бульби картоплі шляхом внесення
інокулюму Phoma exigua var. exigua (двотижнева культура
патогену на картопляно-глюкозному агарі) в лунки. Наведено схему висаджування інокульованих бульб, які зберігали
пртягом 4–6 тижнів при 5–8°С до прояву хвороби; дані щодо
впливу мікроелементів на насіннєві якості бульб, уражених
фомозом; розвитку фомозу на дочірніх бульбах картоплі при
зберіганні. Зроблено висновки: внесення мікроелементів у
ґрунт при посадці та два позакореневих підживлення ними
ж сприяють збільшенню схожості, кількості стебел на кущ
та урожайності заражених фомозом бульб. Застосування
мікроелементів при садінні картоплі та два обприскування
рослин під час вегетації забезпечують зменшення ступеня
ураженості бульб фомозною гниллю в період зберігання.
УДК 632.954
2020.2.136. Сторчоус І. НЕ ВСІ ГЕРБІЦИДИ ОДНАКОВІ.
Пропозиція. 2020. № 1. С. 82–87.
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Гербіциди, глюфосинат амонію, триазинові гербіциди,
атразин, фунгіциди, грибні хвороби, гербіциди-збудники.
Встановлено, що біологічна активність гербіцидів виходить
за межі їхнього впливу на цільові організми. Гербіцидам
властивий вплив на взаємодію між рослиною і патогеном
через дію препаратів на збудника хвороби або на ґрунтові мікроо рганізми, зокрема через механізм симбіотичних
взаємовідносин. Один із побічних ефектів гербіцидів — гормональний. Розглянуто побічні ефекти, які спричиняють активні речовини, зокрема глюфосинат амонію (ГА), та складові
триазинових гербіцидів. Так, ГА ефективно знищує різні види
бур’янів, оскільки є аналогом глутамінової кислоти. Позитивним побічним ефектом ГА є його вплив на зниження рівня
грибних хвороб у культурних рослин, хоча прямий вплив його
на патогени рослин здебільшого недостатньо зрозумілий.
Принциповим способом дії триазинових гербіцидів (ТГ) є
гальмування фотосинтезу. Окремі діючі речовини з групи
триазинових гербіцидів, особливо атразин, мають високу інгібуючу дію на Fusarium moniliforme, F.oxyspoum і Aspergillus.
Атразин і інші триазини можуть безпосередньо впливати на
грибні патогени, здатні також модулювати взаємодії рослинних патогенів через зміни фізіології рослини. Відомий факт,
що гербіциди, особливо в польових умовах, здатні знижувати дію фунгіцидів. Встановлено, що триазинові гербіциди
підвищували механізм стимуляції росту коренів і пагонів
цукрової тростини завдяки активності нітрит-редуктази та
трансамінази, й такі ефекти відзначали на рослинах гороху
та солодкої кукурудзи. Дослідження впливу на взаємодію між
патогенами та рослинами, які спричиняє гербіцид, потребує
різнопланового підходу з урахуванням фізіології, патології
рослин, біохімії, мікробіології та шкодочинності бур’янів,
що є нагальним для сучасних досліджень у сфері захисту
рослин.
УДК 634.8:632.7
2020.2.137. Мезернюк Т.М., Баранець Л.О. ШКІДЛИВІСТЬ
КОМАХ-ПОЛІФАГІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ВИНОГРАДНИХ
НАСАДЖЕННЯХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я. Виноградарство і виноробство: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, ННЦ
“Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”.
Одеса: ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”, 2019. Вип. 56 (присвячений 160-річчю від дня народження В.Є. Таїрова). С. 86–94.
Бібліогр.: 19 назв. Шифр 553525.
Шкідники, поліфаги, шкодочинність, фенологічний календар розвитку, сезонна динаміка, оленка волохата, американський білий метелик, бавовникова совка.
Вивчали ареал поширення найбільш шкідливих поліфагів
виноградних насаджень та визначали ступінь їх шкодочинності, а також вплив на урожайність винограду з урахуванням
технології вирощування (виноградні насадження різних форм
власності Одеської, Миколаївської та Херсонської областей,
перелік господарств наведено). Досліджено особливості біології та динаміку льоту найбільш поширених та шкідливих
комах-поліфагів на промислових виноградних насадженнях
в умовах півдня України за піками їх особливої активності.
Наведено дані щодо динаміки льоту оленки волохатої у
промислових виноградних насадженнях ДП “ДГ Таїровське”
ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”; фенологічного календаря розвитку оленки волохатої на виноградних насадженнях півдня
України; фенологічного календаря розвитку американського
білого метелика на виноградних насадженнях півдня України;
фенології бавовникової совки на виноградних насадженнях,
ДП “ДГ Таїровське” ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”, 2018 р.;
фенології розвитку бавовникової совки на виноградних насадженнях півдня України (дані за 2015–2019 рр.). Зауважено,
що проблема шкідливості комах-поліфагів має три аспекти:
екологічний, методичний і господарський.
УДК 634.836.3:632.9:634.1(478)
2020.2.138. Войняк В.И., Елисовецкая Д.С. ЭКОЛОГИ
ЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ ВИНОГРАДНОЙ
ЛОЗЫ В УСЛОВИЯХ МОЛДОВЫ. Виноградарство і виноробство: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, ННЦ “Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”. Одеса: ННЦ “ІВіВ
ім. В.Є. Таїрова”, 2019. Вип. 56 (присвячений 160-річчю від
дня народження В.Є. Таїрова). С. 38–41. Библиогр.: 4 назв.
Шифр 553525.
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Виноградник, гронова листокрутка, аутостерилізація,
фунгіциди біоелісітори.
В останні роки розроблено стимулятори росту рослин
(біоелісітори) — Реглалг, Рекол, Паурін (бактеріальний
препарат) і ін., які підвищують стійкість рослин до хвороб виноградної лози (борошниста і несправжня борошниста роса,
сіра гниль) і дають змогу зменшити обсяги застосування пестицидів. Об’єкти досліджень: гронова листокрутка; феромонні пастки; стерилізатор — аналог ювенільного гормону Адмірал 10 КЕ (піріпроксіфен, 100 г/л), біоелісітори: Реглалг —
0,5 л/га; Рекол — 2,0 л/га, Паурін — 2,0 л/га; сорт винограду
Аліготе. Було розміщено 5 варіантів: V1 — 21 паст./га; V2 —
10 паст./га; V3 — 21 паст./га — масовий вилов самців; V4 —
контроль; V5 — хімічний еталон (дозволені препарати).

УДК 60:57

Проведено по три обробки кожним біоелісітором: Реглалг —
0,5 л/га; Рекол — 2,0 л/га; Паурін — 2,0 л/га перед цвітінням,
після цвітіння і через 10 днів після другої обробки (витрата
робочої суміші — 1,5 л/кущ). Обліки фітосанітарного стану
виноградників і результатів обробок проводили один раз
в 5–7 днів протягом вегетаційного періоду розвитку виноградної лози. Встановлено, що використовуючи метод
аутостерилізаціі в боротьбі з гроновою листокруткою з низькою щільністю популяції (40–70 самців/пастку за тиждень,
поріг 100 самців/пастку/тиждень) достатньо розміщувати
9 паст./га, а при високій чисельності (150–200 самців/пастку/
тиждень) необхідно розміщувати 21 паст./га. Наведено дані
щодо біологічної ефективності аутостерилізаціі при високій
чисельності шкідника на сорті Аліготе.

60:57 Біотехнологія
Науковий референт — кандидат хім. наук ТОВМАЧЕНКО В.М.
Науковий консультант — академік НААН МЕЛЬНИЧУК М.Д.
УДК 544.02:631
2020.2.139. Васильченко А.В., Дерев’янко С.В. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології: матеріали Всеукр. наук.-практ.
інтернет-конф. (м. Чернігів, 4–5 верес. 2019 р.) / Нац. акад.
аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропромислового виробництва, Т-во мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. Чернігів: Вид-ць Брагинець О.В., 2019. С. 8–9.
Шифр 553453.
Нанотехнології, наноматеріали, наночастинки, прокаріо
ти, нанодобрива, агроценози, природні біоценози, інфекційні хвороби рослин.
Мета роботи — аналіз сучасного стану розробки та впровадження нанотехнологій у сільському господарстві України
та оцінка перспективи розширення сфер їхнього застосування. Наразі активно вивчаються віруліцидні, бактерицидні,
фунгіцидні та рістрегуляторні властивості наночастинок
(НЧ) та наноматеріалів (НМ), їхні адгезивні властивості
щодо прокаріотичних та евкаріотичних клітин, вплив на продуктивність с.-г. рослин та тварин, метаболізм прокаріотів,
що використовуються для створення мікробних препаратів
тощо. Активно вивчається токсичність НЧ та НМ з метою
визначення оптимальних концентрацій, у яких вони можуть
застосовуватися у сільському господарстві, — концентрацій,
у яких вони зберігали б свої корисні властивості, але не
виявляли б токсичності для людини, тварин, агроценозів
та природних біоценозів. Нині в Україні НЧ та НМ металів
та інших речовин використовуються як нанодобрива для
передпосівної обробки насіння, позакореневого підживлення
рослин, у складі вакцин, як кормові добавки для підвищення
продуктивності с.-г. тварин тощо. Незважаючи на велику
кількість розроблених нанотехнологій, які вже впроваджено в Україні, досі не застосовуються засоби боротьби з
вірусними, бактеріальними й грибними хворобами рослин
на основі НЧ та НМ, а також не зареєстровано відповідних
патентів. Тому дослідження впливу НЧ різних речовин на
фітопатогенні віруси, бактерії та гриби — збудники хвороб
с.-г. культур — мають наукову новизну, актуальність та
велику практичну цінність. Попередні результати авторів
відкривають перспективи для розробки високоефективних
засобів боротьби з інфекційними хворобами рослин за використання нанотехнологій.
УДК 60:57:663.62:631.5/.9
2020.2.140. Сторожик Л.І., Музика О.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИРОЩУВАННЯ СОРГО ЦУКРОВОГО ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ
НА БІОПАЛИВО. Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр.
Херсон, 2019. Вип. 108. С. 100–109. Бібліогр.: 10 назв. Шифр
553629.
Сорго цукрове, гібриди, стимулятор росту рослин, збір
енергії, тверде біопаливо, біоетанол.
Дослідили особливості формування сумарного виходу
енергії з отриманим урожаєм сорго цукрового за переробки
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його на біопаливо. Максимальні показники виходу твердого
біопалива отримано за ширини міжрядь у 45 см та норми
висіву до 250 тис. шт./га і застосування обробки насіння стимулятором росту Вимпел 2 (0,5 л/т) + позакореневе застосування в фазі кущення (0,5 л/га): у гібрида Довіста збір становив 28,43 т/га, а гібрида Гулівер — відповідно 23,72 т/га.
Аналогічні варіанти, які формували максимальну кількість
твердого біопалива, сприяли отриманню і максимальних
параметрів енергії з одиниці площі: гібрид Довіста сформував енергії 453,49 ГДж/га, а гібрид Гулівер — 378,27 ГДж/га.
За ширини міжрядь у 45 см та підвищення норми висіву і застосування обробки насіння стимулятором росту Вимпел 2
(0,5 л/т) + позакореневе застосування в фазі кущення (0,5 л/га)
посіви сорго формували і максимальні значення виходу біоетанолу за збору енергії, сконцентрованої в паливі. Так, за
густоти рослин 250 тис. шт./га у гібрида Довіста вихід біоетанолу становив 3,79 т/га, а у гібрида Гулівер — відповідно
3,59 т/га. У цих варіантах збір енергії досяг значень відповідно 94,67 та 89,56 ГДж/га, що є максимальними показниками,
отриманими в досліді загалом. Виявлено, що у гібрида Довіста збір енергії становив 457,35 ГДж/га, а у гібрида Гулівер —
467,82 ГДж/га, Кее був у межах 14,46 та 12,34 відповідно. За
основу розрахунку економічної ефективності аналізували
технологічні карти, використовувані у виробництві сорго
зернового та сорго цукрового в умовах Лісостепу України.
Встановлено, що отриманий прибуток був найвищим у обох
досліджуваних гібридів — Довіста і Гулівер — за сівби насіння з шириною міжрядь 45 см, густотою стояння рослин
250 тис. шт./га та обробки насіння стимулятором росту Вимпел 2 (0,5 л/т) + позакореневе застосування у фазі кущення
(0,5 л/га), і становив 29225 та 26635 грн/га відповідно. Рівень
рентабельності за цих показників найвищий і становить
156,3% у гібрида Довіста та 142,4% — у гібрида Гулівер.
УДК 60:576.535:633.78
2020.2.141. КЛІТИННА СЕЛЕКЦІЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО НА СТІЙКІСТЬ ДО АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ:
монографія / Любченко А.І., Рябовол Л.О., Полторак С.П.,
Любченко І.О., Сержук О.П., Рябовол Я.С. Умань: Вид-ць
“Сочінський М.М.”, 2020. 140 с. Бібліогр.: 226 назв.
Цикорій, клітинна селекція, абіотичні чинники, біотехнологічні методи у селекції, калюсні тканини, рослинирегенеранти.
Наведено теоретичне узагальнення і нове розв’язання
наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного процесу цикорію коренеплідного (ЦК) за використання
біотехнологічної ланки. Охарактеризовано умови ведення
клітинної селекції на стійкість до сольового стресу та дії іонів
барію. Показано можливість отримання рослин-регенерантів,
резистентних до абіотичних чинників, зокрема засолення,
посухи та дії важких металів. Висвітлено основні прийоми
клітинної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги. Розглянуто: застосування
біотехнологічних методів у селекції рослин на стійкість до
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дії стресових чинників; індукція, формування, пасажування
та морфогенез калюсних тканин ЦК; клітинну селекцію ЦК
на стійкість до стресових чинників; морфогенну активність
клітинних ліній ЦК та отримання рослин-регенерантів; характеристики створеного рослинного матеріалу ЦК; теоретичне
узагальнення і нове вирішення розглянутої наукової задачі і
рекомендації селекційній практиці та виробництву.
УДК 612.323:636.2:546.48.76.815.819
2020.2.142. ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ПЛЮМБУМУ, КАДМІЮ
ТА ХРОМУ (VI) НА ГІДРОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У РУБЦІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА УМОВИ IN VITRO / Пахолків Н.І.,
Вудмаска І.В., Невоструєва І.В., Гудима В.Ю., Скорохід А.В.,
Голова Н.В. Актуальні питання сільськогосподарської мікро
біології: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Чернігів, 4–5 верес. 2019 р.) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т
с.-г. мікробіології та агропромислового виробництва, Т-во
мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. Чернігів: Вид-ць
Брагинець О.В., 2019. С. 103–104. Шифр 553453.
Іn vitro, жуйні тварини, рубець, гідролітичні процеси, метаболізм, токсичні речовини, важкі метали, жирні кислоти,
аміак, амілолітична активність.
Вивчали вплив важких металів (Плюмбум, Кадмій, Хром VI)
на обмін речовин в організмі тварин, зокрема на життєдіяль
ність симбіотичної мікрофлори та мікрофауни в рубці жуйних
тварин і їхній метаболізм. Зразки вмісту рубця для дослідження відбирали за допомогою приладу, виготовленого
на основі колби Бунзена та вакуумної помпи Косовського
через 3 год після ранкової годівлі тварин. Методику дослідів
наведено. За контроль прийнято зразки вмісту рубця, вільні
від важких металів. Проведені дослідження показали, що
додавання до інкубаційного середовища Плюмбуму (Пл)
та Кадмію (Кд) призводить до дозозалежного зменшення
утворення жирних кислот мікроорганізмами, тоді як за додавання Хрому VI (ХР) його інгібуючий вплив на утворення
легких жирних кислот виражений значно менше. Додавання
солей Пл, Кд та ХР значно пригнічує утворення аміаку, через
зниження протеолітичної активності мікроорганізмів рубця,
внаслідок чого зменшується розпад білків і дезамінування
амінокислот. За додавання до середовища Пл, Кд та ХР у
дозі 1 мМ амілолітична активність в інкубаційному середо
вищі зменшується більше ніж наполовину.

2020.2.146.

верби, приріст за висотою верби, врожайність сухої біомаси верби.
Встановлено особливості росту двох вітчизняних сортів
верби прутоподібної Тернопільська та Збруч на торфоболотних ґрунтах Київського Полісся України. Дослідження
проводили протягом 2017–2019 pp. у заплаві річки Тетерів
у Іванківському р-ні Київської обл. на торфоболотному ґрунті
з шаром торфу 30 см. Наведено схему і методику дослідів;
приживлюваність живців верби сорту Тернопільська після 1-,
2- та 3-го років. У всіх варіантах досліду приріст за висотою з
кожним роком збільшувався. Максимальні показники річного
приросту (104,2 см) мали рослини сорту Збруч за густоти
20 тис./га на третій рік вегетації, у той час, як на суглинкових і супіщаних ґрунтах максимум приросту їхніх рослин за
висотою припадав на другий рік. За всіх варіантів щільності
рослин плантації сорту Збруч мали значно вищу продуктивність сухої біомаси. При цьому, у насадженнях обох
сортів показники врожаю біомаси зростали зі збільшенням
кількості рослин на 1 га і досягали максимуму (9,84 т/га в
сорту Збруч і 3,29 т/га — у сорту Тернопільська) при 20 тис.
рослин/га. Із двох досліджуваних сортів верби прутоподібної
на торфоболотних ґрунтах Київського Полісся для створення
енергетичних плантацій придатнішим є сорт Збруч.

УДК 628.35
2020.2.143. Ліхо О.А., Вознюк Н.М., Турчина К.П., Брежицька О.А. ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ НА ВО
ДОЙМІ ГІДРОПАРКУ В м. РІВНЕ. Вісник Національного
університету водного господарства та природокористування:
зб. наук. пр. Рівне, 2019. Вип. 1: С.-г. науки. С. 32–43. Біб
ліогр.: 12 назв. Шифр 553582.
Біотехнології, вищі водні рослини, біоплато, якість води,
біоінженерна споруда.
У статті обґрунтовано доцільність використання біотехнологій з метою покращання якості води у водоймі гідропарку
та р. Устя в межах м. Рівне. Методики досліджень охоплювали проведення аналітичних, натурних та лабораторних
досліджень, математичного та графічного оброблення результатів. Досліджено умови формування поверхневого
стоку та визначено основні чинники, що зумовлюють якість
води у водоймі. Представлено результати оцінки якості
води у водоймі гідропарку. Встановлено, що найбільший
внесок у формування якості води у водоймі, а також р. Устя
мають важкі метали: залізо загальне, марганець, мідь, цинк,
а також фосфати. Запропоновано використання біоплато
як одного з видів біотехнологій та представлено комплекс
заходів для покращання якості води у водоймі гідропарку
та р. Устя.

УДК 632.3:578.22
2020.2.145. РОЗРОБКА ТА ПЕРЕВІРКА СПЕЦИФІЧНОСТІ
ПРАЙМЕРІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФІТОПАТОГЕННИХ ВІРУСІВ КАРТОПЛІ / Волкова І.В., Іщенко Л.М., Ушкалов В.О.,
Спиридонов В.Г., Решотько Л.М., Антіпов І.О. Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології: матеріали Всеукр.
наук.-практ. інтернет-конф. (м. Чернігів, 4–5 верес. 2019 р.) /
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та
агропромислового виробництва, Т-во мікробіологів України
ім. С.М. Виноградського. Чернігів: Вид-ць Брагинець О.В.,
2019. С. 110–111. Шифр 553453.
Віруси картоплі, праймери, вірусне зараження, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), молекулярно-генетична
детекція, криві ампліфікації, флуоресцентні зонди.
З метою розробки діагностичних компонентів тест-систем
на основі методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для
виявлення фітопатогенних вірусів картоплі у рослинному
матеріалі побудовано дизайн праймерів, флуоресцентних
зондів для молекулярно-генетичної детекції МВК, SBK, YBK,
ХВК та перевірки їх специфічності під час виявлення РНК
вірусів картоплі (МВК, SBK, YBK та ХВК) у панелі зразків
штамів вірусів. Для перевірки специфічності праймерів для
ідентифікації ХВК, YBK, SBK, МВК було створено панель
зразків цільових вірусів. Матеріалом для досліджень слугували бульби картоплі сортів Арієль, Екстаз, Невська, Цезар, в яких підтримуються штами ХВК-ек Х-вірусу картоплі,
YBK-к Y-вірусу картоплі, SBK-ди S-вірусу картоплі, МВК-174
М-вірусу картоплі з колекції штамів та ізолятів вірусів картоп
лі Інституту с.-г. мікробіології та агропромислового виробниц
тва НААН. Присутність вірусів у рослинному матеріалі було
підтверджено іншим імунологічним методом. Для перевірки
специфічності праймерів було використано метод якісної
ПЛР у реальному часі з одночасною реверс-транскрипцією.
Для перевірки специфічності праймерів та зондів для вияв
лення МВК та YBK використовували мультиплексний формат
ПЛР у реальному часі, а для ХВК та SBK — “single” варіант.
Аналіз кривих ампліфікації підтверджує якісне виявлення та ідентифікацію вірусів за використання розроблених
праймерів та флуоресцентних зондів з різними барвниками.
Результати лабораторної перевірки розроблених праймерів
свідчать про специфічність розроблених діагностичних компонетів (праймерів та зондів). Показано можливість одночасної ідентифікації вірусів у рослинному зразку.

УДК 630:620.952
2020.2.144. Фучило Я.Д., Зелінський Б.В. ОСОБЛИВОСТІ
РОСТУ ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ ВЕРБИ ПРУТОПОДІБНОЇ
(Salix viminalІs L.) В ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЯХ НА
ТОРФОБОЛОТНИХ ҐРУНТАХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ. Plant
Varieties Studying and Protection. 2019. Vol. 15, No 4. С. 410–
416. Бібліогр.: 23 назви.
Верба Salix viminalis L., сорти верби Тернопільська та
Збруч, приживлюваність живців верби, висота рослин

УДК 632.936
2020.2.146. Крутякова В.І. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВ БІОЛОГІЧНИХ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН В УКРАЇНІ. Вісник аграрної
науки. 2019. № 12. С. 54–58. Бібліогр.: 12 назв.
Інновація, мікробіологія, ентомологія, устаткування,
технології.
Визначено принципи інноваційних підходів у виробництві
засобів захисту рослин на основі мікробіопрепаратів та
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ентомофагів і запропоновано організаційну їх структуру виробництва в Україні. Наведено розроблені ІТІ “Біотехніка”
НААН основні технологічні й технічні методи та устаткування для виробництва на підприємствах різного рівня біологічних засобів захисту рослин (БЗЗР) та їх застосування
в агроценозах, запропоновано загальну структуру системи
біологічного захисту рослин в Україні. Акцентовано увагу
на конкретних технологіях та устаткуванні для виробництва
мікробіологічних препаратів різного масштабу: бактеріальних, грибних, вірусних, використанні нематод. Приділено
увагу виробництву ентомологічних препаратів для захисту
рослин від шкідників. Ці технології розроблені ІТІ “Біотех-

УДК 633/635; 633.0

ніка” НААН і можуть застосовуватися на спеціальних фаб
риках. Запропоновано наземні способи внесення БЗЗР в
агроценози та із застосуванням авіації, що значно зменшує
витрати праці. Для побудови системи виробництва БЗЗР
в Україні розроблено принципи та схему адміністративнофункціональної взаємодії різних служб системи біозахисту
в Україні, яка може бути використана для завдань різних
рівнів. Запропоновані інноваційні підходи розроблення,
створення та використання БЗЗР в Україні на основі системи
біовиробництв, дадуть можливість значно збільшити їх використання для захисту рослин в органічному виробництві
та частку в інтегрованому захисті рослин.

633/635 Рослинництво
633.0 Загальні питання
Науковий референт — доктор с.-г. наук ШЕЛЕПОВ В.В.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ТАНЧИК С.П.
УДК 378.1
2020.2.147. Журавська Н.С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГ
РАРНОЇ ОСВІТИ США: УПРАВЛІНСЬКА КОМУНІКАТИВНА
ДІЯЛЬНІСТЬ. Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. 2020. Вип. 1. С. 11–16.
Бібліогр.: 10 назв.
Вища аграрна освіта США, якість освіти, комунікативна
діяльність, компоненти.
На підставі літературних джерел наведено результати
досліджень щодо визначення тенденцій розвитку аграрної
освіти США. Встановлено, що з 1985 р. почали відбуватися
кризи в освіті, що призвели до науково-технічної революції.
Основою технічної революції стала орієнтація на професіо
налізм: організацію навчання у взаємозв’язку з вимогами
ринку і соціального замовлення сучасного суспільства. На
сьогодні в галузі вищої аграрної освіти є тенденції, які відображають загальноосвітні принципи: навчання фахівця
педагогічної діяльності з пріоритетом загальнолюдських
цінностей; виховання громадянськості, працелюбства, поваги до прав і свобод людини, охорони середовища. Другим
принципом є розвиток системної спеціалізації з вивчення
регіональних особливостей: природничі науки, біотехнології, земельні та водні ресурси, виробничі процеси, торгівля,
використання сільськогосподарської продукції (переробка,
споживання, здоров’я людини тощо). До розвитку аграрної
освіти залучено: Національну раду з питань наукових досліджень (NRS), Міністерство сільського господарства (USDA),
Національну асоціацію державних університетів та лендгранд коледжів (NASULGC).
УДК 631.55:631.147:631.155.2
2020.2.148. Agroxxi.ru. СВІТОВИЙ РИНОК ОРГАНІЧНОГО
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВПЕРШЕ ПЕРЕВИЩИВ
100 МЛРД ДОЛ. США. Agroexpert. 2020. № 3. С. 8.
Органічна продукція, країни-виробники, площі посіву, вар
тість органіки.
Відмічено, що за даними FiBL і компанії Ecovia, світовий
ринок органічних продуктів харчування вперше перетнув позначку 100 млрд дол. США (майже 97 млрд євро). Трійка лідерів залишається незмінною: США (40,6 млрд євро), Німеччина (10,9) і Франція (9,1 млрд євро). Багато великих ринків
продовжували демонструвати двозначний ріст, а французький виріс лише на 15%. Данські та швейцарські споживачі
витрачали на органічні продукти харчування найбільше
коштів (312 євро на душу населення). Данія має найбільшу
частку органічного ринку (11,5%) від загального обсягу продовольчого ринку. Загалом органічне виробництво продуктів
займає 71,5 млн га, зокрема найбільші площі в Австралії
(35,7 млн га), Аргентині (3,6 млн га) і Китаї (3,1 млн га).
Проте в світі лише 1,5% сільськогосподарських угідь є органічними. З найбільшою часткою с.-г. органічних угідь є країни: Ліхтенштейн (38,5%), Самоза (34,5%) і Австрія (24,7%).
У 16 країнах понад 10% усіх с.-г. земель — органічні.
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У 2018 р. було зареєстровано 2,8 млн виробників органічної
продукції. Індія є країною з найбільшою кількістю “органіки”
(1149 тис. га), за нею ідуть Уганда (210 тис.) й Ефіопія
(204 тис. га).
УДК 631.56:631.164:631.436.5
2020.2.149. Kurkul.com. УКРАЇНА ВТРАТИТЬ ТРЕТИНУ
ВРОЖАЮ ЧЕРЕЗ ПОСУХУ. Agroexpert. 2020. № 3. С. 8.
Врожай, вологість ґрунту, експорт.
Kurkul.com прогнозує, що через аномальні погодні умови
Україну чекають серйозні проблеми з урожаєм. На деяких
полях почали гинути посіви пшениці та ячменю. Так, за
даними метеопрогнозу, на початку березня в землі було
22–23 см3 вологи проти 1 м3, що значно недостатньо, тому
залишається сподіватись лише на диво. Ярослав Левицький,
аналітик аграрного ринку, вважає, що посуха — це лише
одна з можливих проблем, через яку вже сьогодні прогнозують зменшення обсягів урожаю на 10 млн т, що в свою
чергу призведе до зниження обсягів експорту, падіння курсу
гривні та зростання цін.
УДК 631.56:633.1:633.8
2020.2.150. УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА АСОЦІАЦІЯ. УКРАЇНА МОЖЕ ЗІБРАТИ МЕНШЕ ВРОЖАЮ / [б. авт.]. Agroexpert.
2020. № 3. С. 6.
Врожай, зернові й олійні культури, експорт врожаю, врожай культур, погодні умови.
Наведено прогнози експертів з вирощування й експорту
врожаю зернових та олійних культур в Україні у 2020/21 МР.
Так, Україна може зібрати урожай зернових і олійних культур
на рівні 92,6 млн т проти 98,3 млн т у 2019/20 МР. Експорт
зернових і олійних культур також знизиться до 55,6 млн т
проти 59,9 млн т у 2019/20 МР. Зниження врожаю в асоціації пояснюють зменшенням площ посівів зернових і олійних
культур майже на 0,5 млн га (до 25 млн га) та теплою погодою взимку, що збільшує ризик пошкодження врожаю
грибами й гризунами. Прогнозується зниження врожаю
пшениці до 25,8 млн т (торік — 28,2 млн т), ячменю — до
7,96 млн т (9 млн т), кукурудзи — до 34,3 млн т (35,2 млн т),
соняшнику — до 14,3 млн т (16,3 млн т), ріпаку — до
3,15 млн т (3,31 млн т).
УДК 631.573:631.553.1:631.8
2020.2.151. Горний Б. 6 ФАКТОРІВ ПРО КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ ТА КІЛЬКА ПРАКТИЧНИХ ПОРАД. Агроном. 2020.
№ 1. С. 84–85.
Коренева система, рослини одно-дводольні, бічні корені,
ортостихи.
Наведено 6 факторів кореневої системи рослин с.-г. культур, що впливають на їх продуктивність. Першим фактором,
який формується у насінні, є первинний корінець. Він росте
й розвивається під час дозрівання і першим виходить з насінини при проростанні. Другим фактором є будова первин-
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ного корінця. За будовою коренів рослини поділяються на
одно- і дводольні. В однодольних рослинах головний корінь
не відрізняється від бічних, тому їх коренева система складається з великої кількості більш-менш однакових коренів
(мочкувата коренева система). Дводольні рослини мають
стрижневу кореневу систему, у якій головний (первинний)
корінь перетворюється в основний і від якого починають рости бічні корені. Стрижневий корінь росте чітко вниз, тому для
нього потрібна гарна підошва. Третім фактором є здатність
кореневої системи сумісно з надземною масою синтезувати
амінокислоти, вітаміни, гормони росту. Четвертим фактором
є здатність бічних коренів закладати ортостихи, проте їх не
безліч. Більшість рослин мають лише два ряди, горох —
3 ряди. Це число — постійне, яке не може змінюватися і є
сортовою ознакою. П’ятим фактором є утворення мікоризи,
яка складається із клітин рослини та корисних грибів. Для
її збільшення потрібно робити інокуляцію насіння. Шостим
фактором є пасивна здатність поглинати елементи живлення. Зроблено висновок, що коренева система — це шлях,
по якому приходить волога та елементи живлення, тому
про неї треба своєчасно піклуватися, починаючи з моменту
сівби, обробки насіння протруйниками, інокулянтами, тощо
і закінчуючи фазою його дозрівання.
УДК 633.1:631.155.2
2020.2.152. Agrotimes.ua. КИТАЙ НАРОСТИВ ІМПОРТ
УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА. Agroexpert. 2020. № 4. С. 11.
Зернові культури, імпорт, Китай.
Відмічається, що впродовж січня-березня 2020 р. Китай
імпортував з України зернових культур на суму $252,87 млн,
що на 4,4% перевищує аналогічний показник минулого року
($242,23 млн). Зокрема, кукурудзи експортовано на суму
$251,3 млн, що на 3,92% більше, ніж торік ($241,8 млн).
Істотно зріс експорт пшениці — за перший квартал 2020 р.
експортовано на суму $791,3 тис., тоді як у минулому році —
$30,54 тис. відповідно. Вперше з України до КНР було експортовано ячменю на $122,8 тис., тоді як у минулому році
поставок взагалі не було. Водночас прибутки від експорту
жита скоротилися на 61% — із $1,295 млн у І кварталі 2019 р.
до $505,79 тис. у І кварталі 2020 р. При цьому Україна збільшила імпорт із Китаю рису — обсяги закупівель зросли на
222% — від $0,89 млн до $2,85 млн.
УДК 633.11:633.19
2020.2.153. Гончаров А. ПЫРЕЙ + ПШЕНИЦА = ? Агроін
дустрія. 2019. № 12. С. 4–13. (Продовження, початок у № 11).
Пшениця, пирій, пшенично-пирійні гібриди, селекція, властивості гібридів, багаторічна пшениця.
Наведено причини слабкого впровадження багаторічної
пшениці Цицина в Радянському Союзі у післявоєнні роки.
Перша причина — перехід сільського господарства на інтенсивне вирощування с.-г. культур, де пшенично-пирійні гібриди (ППГ) не могли конкурувати за врожайністю з сортами.
Друга — відсутність спеціальної технології їх вирощування.
Вчені рекомендували у перший рік вегетації робити 3 укоси
зеленої маси й одержувати 700–800 ц/га зеленої маси, а на
другий рік вегетації — гарантовано одержувати 25–30 ц/га
зерна. Проте у виробництві ці рекомендації не знайшли підтримки, хотіли одержувати зерно в перший рік, що не давало
можливості ППГ сформувати могутню кореневу систему в
перший рік вегетації, а на другий рік різко знижувало врожай.
Третя причина — р зпад СРСР, а разом з ним і реорганізація
державного фінансування науки, скорочення кадрів, стара
техніка. На щастя, колективу ботанічного саду ім. Н.В. Цицина вдалося зберегти колекцію зразків ППГ, вивчення якої
розпочалося у 2007 р. За період 2007–2015 рр. було вивчено і
відібрано низку зразків з урожайністю від 540 г/м2 до 735 г/м2.
Приріст щодо контролю становив від 80 до 190 г/м2. Серед
них виділялися зразки ППГ 259 та ППГ К6109 М5542, які
характеризувалися високою врожайністю (до 50 ц/га зерна
і 800 ц/га зеленої маси за інтенсивної технології), високою
склоподібністю зерна та білка. Проте багаторічну пшеницю
можливо створити не тільки шляхом схрещування пшениці
з пирієм, а добором кращих форм із пирію. Цей шлях обрали США, де робота зі створення багаторічної пшениці
розпочалася з кінця 1940 р. Спочатку схрещували пшеницю
з пирієм, а з 1983 р. — схрещуванням кращих відібраних
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форм із пирію сизуватого (Thinopyrum medium). Селекційну
роботу проводять сумісно вчені Land Institute i власної фірми
“Інститут Родейла”. У 1988 р. вони провели два цикли добору для підвищення врожайності, крупності насіння й інших
ознак. Наслідком стала форма зернового пирію під назвою
Kernza, що означає початок слова зерно (Kernel) і назва штату Канзас (Konza). Врожайність Kernza становить 1,5–2 т/га,
маса 1000 насінин близько 10–15 г, що збільшує втрати при
збиранні й переробці на борошно або крупу. Другим недоліком Kernza є сівозміна. Сорт росте на одному полі від 3–4 до
10 років, тому не вписується у схему чергування культур, що
може стати причиною збільшення чисельності хвороб і шкідників. Проте результатами створення багаторічної пшениці
зацікавилося USDA, корпорація General Millis, які виділили
500 тис. дол. США на новий проєкт Forever Green для закупівлі 11 т зерна сорту Kernza для вирощування в 20 фермах
на площі понад 500 га. Одержане зерно пішло на виготовлення пива під назвою Long Root Ale, що є кращим шляхом
ознайомлення селян з новим злаком та макаронів “здоровой
пищи”. Кернза стала відомою не тільки у США, а й в Казахстані та Омському ДАУ. Вивчення сорту в умовах Сибіру
дало можливість створити сорт багаторічної пшениці Сова,
урожайність зерна якого становить 11–15 ц/га і 65–70 ц/га
сіна. Сорт використовують протягом 5–7 років за одноразової сівби. У 2019 р. сорт Сова був зареєстрований у
Державному реєстрі сортів рослин. Селекція багаторічної
пшениці розпочалася й у Канаді. Зараз існує міжнародний
проєкт з селекції багаторічних злаків, у якому беруть участь
дослідники з 21 країни та 4 континентів. Проте “аграрної
супердержави” в списках немає.
УДК 633.522:339.13(510)
2020.2.154. Марченко Ж.Ю. КОНОПЛЯРСТВО КНР —
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ. Наукові дослідження в льонарстві та коноплярстві — 2014: матеріали наук.-практ. конф.
молодих вчених (Глухів, 16–17 жовт. 2014 р.) / ІЛК НААН.
Суми: ФОП Щербина І.В., 2017. С. 72–74. Бібліогр.: 4 назви.
Шифр 553618.
Коноплярство Китаю, сорти конопель, продукція конопель, ринок конопель.
Відмічено, що Китайська Народна Республіка має найбільші
посіви конопель у світі, які вирощують вже понад 6 тис. років.
Спочатку коноплі використовували для виробництва одягу,
згодом — для виробництва олії, паперу, білкового порошку.
До 2010 р. КНР особливо не контролювала вирощування
конопель. Але у січні 2010 р. вперше в Китаї ухвалили закон, який регулює вирощування конопель, зокрема нагляд,
переробку, транспортування і зберігання врожаю. Основним
виробником конопель є провінція Юньнянь, яка знаходиться у
південно-західній частині Китаю і де площі посіву сягають 60
тис. га. У КНР існує 6 головних виробників конопель: Shanxi
Greenland Textile Co., Ltd — виробництво текстилю; Taian
Lianchuang Textile Co., Ltd — виробництво пряжі та одягу;
Hunan Goldentex., Ltd — виробник текстилю, тканин; Henan
Brimful Snine Commerce and Trade Co., Ltd — виробництво
конопляного волокна; The Youngor Group — виготовлення
одягу; Yunnan Industrial Hemp inc — виробництво олії, паперу,
селекція, виробництво білкового порошку. Науковці підприємства створили 4 промислових сорти: Юнма 1, 2, 3 і Юнма
4 з урожайністю насіння до 1,4 т/га, олії — до 33,2%, білка —
21,3%, вмістом ТГК — 0,16%. Китайські компанії мають 309
із 606 патентів у світі, які стосуються конопель. Китай суворо
контролює конопляну промисловість, рівень ТГК, який не повинен перевищувати 0,3%. У виробництві вирощується більше
ніж 40 сортів з усього світу, але найбільш поширений Юнма
1. Коноплі широко використовуються у текстильній і харчовій
промисловості, медицині, 80% конопель переробляються на
текстиль. За 11 місяців 2013 р. Китай експортував 591 т конопляної пряжі вартістю 11,9 млн доларів США, що становить
145,2% річного прибутку. Китай також виробляє і експортує
конопляну олію та протеїновий порошок, який використовується для покращення травлення та зміцнення імунної системи.
Проте ринок конопель у Китаї знаходиться на початковій
стадії. Просування продукції з конопель досить складне, зок
рема тому, що люди мають негативне ставлення до конопель
як до наркотика. Другою причиною є постійний ріст грошової
одиниці Китаю — юань порівняно з іншими валютами.
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УДК 633.1

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури
Науковий референт — доктор с.-г. наук ШЕЛЕПОВ В.В.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ТАНЧИК С.П.
УДК 631.53.01
2020.2.155. Катеринчук І. НАСІННЄВИЙ ФОРУМ 2020.
Пропозиція. 2020. № 4. С. 24–25.
Насіннєвий форум, насінництво, сертифікація насіння.
Повідомляється, що серед заходів Міжнародної виставки
“АгроВесна” відбувся щорічний форум, присвячений сучасним
тенденціям насіннєвого ринку. У форумі взяли участь представники аграрного бізнесу, насіннєвих і дистриб’юторських
компаній, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби України
харчових продуктів і захисту споживачів та інші. На форумі
обговорено сучасні тенденції та перспективи розвитку насіннєвої галузі. За словами віце-президента Американської
торговельної палати в Україні Т. Прокопчук, аграрний сектор
визнано одним із найпривабливіших для інвестицій. Директор
ДП “Центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської
продукції” Є. Ігнатенко доповів, що в Центрі працює близько
300 фахівців-інспекторів, які сертифікують виробництво насіння. Центр працює на госпрозрахунковій основі з відповідними
тарифами. Заступник директора Департаменту фітосанітарної
безпеки заявив, що переважно в Україні відбувається реалізація насіння без сертифікованих документів, з недотриманням
вимог законодавства щодо охорони прав на сорти рослин та
використання ГМО-сортів. Американська компанія “Corteva
Agriscience” є однією із лідерів у сфері постачання насіння
кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Особливо мало в Україні
сертифікованого органічного насіння. На сьогодні в Україні є
17 зразків сертифікованого насіння та садивного матеріалу.
Із них — 14 насіння сої, проса та пшениці озимої, а також
3 сорти чорниці канадської. Тому у більшості застосовують
неорганічне насіння, але воно не повинно бути протруєне засобами захисту рослин. Зроблено висновок, що 01.01.2021 р.
в ЄС набуває чинності закон, який забороняє використовувати
неорганічне насіння. Тож в Україні буде дуже важко від нього
відмовитися, тому що насіння ми практично не маємо. Тому
виробники будуть залежати від закордонного насіння, оскільки
майже вся органічна продукція експортується. А це призведе
до підняття цін і зменшення прибутків.

Озимі культури, пшениця, ячмінь, жито, ріпак, площі посіву, врожайність.
Відмічено, що в Україні нині озимі культури становлять
пшениця, ячмінь, жито, тритикале, вика та ріпак на зерно.
Найбільші посівні площі під урожай 2020 р. займає пшениця озима — 72% від посівних площ усіх озимих. Друга
культура за розмірами посівних площ — ріпак озимий, на
нього припадає 14% площ. Далі йдуть ячмінь озимий і жито
озиме — 12 і 2% відповідно (табл.). Одною з найвагоміших
причин вирощування озимини є те, що ці культури мають
вищу врожайність порівняно з ярими. Проте таке вирощування супроводжується підвищеними ризиками, наприклад,
вимерзанням. Площі посіву пшениці озимої почали зростати з 30-х років ХХ ст. Так, якщо у 1913 р. пшениця озима
займала тільки 11% усіх посівних площ, то у 2019 р. вона
займає 46% посівних площ серед зернових і зернобобових
культур. Найвищу врожайність — понад 50 ц/га (середня
по Україні 42,5 ц/га) одержано у Хмельницькій, Вінницькій,
Черкаській, Київській та інших областях. На відміну від
пшениці, за обсягами вирощування ячмінь озимий посідає
третє місце серед зернових. Найбільшими виробниками ячменю озимого є Одеська та Миколаївська області, проте за
врожайністю — понад 50 ц/га — є Львівська, Тернопільська
та Черкаська області. Найменшою з озимих культур є жито
озиме, яке вирощується в Україні вже майже сто п’ятдесят
років. Проте обсяги його вирощування за сто років скоротилися удвадцятеро (за останні тридцять років — більше як
утричі). Врожайність понад 30 ц/га було одержано у Хмельницькій, Тернопільській та Київській областях. Кільканадцять
останніх років в Україні переважає ріпак озимий, який за посівними площами в останні роки посідає друге місце серед
озимих культур. Найбільшими виробниками ріпаку озимого
є Одеська, Дніпропетровська та Вінницька області з урожайністю понад 30 ц/га. Під урожай 2020 року спостерігається
зменшення посівів зернових озимих із високою врожайністю
у 2019 р. й натомість збільшення площ у регіонах із низькою
врожайністю. За таких умов можна очікувати збір валового
збору зернових на рівні 2019 р.

УДК 631.559:633.1(477.42)
2020.2.156. Овезмирадова О.Б., Карась І.Ф., Купчинський А.П., Голійчук К.Ю. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНОВИХ
ТА СИЛОСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ.
Наукові горизонти. 2019. № 12. С. 48–52. Бібліогр.: 11 назв.
Кукурудза, гібриди зернові та силосні, енергія росту,
врожайність.
Наведено результати досліджень щодо оцінки показників
продуктивності нових зернових та силосних гібридів кукурудзи за умов вирощування в зоні Полісся. Досліджували гібриди середньостиглої групи з напівзубоподібним (EXPM 014,
EXPH 003, EXPM 021) та зубоподібним (EXPH 002, EXPM 013,
EXPM 015) типом зерна, а також силосні гібриди середньо
стиглої (S 3825, S 3909) та середньопізньої груп (S 4210) із
зубоподібним (S 4210) та напівзубоподібним (S 3825, S 3909)
зерном. Встановлено, що за енергією росту, відношенням до
температури та вологи, зернові та силосні гібриди кукурудзи
відповідають ґрунтово-кліматичним умовам зони Полісся. За
середньою кількістю рядів у качанів, середньою кількістю
зерен у ряду, в качані, масою 1000 насінин та врожайністю
кращими серед зернових напівзубоподібних були гібриди
EXPM 021 (урожайність 10,8 т/га), серед зернових зубоподібних (9,2 т/га) — EXPM 015, серед силосних (58,2 т/га) —
S 4210. Проте подальші дослідження будуть спрямовані
на оцінку стійкості даних гібридів до найбільш поширених
хвороб у зоні Полісся.

УДК 633.11/.14:631.8
2020.2.158. МОЖЛИВОСТІ ЖИТНЬОГО ПОЛЯ / Горбатенко А., Судак В., Чабан В., Бокун О., Безсусідня Ю. Пропозиція. 2020. № 4: Спецвип. С. 34–36.
Жито озиме, пшениця озима, мінеральні добрива, ріст і
розвиток рослин.
Наведено результати досліджень щодо вивчення впливу
азотних добрив на ріст і розвиток жита озимого порівняно з
пшеницею озимою в умовах Північного Степу України. Вивчали внесення N30 окремо навесні та на фоні N60P60K40. Попередником слугувала кукурудза. Виявлено, що сходи насіння визначались як рівнем удобрення, так і вологістю ґрунту
під час сівби. Так, у посушливі роки насіння жита проростало
й давало сходи за мінімально допустимих запасів продуктивної вологи (10–15 мм у шарі 0–20 см). Сходи пшениці
затримувались на 3–5 днів і густота її була на 60–100 рослин
меншою порівняно з житом. Завдяки цьому посіви жита були
в 2,9–3,6 раза менше засміченими бур’янами порівняно з
пшеницею. У помірно вологі роки зернові культури використовують 1760–2230 м3/га води, у посушливі — 1117–1370 м3/га.
Внесення добрив збільшує використання води пшеницею
на 13–30%, житом — на 5–10%. Перевага жита над пшеницею особливо помітна у несприятливі роки. Взимку більше
ушкоджується пшениця, ніж жито. Спроба покращити стан
пшениці озимої азотним підживленням призводить до спалаху забур’яненості посіву. Удобрені посіви жита й пшениці краще вегетують, менше пошкоджуються хворобами,
формують більшу продуктивність. Весняне підживлення
на фоні N60P60K40 зумовлювало більшу загущеність посівів
жита порівняно з пшеницею. Урожайність пшениці становила
3,51–4,5 т/га, жита — 4,63–4,99 т/га. Особливо різниця в по-

УДК 633.1:631.55:631.53
2020.2.157. Рєпін К. ЗРИМІ ОЗИМІ. УКРАЇНСЬКА ОЗИМИНА: МИНУВШИНА ТА БУДУЧИНА. Зерно. 2020. № 1. С. 110–
118.
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казниках зростала на контролі до 1,23 т/га і зменшувалась за
внесення добрив — 0,13–0,88 т/га. Зроблено висновок, що в
умовах Північного Степу доцільно збільшувати площі під вирощування жита, зокрема на схилових землях, і можливості
заміни основного добрива (N 60P 60K 40) окремим весняним
підживленням N30 у період кущення.
УДК 633.11:631.526.3:631.563
2020.2.159. Klimafit (Австрія). ЦІННА ПШЕНИЦЯ АУРЕЛІУС — НА ВАГУ ЗОЛОТА. Agroexpert. 2020. № 5. С. 40–41.
Пшениця, сорт, якість борошна і тіста, селекція.
Наведено біологічну характеристику сорту пшениці Ауре
ліус, виведеного селекціонерами Австрії. Сорт характеризується середньораннім наливом зерна, толерантністю до
борошнистої роси. За показниками врожайності й якості
зерна він тримає лідерство серед австрійських сортів. Тривала фаза наливу зерна дає змогу сорту сформувати доб
ре виповнені зернини з дуже високою натурною масою
та високим виходом борошна. Проте основною вимогою
борошномельної промисловості є гомогенна якість борошна, яка визначається оцінкою альвеограми. За допомогою
альвеограми визначається енергія, хлібопекарські властивості борошна (водопоглинальна здатність), еластичність і
пружність тіста. Така оцінка пов’язана з тим, що хлібобулочні
вироби у виробничому процесі проходять фазу глибокої заморозки. Вироби з тіста (попередньо підготовлені) випікають
до готовності переважно вже у кінцевому місці продажу. Ця
технологія виробництва потребує принципово сильного навантаження на реологію тіста, оскільки через заморожування
суттєво послабляється процес бродіння дріжджів. У цьому
плані сорт Ауреліус показав як надзвичайну еластичність,
так і високу опірність тіста до розтягування. Ці два показники
дають змогу отримувати чудові об’єми хлібобулочних виробів. Сорт Ауреліус позиціонується під брендом Klimafit, що
передбачає: високу стійкість зерна до проростання, точне
число падіння (стабільна амілограма), екологічну стабільність, надійність навіть за екстремальних умов вирощування,
максимальні показники врожайності та мінімальні ризики.
УДК 633.11:632.51:631.5
2020.2.160. Забарна Т.А. БОТАНІЧНИЙ СКЛАД ПОСІВІВ
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ДІЇ ПОПЕРЕДНИКА.
Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб. Вінниця, 2019. Вип. 88. С. 71–78. Бібліогр.: 12 назв. Шифр 06
553735.
Пшениця озима, попередник, забур’яненість, видовий
склад, агрофітоценоз.
Висвітлено результат вивчення впливу забур’яненості
посівів пшениці озимої та оцінено вплив попередника на
формування агрофітоценозу в умовах Лісостепу Правобережного України впродовж 2016–2018 рр. Попередниками
пшениці озимої були соя, кукурудза на зерно, багаторічні
трави (конюшина лучна). Встановлено, що найбільш шкодочинними в посівах пшениці озимої були бур’яни: осот рожевий, польова берізка та пирій повзучий. Встановлено
видовий склад бур’янів відносно попередника — родинновидовий спектр ширший у попередника кукурудза на зерно
порівняно із конюшиною лучною. Цей показник варіює у
межах 20 видів та понад 12 представників родів (табл.).
Оптимальним попередником упродовж років досліджень
була конюшина лучна, яка забезпечила найкращий вплив на
посівні та врожайні якості зерна пшениці. Цей попередник
дає змогу, без зайвих затрат на різні види способів контро
лю кількості бур’янів, скоротити витрати на вирощування
пшениці озимої приблизно на 15–20%.
УДК 633.11+633.14:631.527
2020.2.161. ТРИТИКАЛЕ ДЛЯ ПІЗНЬООСІННЬОЇ СІВБИ /
Чернобай С.В., Рябчун В.К., Капустіна Т.Б., Мельник В.С.,
Шевченко О.Є. Корми і кормовиробництво: міжвід. темат.
наук. зб. Вінниця, 2019. Вип. 88. С. 44–49. Бібліогр.: 13 назв.
Шифр 06 553735.
Тритикале, пізньоосінній посів, зимуючі лінії, адаптивність, урожайність.
Наведено дослідження з проведення оцінки врожайності
перспективних сортів і ліній тритикале за пізніх осінніх строків сівби, створення нових зимуючих ліній тритикале з висо-
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кою продуктивністю зерна та адаптивністю. Матеріалом для
дослідження були сорти тритикале ярого та дворучки селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. Стандартом слугували сорти тритикале ярого Коровай харківський
та тритикале озимого Раритет (табл.). Сівбу проводили
по чорному пару за пізніх осінніх строків (перша декада
жовтня). Протягом вегетаційного періоду вивчали його тривалість, густоту стеблостою, стійкість до хвороб, якість та
врожайність зерна. Урожайність сортів тритикале ярого
за пізньоосінньої сівби у середньому за роки досліджень
(2016–2019 рр.) становила 5,11–6,13 т/га. При цьому вони
формували крупне зерно (маса 1000 зерен 42,1–47,2 г)
(табл.). Кращим за рівнем урожайності був сорт Боривітер
харківський — 6,13 т/га, що на 1,02 т/га більше стандарту
Коровай харківський. Із дворучок найвищу врожайність формували Підзимок харківський та лінія Л5 (відповідно 7,43
і 7,59 т/га), які суттєво перевищували стандарт Раритет
(5,61 т/га). Виділено вісім комплексно цінних ліній тритикале,
придатних для осінньої сівби (табл. 2), які характеризуються
високим потенціалом урожайності та адаптивності.
УДК 633.111:631.53.04:631.559
2020.2.162. Дубовик О.О., Дубовик В.І. ФОРМУВАННЯ
ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА У СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ
ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Наукові дослідження в
льонарстві та коноплярстві — 2014: матеріали наук.-практ.
конф. молодих вчених (Глухів, 16–17 жовт. 2014 р.). Суми:
ФОП Щербина І.В., 2017. С. 24–26. Шифр 553618.
Пшениця озима, сорти, строки сівби, врожайність.
Наведено результати досліджень з вивчення впливу строків сівби на врожайність сортів пшениці озимої в умовах
північно-східної частини Лісостепу України. Вивчали сорти:
Досконала, Розкішна, Подолянка та Сонечко за сівби 10,
20 вересня, 1 та 10 жовтня впродовж 2011–2013 рр. Осінні
періоди 2010 та 2011 років були посушливими, що спричиняло затримку сходів пшениці і тільки осінь 2012 р. була
вологою й теплою, що сприяло отриманню повноцінних
сходів пшениці за всіх строків сівби. Припинення активної
вегетації рослин пшениці озимої відбулося 25 листопада, 6
та 14 листопада відповідно 2010, 2011 та 2012 рр. За трирічними даними, найвищу врожайність зерна пшениці озимої
отримано за сівби 10–20 вересня — 6,39 і 7,11 т/га відповідно. За сівби 1 та 10 жовтня середня врожайність по сортах
становила 5,76 та 3,93 т/га відповідно, що можна пояснити
меншою кількістю активних температур для росту й розвитку.
Найвищу врожайність отримано по сорту Розкішна 7,43
і 7,17 т/га за сівби 10 та 20 вересня відповідно, інших сортів — за 20 вересня — 6,75–7,43 т/га. Максимальний врожай
був у 2012 р. — 7,51 т/га, мінімальний — 5,21 т/га у 2011 р.
Зроблено висновок, що у Північно-Східному Лісостепу оптимальним строком сівби для більшості сортів є період з 10
по 20 вересня. Сівба у пізні строки зумовлює різке зниження
продуктивності сортів.
УДК 633.111:631.559
2020.2.163. Гаврилюк М. УРОЖАЙ 8.0–10.0 Т ЗЕРНА
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СТАЄ НОРМОЮ. Пропозиція. 2020. № 4.
С. 35–37.
Пшениця озима, сорти, Інститут фізіології рослин і
генетики НАН, врожайність.
Наведено площі посіву пшениці озимої в світі та Україні,
врожайність нових сортів у науково-дослідних установах
й виробництві, результати селекції пшениці. У світі площа
посівів становить близько 240 млн га, зокрема в Україні —
6,3 млн га. Річний обсяг виробництва зерна у світі сягнув понад 720 млн т, в Україні валове виробництво зерна пшениці
за останні чотири роки становить 26,0 млн т. Врожайність
пшениці та її рентабельність визначають ступінь мотивації
виробників зерна. В Україні на сьогодні генетичний потенціал урожайності реалізується тільки на 35–40%, тоді як
у провідних країнах він перевищує 75–80%. Тому досягти
збільшення валового збору зерна можна лише створенням
і впровадженням нових високоврожайних сортів-інновацій.
Сьогодні флагманом у створенні високоінтенсивних сортів
пшениці озимої є Інститут фізіології рослин і генетики НАН
України. За 62 роки в Інституті створено понад 173 сорти та
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гібриди с.-г. культур. Лише сорти пшениці сьогодні займають
близько 2,0 млн га, валовий збір зерна із сортів селекції
установи майже вдвічі перевищує потреби країни в продовольчому зерні, економічний ефект від впровадження сортів
пшениці перевищує 6,7 млрд грн щороку. Створені сорти
пшениці розподіляються за напрямом використання: короткостеблові високоінтенсивні та середньорослі універсального
типу використання. До Державного реєстру сортів рослин
України внесено 479 сортів, із яких 350 (73%) національної
селекції і 129 (27%) — зарубіжні. За новизною сорти поділяються на три групи використання: до п’яти років — 38,7%,
до шести–десяти років — 46,3% та понад десять років —
15,0%. Більшість сортів нового покоління селекції Інституту
в закладах експертизи та у виробництві перевищують рубіж
продуктивності в 100 ц/га. Так сорт Новосмуглянка забезпечив урожайність 119,8 ц/га, сорт Астарта — 140 ц/га, Дос
таток — 101,8 ц/га тощо. Близько 100 ц/га одержано в ТОВ
АФ “Славутич”, господарстві “Сяйво-Стрій” та ін. Селекційні
досягнення Інституту широко представлені й за кордоном —
Республіка Молдова, Російська Федерація, Казахстан та
Туреччина. Зроблено висновок, що за підвищення урожайності шляхом впровадження нових сортів-інновацій, можна
збирати понад 35 млн т зерна пшениці. За такої кількості
виробництва та експорту продовольчого зерна Україна може
твердо закріпитися на світовому ринку.
УДК 633.14:631.522
2020.2.164. Стариченко В.М., Губа І.І. ПОРІВНЯЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОВИДНОСТЕЙ ЖИТА ОЗИМОГО
ЗА КІЛЬКІСТЮ КВІТОК У КОЛОСКАХ ТА ЗЕРНОВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ. Вісник аграрної науки. 2020. № 5. С. 35–40.
Бібліогр.: 12 назв.
Жито озиме, var. compositum Lam., var. monstrosum koern.,
багатоквітковість, селекція, продуктивність.
Проведено порівняльний аналіз звичайного та багатоквіткового жита озимого за господарсько цінними ознаками
та продуктивністю для визначення використання в селекції
багатоквіткового жита в умовах північної частини Лісостепу
України. Вивчення проводили в ННЦ “Інститут землеробства НААН” на 20 номерах із селекційного та колекційного
розсадників із різним проявом багатоквітковості у колоску
головного колоса. Контролем слугувало звичайне жито озиме — 2-квітковий сорт Пам’ять Худоєрка. За дослідженнями
виявлено, що крім 2-квіткового жита Secale vulgare koern та
багатоквіткового природного жита Secale compositum Lam.
та Secale monstrosum koern існують проміжні різновидності
за кількістю квіток у колоску: 3-квіткове, 4–6 квіткові, які впорядковуються за послідовністю: S. cereale L. — S. vulgare
koern → S. triflorum → S. tetraflorum → S. pentaflorum →
S. monstrosum. Із виявлених різновидностей 3- та 4-ї озернених квіток у колосках формується найбільша продуктивність
зерна у колоса та рослини. Проте виявлено сильну зворотну
кореляцію між кількістю квіток у колоску та озерненістю колоса — чим більша кількість квіток у колосках, тим менша
кількість утворених зерен. Отже, для селекції на збільшення
продуктивності сортів жита доцільно брати 4-зерні зразки різновидності var. compositum Lam. та var. monstrosum koern.
УДК 633.15:631.526.3:631.559
2020.2.165. ПРЕС-СЛУЖБА CORTEVA AGRISCIENCE.
РЕКОРДИ ТМ PIONEER В УКРАЇНІ ТА СВІТІ / [б. авт.]. Пропозиція. 2020. № 1. С. 12.
Гібриди кукурудзи бренда Pioneer, технологія, рекордна
врожайність гібридів кукурудзи.
Національна асоціація виробників кукурудзи (NCGA) США
опублікувала світовий рекорд урожайності гібридів кукурудзи
в 2019 р. Відмічається, що фермер штату Вірджинія Девід
Хула з Чарлз-Сіті втретє встановив рекорд урожайності
із гібридом Р1197 бренда Pioneer — 616 бушелів з акра
(38,66 т/га), побивши свій попередній світовий рекорд 542
бушеля з акра (34,0 т/га), встановлений 2017 року з гібридом Р1197АМ™ бренда Pioneer. Цей чудовий результат,
що демонструє генетичний потенціал кукурудзи, досягнуто
за правильного поєднання генетики, передових методів
селекції і фахового агротехнологічного управління. Corteva
Agriscience оголосила, що в Україні у 2019 р. господарство
СТОВ “Дніпро” (Черкаська обл.), вирощуючи гібрид Р0216,

40

УДК 633.1

одержало врожайність 18,7 т/га. У попередні роки господарство отримувало першість за результатами 18 т/га і 19,2 т/га
з цим самим гібридом. Світовий рекорд Девіда Хули і рекорди “Дніпра” з України є підтвердженням, що насіння гібридів
Pioneer мають відмінний генетичний потенціал продуктивності і за розумного управління технологією вирощування
й сприятливих погодних умов року меж урожайності зерна
немає.
УДК 633.15:631.547
2020.2.166. Чорнобай Л. ФАО КУКУРУДЗИ: НА ЩО ВПЛИВАЄ ТА ЯК ОБИРАТИ. Пропозиція. 2020. № 1. С. 44–46.
Кукурудза, гібриди, ФАО, період вегетації.
Наведено характеристику ознаки ФАО (FAO — Fond and
Agricultural Organization), її значення і вплив на господарські
ознаки гібридів кукурудзи. Ознаку ФАО в Європі було введено в 1954 р., як єдину систему класифікації генофонду
кукурудзи за кількістю днів вегетаційного періоду. Відповідно
до цієї класифікації, всі гібриди кукурудзи були поділені на
дев’ять основних груп стиглості, а за основу систематики
було взято цифри від 100 до 999. Сотні вказують на групу
стиглості, десятки на становище гібрида у групі, одиниці —
на забарвлення зерна. Інтервал терміну кожної групи стиглості дорівнює 10 дням. Наприклад, ФАО 100–199 — 70–80
діб, ФАО 200–299 — 81–90 діб і т.д. Показник ФАО включає
багато додаткових показників: суму сприятливих температур,
кількість листків на стеблі, вологість зерна і т.д. Наприклад,
чим менше число ФАО, тим менше листків на стеблі, чим
більше число, тим довше період вегетації та ін. Водночас
гібриди однієї групи стиглості відрізняються як за періодом
вегетації, так і за іншими ознаками. Ознака ФАО дає можливість правильно розраховувати економічну складову та
оцінювати доцільність кожного доступного варіанта. Класифікація ФАО дає змогу швидко зорієнтуватись у великому
різноманітті пропонованого насіння гібридів кукурудзи для
того, щоб виростити відмінний урожай і отримати хороший
прибуток.
УДК 633.15:632.11
2020.2.167. Красновський Сергій. ВПЛИВ ВЕСНЯНИХ
ХОЛОДІВ І МОРОЗІВ НА РОЗВИТОК ТА УРОЖАЙНІСТЬ
КУКУРУДЗИ. Агроном. 2020. № 1. С. 122–124.
Кукурудза, весняні стреси, холодостійкість, морозо
стійкість, вирівняність посівів, пошкодження посівів, пересівання, врожайність.
Наведено результати досліджень щодо виявлення впливу
весняних холодів і морозів на густоту стояння, пересівання
посівів та урожайність гібридів кукурудзи. В природі існує
холодостійкість і морозостійкість, які є сортовими ознаками. Холодостійкість — це здатність рослин протидіяти
плюсовим пониженим температурам — від +7°С до +15°С.
За холодостійкістю гібриди різняться — одні можуть проростати за температури +7...+8°С і вегетувати за температури
+12...+15°С, інші — проростати за температури +10...+12°С,
а вегетувати — за +15°С і вище. Холодостійкість гібридів визначають методом cold test, який передбачає вирощування
насіння в термостаті. Морозостійкість — це дія мінусових
(–3...–4°С) температур впродовж кількох годин, всі паростки будуть приморожені з подальшим відмиранням тканин
і цілих листків. На холодостійкість та морозостійкість не
впливає ФАО. На морозостійкість впливає рівномірність та
вирівняність посівів. Тому для кукурудзи дуже важливим є
отримання дружних сходів. Відставання в рості сусідніх рослин практично неможливо компенсувати впродовж вегетації.
Наприклад, на полі фаза одних рослин 2–3 листки, інших —
1 листок, а ще частина насіння тільки почала проростати у
ґрунті. За дії морозу –3...–4°С рослини з 2–3 листками замерзають, проте після потепління відновлюють нормальний
розвиток і фактично не знижують продуктивність. Рослини
з одним листком і паростки починають закручуватися, відбувається їх деформація з подальшим відставанням у рості
та зниженням врожайності. Прийняття рішення пересіву
визначається типом формування качана. У гібридів з незавершеним типом качана (flexible) не варто пересівати посіви
навіть за густоти 40–45 тис./га. Гібриди з фіксованим типом
качана (fix) пересівають за густоти меншої за 45 тис./га.
Рослини, які зазнали впливу морозу, потребують в основ
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ному тепла повітря та вологи, які є основними елементами
допомоги. Мікроелементи потрібно використовувати дещо
пізніше, у фазу 6–9 листків перед закладанням качана. Фаза
закладання качана визначається ФАО: у ранніх гібридів
(ФАО 180–200) закладання відбувається у фазу 6–7 листків,
середньоранніх (200–300) — 7–8 листків, середньопізніх
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(ФАО 300–400) — 8–9 листків. За однієї фази розвитку
морози знижують врожайність до 5%, за різного розвитку —
10 і навіть 20%. Слід також звертати увагу на застосування
гербіцидів. Останній слід вносити тільки після відходу рослин від пошкодження та після закладання качанів.

633.2/.4 Кормові культури
Науковий референт — кандидат с.-г. наук ДУПЛЯК О.Т.
Науковий консультант — професор ДЕМИДАСЬ Г.І.
УДК 633.2
2020.2.168. Тиво П.В., Саскевич Л.А., Бут Е.А. О КОНВЕЙЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВ НА МЕЛИОРИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ ЗЕРНОТРАВЯНОПРОПАШНОГО СЕВООБОРОТА. Мелиорация.
2019. № 2. С. 47–58. Библиогр.: 7 назв.
Багаторічні та однорічні трави, зелений конвеєр, зернові
культури, кукурудза на зелену масу, сівозміна, люцерна посівна, конюшина лучна.
Розглянуто проблему конвеєрного виробництва кормів
на меліорованих землях Поозер’я Білорусі. Показано, що
його основою є багаторічні бобові трави, зокрема люцерна
посівна та конюшина лучна. Зазначається, що на конюшинопридатних ґрунтах можуть впроваджуватись 8–9-пільні
зернопросапні сівозміни з часткою багаторічних бобових
трав близько 25%. Визначено умови успішної організації та
запропоновано орієнтовну схему зеленого конвеєра для ВРХ
в північній частині країни. Наголошується, що підвищення
ефективності та подовження терміну його використання
(від 150 до 170–180 днів) можливі за правильного підбору
культур, у т.ч. багаторічних бобових трав (люцерни посівної,
буркуну білого, конюшини лучної різних груп стиглості), строків їх сівби, впровадження сучасних технологій вирощування
тощо. Висвітлено певні особливості вирощування багаторічних бобових трав та залежність рівня їх урожайності від
типу ґрунту, строку сівби та норми висіву насіння, системи
удобрення в одновидових і сумісних посівах. Наведено економічну оцінку вирощування трав, зернових культур і кукурудзи на зелений корм. Показано, що собівартість 1 ц к. од.
багаторічних бобових трав становить 6,3–8,4 руб., тоді
як кукурудзи на зелений корм за рівня врожайності 230–
480 ц/га — 24,1–30,8 руб. Це набагато дешевше порівняно
з вартістю імпортованого білка.
УДК 633.2.033:631.474
2020.2.169. Сорока А.В., Костюченко Н.Н. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ПАСТБИЩНЫХ
ТРАВОСТОЕВ НА МИНЕРАЛЬНЫХ ПОЧВАХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ. Мелиорация. 2019. № 3. С. 53–59. Биб
лиогр.: 8 назв.
Білоруське Полісся, пасовищні травостої, багаторічні
бобові трави, продуктивність травостоїв, якість корму.
Дослідження проводились на дерново-підзолистому слабоглейовому та осушеному дерново-глейовому супіщаних
ґрунтах Білоруського Полісся. Окрім базових культур (фестулоліум, пажитниця пасовищна, костриця лучна, костриця
червона, конюшина повзуча), до складу пасовищних травостоїв додатково включали бобові компоненти: конюшину лучну, люцерну посівну, лядвенець рогатий, еспарцет.
Залежно від видового складу середня урожайність зеленої
маси на осушеному дерново-глейовому ґрунті змінювалась
від 31,43 до 32,06, сухої речовини — в межах 6,32–6,45, вихід к.од. — 5,75–6,06, збір сирого протеїну — 1,21–1,24 т/га,
майже в 2,5 раза перевищивши відповідні показники на
дерново-підзолистому глейовому ґрунті. Виявлено відмінності і щодо розподілу зеленої маси злаково-бобових травостоїв
за циклами стравлювання. Частка бобових культур у формуванні урожайності пасовищних трав на осушеному дерновоглейовому ґрунті з віком травостою поступово збільшувалась
(від 9,7–13,7 до 36,8–49,7%). На дерново-підзолистому
ґрунті максимальний їх відсоток спостерігався на 2-й рік
(35,8–58,8%); у наступні роки їх кількість різко зменшувалась.
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За рахунок більшої частки бобового компонента пасовищні
трави на дерново-глейових ґрунтах відрізнялись вищими
показниками якості корму.
УДК 633.2/.3:631.559:631.84:551.5
2020.2.170. Костицкая Е.В., Шелюто Б.В. УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ СИЛЬФИИ ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ ПО ФАЗАМ СКАШИВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ДОЗЫ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 1.
С. 78–81. Библиогр.: 5 назв.
Сильфій пронизанолистий, фази скошування, цвітіння,
стеблування, добрива азотні, врожайність зеленої маси.
За внесення азотних добрив дозами 30, 60, 90 і 120 кг/га
врожайність зеленої маси сильфію пронизанолистого (СП)
на дерново-підзолистому легкосуглинковому ґрунті підвищувалась у середньому за 2016–2018 рр. у фазі стеблування
рослин до 30,9–43,4, цвітіння — до 71,6–104,0 т/га. В конт
рольному варіанті (фон Р60К90) показники становили 27,6
і 62,9 т/га відповідно. Найвищі прирости врожайності забезпечили підвищені норми азоту N90 і N120: у фазі стеблування — 10,4 і 15,7, цвітіння — 31,7 і 41,1 т/га відповідно.
Найвищу продуктивність культура забезпечувала на 4-й рік
життя (2018 р.). За внесення N120 на 2-й рік після садіння
урожайність зеленої маси в фазі цвітіння становила 90,9,
на 3-й — 90,6 і в 2018 р. — 130,4 т/га. В умовах північносхідного регіону Республіки Білорусь фаза стеблування
в роки досліджень припадала на 21 травня – 5 червня, а
повного цвітіння на 23 липня – 10 серпня.
УДК 633.2/.4.003:636.32/.38
2020.2.171. Гратило О.Д., Смєнова Г.С., Столбуненко С.Г.,
Гальченко Н.М. ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА ТА БОТАНІЧНИЙ СКЛАД АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
ПРИРОДНИХ КОРМОВИХ УГІДЬ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ
УКРАЇНИ. Вівчарство та козівництво: фах. темат. наук. зб.
Нова Каховка: “ПИЕЛ”, 2019. Вип. 4. С. 155–171. Бібліогр.:
9 назв. Шифр 553529.
Угіддя природні кормові, агрофітоценози, травосумішки, трави багаторічні злакові і бобові, зелена маса, сіно,
кормові одиниці.
Метою досліджень було створення кормових агрофітоценозів для поліпшення вироджених природних кормових
угідь на основі житняку ширококолосого (сорт Петрівський),
стоколосу прибережного (Боян), пирію середнього (Хорс)
та еспарцету піщаного (Інгульський). Виконувалась НДР в
умовах богарного землеробства Південного Степу України, на темно-каштанових слабкосолонцюватих ґрунтах. У
середньому за 2016–2018 рр. урожайність зеленої маси в
одновидових та трикомпонентному посівах злакових культур становила 9,53–14,36, сіна — 2,89–4,38, кормових одиниць — 2,09–2,91, перетравного протеїну — 0,20–0,32 т/га.
Дво- та чотирикомпонентний злаково-бобові травостої забезпечили отримання 16,07–17,75, 4,87–5,92, 3,13–3,42
і 0,37–0,39 т/га відповідно. Співвідношення злакового та
бобового компонентів у сумісних посівах з роками змінювалось у бік зменшення частки рослин еспарцету піщаного.
За результатами досліджень, найбільш перспективними
для поліпшення вироджених природних кормових угідь є
агроценози пирію середнього і стоколосу прибережного з
еспарцетом піщаним.
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РОСЛИННИЦТВО. Кормові культури

УДК 633.26/.29
2020.2.172. Шелюто Б.В., Пастухова М.А. РОСТ И РАЗВИТИЕ СИЛЬФИИ ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ В ЗАВИСИМО
СТИ ОТ ПОЧВЕННЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ. Мелиорация. 2019. № 1. С. 38–42.
Библиогр.: 6 назв.
Сильфій пронизанолистий, ґрунтові відміни, добрива мінеральні, урожай насіння, біометричні показники рослин.
Наводяться результати досліджень, отриманих при вирощуванні сильфію пронизанолистого (СП) на дерновокарбонатному глейовому, антропогенно зміненому торф’яноболотному, дерново-глейовому піщаному і дерново-підзо
листому супіщаному ґрунтах. Польова схожість насіння СП
істотно залежала від глибини його загортання. За сівби на
2 см на важких і до 3 см на легких ґрунтах її рівень становив
78,7–85,9%. При збільшенні глибини сівби на торф’яному
ґрунті до 6 см показник зменшувався до 34,5%. Тому з метою уникнення весняних торф’яних буревіїв сівбу на торфо
болотних ґрунтах необхідно проводити пізніше (в 3-й декаді
квітня–травні) на глибину 2–3 см. Збереженість рослин у
зимовий період висока — 98–99%. Висота рослин 2-го року
життя в фазах розетки і стеблування залежно від схеми
розміщення (40×70, 50×70, 60×70 і 70×70 см) змінювалась
у межах 12,0–18,7 см і 64,2–90,2 см відповідно. Врожайність зеленої маси рослин у фазі стеблування становила
12,8–23,1 т/га. Найвищі показники забезпечив варіант зі
схемою садіння рослин 40×70 см залежно від типу ґрунту —
17,9–23,1 т/га.
УДК 633.31/.37:631.5:631.445.12
2020.2.173. Мееровский А.С., Филиппов В.Н., Грушевич О.С. О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ ПРИ
ПОЖНИВНОМ ПОСЕВЕ. Мелиорация. 2019. № 4. С. 32–36.
Библиогр.: 8 назв.
Трави бобові багаторічні, конюшина лучна, люцерна посівна, післяжнивний безпокривний посів, ґрунт торф’яний.
Наведені за 2016–2019 рр. результати досліджень свідчать про можливість вирощування на осушених торф’яних
ґрунтах Республіки Білорусь конюшини лучної та люцерни
посівної в післяжнивних безпокривних посівах. Залежно від
строку сівби і попередника (15 липня — вико-вівсяна сумішка, 5 і 20 серпня — зернові культури) врожайність зеленої
маси конюшини лучної сорту Вітєбчанін у рік сівби становила
18,8–29,7, люцерни посівної Будучиня — 12,0–25,5 т/га. На
другий рік використання травостою за два укоси було отримано 38,3–55,4 і 29,7–48,4 т/га зеленої маси та 8,1–11,6 і
6,0–9,6 т/га сіна відповідно. Найвищі показники забезпечила
післяжнивна сівба після збирання вико-вівсяної сумішки на
зелений корм. За сівби 5 серпня врожайність травостою конюшини лучної та люцерни посівної порівняно з попереднім
варіантом була нижчою: в рік сівби на 6,2 і 5,8, 2-го року
використання — на 10,7 і 9,7 т/га відповідно. Найнижчий
збір зеленої маси і сухої речовини одержано за сівби в 3-й
декаді серпня.
УДК 633.31:577.114
2020.2.174. Лученок Л.Н., Пташец О.В., Юзупанов А.В.
СОДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРНЫХ И НЕСТРУКТУРНЫХ УГЛЕВОДОВ В ТРАВОСТОЕ ЛЮЦЕРНЫ ЖЕЛТОЙ, ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ НА АГРОТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ. Мелиорация.
2019. № 4. С. 58–65. Библиогр.: 21 назв.
Люцерна жовта, вуглеводи, клітковина нейтральнодетергентна, клітковина кислотно-детергентна, геміцелюлоза, ґрунт торф’яний.
За результатами досліджень, проведених на агроторфових
ґрунтах Білоруського Полісся, уміст нейтрально- і кислотнодетергентної клітковини (НДК і КДК) у сухій масі люцерни
жовтої сорту Вєра становив 41,18–59,35 і 22,68–36,15% відповідно та залежав від року використання травостою (2–4-й),
норми висіву (8, 18, 24 кг/га) і фону мінерального живлення
(без добрив, N 0P40K90, N0P80K90). Найменшу кількість НДК
виявлено в сіні 1-го укосу — 39,3–46,35%. В 2-му та 3-му укосах показники збільшувались до 49,70–57,05 і 46,65–53,65%
відповідно. Відмічено тенденцію до зниження вмісту НДК із
збільшенням віку травостою. Найменший уміст КДК спостерігався у варіанті з нормою висіву 8 кг/га, найвищий — на 2-й
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другий рік використання травостою (23,40–36,15 порівняно
з 21,15–30,20 на 3-й і 23,68–28,20% на 4-й). Максимальний
уміст геміцелюлози в сухій масі люцерни жовтої одержано
в травостої 2-го року життя за норми висіву 8 кг/га. У роки
досліджень уміст неструктурних вуглеводів варіював у межах 8,6–33,1%; у всі роки використання травостою найвищими показниками характеризувався 1-й укіс.
УДК 633.31:631.53.048
2020.2.175. Шлапунов В.Н., Бирюкович А.Л., Романович А.Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОВСА И
ГОРОХО-ОВСЯНОЙ СМЕСИ В КАЧЕСТВЕ ПОКРОВНЫХ
КУЛЬТУР ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ.
Земледелие и защита растений. 2020. № 1. С. 3–7. Библиогр.:
7 назв.
Люцерна посівна, покривна культура, норма висіву насіння, врожайність зеленої маси, вихід кормових одиниць,
збір сирого протеїну, вихід обмінної енергії.
Доведено можливість використання вівса і горохо-вівсяної
сумішки як покривних культур для люцерни посівної. Залежно від фази збирання (колосіння, молочно-воскової і повної
стиглості) врожайність зеленої маси вівса становила 20,6 і
24,9, зерна — 3,0 т/га, горохо-вівсяної сумішки — 19,6, 25,6
і 3,1 т/га відповідно. Рівень урожайності сухої речовини
люцерни посівної під покривом вівса був вищим порівняно
з горохо-вівсяною сумішкою на 28,9% і становив 3,5 т/га.
Максимальну врожайність зеленої маси забезпечив травостій 3-го року життя. Порівняно з люцерновим посівом
2-го року вона збільшилась у варіантах з підсівом під овес
на 26,1–29,4 т/га або на 125–148%, під горохо-овес — на
25,2–28,4 т/га (на 130–138%). На 4-й і 5-й роки показники
поступово знижувались. Збільшення норми висіву насіння
(від 4,5 до 10,5 млн шт. схожих насінин на 1 га) істотно не
вплинуло на рівень урожайності культури. За використання
як покривної культури вівса люцерна посівна сорту Будучиня
в середньому за рік забезпечувала одержання 7,92 т/га к.од.,
1,84 т/га сирого протеїну та 89,5 МДж/га обмінної енергії. За
посіву під покрив горохо-вівсяної сумішки показники становили 7,74, 1,80 т/га і 87,4 МДж/га відповідно.
УДК 633.31:631.8:631.5
2020.2.176. Ушкаренко В.А., Силецкая О.В. РЕЗЕРВЫ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ НАСЕВА ЛЮЦЕРНЫ
СТАРОВОЗРАСТНОЙ В ГОД ЕЕ РАСПАШКИ. Современные
технологии сельскохозяйственного производства: сб. науч.
статей по материалам ХХІII Междунар. науч.-практ. конф.
Агрономия. Защита растений. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. (Гродно, 24 марта, 23 апреля, 5 июня 2020 г.). Гродно: ГГАУ, 2020. С. 166–
169. Библиогр.: 8 назв.
Люцерна старовікова, насів люцерни старовікової, культури озимі та ярі колосові, добрива мінеральні, забур’я
неність зеленої маси, урожайність зеленої маси.
Дослідження з вивчення порівняльної ефективності насівів
старовікової (3–4-го років життя) люцерни озимими (жито,
пшениця, ячмінь, ріпак) та ярими ранніми (ячмінь, овес,
ріпак, редька олійна) і пізніми (кукурудза, суданська трава)
культурами проводились в умовах зрошення півдня України,
на темно-каштанових ґрунтах. Виявлено, що частка люцерни в одновидовому посіві не перевищувала 32,2–39,3%. За
рахунок насівних культур забур’яненість зеленої маси на
неудобреному фоні зменшувалась від 60,7 до 12,9–26,4,
за внесення мінеральних добрив (N45P30, N90P60) — від 67,3
до 9,9–16,0%. За осіннього насіву найкращі показники забезпечували жито та ріпак, раннього весняного — ріпак і
редька олійна, пізнього — суданська трава. Встановлено
істотну залежність урожайності зеленої маси від строків насіву кормових культур у рік розорювання люцерни та фону
живлення. В люцерно-ріпакових та люцерно-житніх посівах за взаємодії цих факторів показники збільшувались на
136,0–149,5% відповідно. Ранньовесняні посіви формували
врожайність на рівні 69,0–74,4 т/га (перевищення становило
113,6–136,0%). Абсолютний максимум урожайності й віддачі
від внесених добрив забезпечили насіви люцерни старовікової суданською травою. На фоні мінерального живлення
N90P60 урожайність зеленої маси становила 94,5 т/га, в т.ч.
за рахунок насівної культури — 50,2 т/га.
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УДК 633.5/.9

УДК 633.32:631.81
2020.2.177. Лагуш Н.І. ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ЗЕРНО-ПРОСАПНІЙ СІВОЗМІНІ НА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ. Вісник Уманського національного
університету садівництва. 2019. № 2. С. 25–28. Бібліогр.: 10
назв.
Ґрунт темно-сірий опідзолений, сівозміна зерно-просапна,
конюшина лучна, система удобрення, врожайність зеленої
маси, якість корму.
Дослідженнями встановлено пряму залежність фізикохімічних властивостей темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового ґрунту від системи удобрення культур у короткоротаційній зерно-просапній сівозміні (пшениця озима, буряк
цукровий, ячмінь ярий з підсівом конюшини, конюшина лучна).
Встановлено, що лише органічна система удобрення буряків
цукрових з насиченням сівозміни 17,5 т/га сприяла відтворенню вмісту гумусу впродовж 5 ротацій сівозміни (до 2,65%)
та покращанню його агрохімічних властивостей (pH KCl —
5,8, Hr —2,08 мм/100 г). За органо-мінеральної системи
відновлення гумусу та зниження показників кислотності відбувалось лише за найбільшого (12,5 і 15,0 т/га) насичення
сівозміни органічними добривами. Мінеральна система сприяла підкисленню ґрунтового розчину. Найвищу врожайність
конюшина лучна формувала за органо-мінеральної системи
удобрення попередника з насиченням сівозміни 15 т/га органічних добрив і N50P85K113: у середньому за 2005–2018 рр.
58,3 т/га зеленої маси, 9,6 т/га сухої речовини і 8,8 т/га к. од.
Перевищення щодо контролю (без добрив) становило 34,8,
37,1 і 46,7% відповідно. В цьому варіанті спостерігався найвищий уміст сирого протеїну в зеленій масі (17,3%), найменший клітковини (24,2%); в 1 кг сухої речовини містилося
12,4 мДж обмінної енергії та 0,93 к. од.
УДК 633.33/.37:631.811.98:631.5
2020.2.178. Запрудский А.А., Привалов Д.Ф., Яковенко А.М., Белова Е.С. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОРМОВЫХ БОБОВ
В УСЛОВИЯХ БЕЛОРУСИ. Земледелие и защита растений.
2020. № 1. С. 46–49. Библиогр.: 10 назв.
Боби кормові, регулятори росту, врожайність бобів
кормових, період вегетації, елементи структури продуктивності.
За оброблення посівів бобів кормових сорту Стрєлєцкій
ретардантами (Архітект, СЕ; Карамба Турбо, КС; Мессідор,
КС), що проводилось у фазі стеблування рослин (код ВВСН
34–35), тривалість вегетаційного періоду порівняно з конт
ролем (без регуляторів росту) зменшувалась на 2–3 доби.
Відмічено тенденцію до зменшення висоти їх надземної частини: в фазі бутонізації —на 3,9–4,3, цвітіння — на 4,8–6,1,
плодоутворення — 6,0–6,9 і повної стиглості — на 8,2–9,6 см.
Застосування ретардантів сприяло підвищенню рівня продуктивності рослин (порівняно з контролем на 1,6–3,1 г) та
елементів, що її зумовлюють: кількості вузлів (від 6,7 до
7,8–8,3 шт.), квіток (від 41,8 до 45,1–45,4) і бобів на 1 рослину (від 11,4 до 13,4 шт.). В результаті, урожайність зерна
кормових бобів у досліджуваних варіантах зросла від 4,48
в контролі до 5,07–5,12 т/га. При цьому умовно чистий при-
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буток становив 102,8–184,3 руб./га за окупності додаткових
витрат 1,9–4,1 руб. Найвищі показники отримано за застосування Мессідору (0,75 л/га).
УДК 633.36/.37
2020.2.179. Лавриненко Ю.О., Влащук А.М., Влащук О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ БУРКУНУ БІЛОГО
ОДНОРІЧНОГО В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Таврійський
науковий вісник: зб. наук. пр. Херсон, 2019. Вип. 110: С.-г.
науки. С. 113–119. Бібліогр.: 10 назв.
Буркун білий однорічний, сорт, ширина міжрядь, добрива
азотні, сумарне водоспоживання, коефіцієнт водоспоживання.
За результатами досліджень, що проводились в умовах
Південного Степу України, рівень сумарного водоспоживання
буркуну білого однорічного на темно-каштановому середньосуглинковому ґрунті зі збільшенням ширини міжрядь (15,
30, 45 і 60 см) та доз азотного добрива (N30,60,90) підвищувався в сорту Південний — у середньому за 2016–2018 рр.
від 2498 (контроль — без удобрення) до 2524, Донецький
однорічний — у межах 2502–2528 м3/га. Аналіз складових
елементів водного балансу показує, що основна частина
вологи (71,8–72,7%) припадає на атмосферні опади. Максимальні значення коефіцієнта водоспоживання в обох сортів
спостерігались на варіантах контролю за ширини міжрядь 15
см: 8921 і 8904 м3/т відповідно. При збільшенні ширини міжрядь без внесення добрив та на фоні мінерального живлення
значення зменшувались до 7433 і 7987 та 5018 і 5842 м3/т
відповідно. Найменший коефіцієнт водоспоживання (в сорту Південний — 4525, Донецький однорічний — 5272 м3/т)
встановлено за ширини міжрядь 45 см та внесення азотних
добрив дозою N60.
УДК 633.367:631.816
2020.2.180. Біденко В.М., Кальчук Л.А., Трохименко В.З.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СОЛЕЙ І КОМПЛЕКСОНАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ВИРОЩУВАННІ ЛЮПИНУ НА
РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТАХ. Подільський віс
ник: сільське господарство, техніка, економіка. 2019. Вип. 4.
С. 9–14. Бібліогр.: 8 назв.
Люпин жовтий, люпин білий, мікроелементи, комплексонати, врожайність зеленої маси, радіоактивне забруднення.
В умовах Народицького району Житомирської області на
дерново-підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах урожайність зеленої маси люпину білого і люпину жовтого в фазі
бутонізації в контрольному варіанті (обприскування рослин
водою) становила 27,6 і 42,9 т/га відповідно. За позакореневого підживлення посівів солями мікроелементів Co, Cu, Zn і
Mn показники збільшувались порівняно з контролем на 2,4 і
3,6%, або на 1,0 і 1,1 т/га відповідно. Застосування комплексонатів вищевказаних мікроелементів підвищувало врожайність досліджуваних культур порівняно з контролем на 11,2 і
13,5%, або на 3,1 і 5,8 т/га відповідно. Солі і комплексонати
мікроелементів сприяли зниженню питомої радіоактивності
зеленої маси відповідно в 1,2 і 1,3 раза (на 11–18% і 24%).
Зроблено висновок про можливість вирощування люпину
кормового на полях зі щільністю радіоактивного забруднення
137Cs до 5 Кі/км2.

633.5/.9 Технічні культури
Науковий референт — доктор с.-г. наук ШЕЛЕПОВ В.В.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН КАЛЕНСЬКА С.М.
УДК 633.12:631.5
2020.2.181. Бурдига В., Рарок А. ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ: ЯК ДОСЯГТИ ВИСОКИХ УРОЖАЇВ. Пропозиція. 2020.
№ 5. С. 40–41.
Гречка, агротехніка вирощування гречки, врожайність
гречки.
Відмічено, що високих урожаїв гречки можна досягти добором адаптивних сортів та вдосконаленням технології їх
вирощування. Науковці тлумачать, що основною причиною
нестабільності врожаїв гречки є чутливість її репродуктивних
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органів до дефіциту поживних речовин. Коренева система
рослин неглибока, тому вони містяться біля поверхні ґрунту.
У зв’язку з цим потрібно забезпечувати елементи живлення
у верхніх шарах ґрунту. Крім елементів живлення коренева
система потребує і аерації — надходження кисню. Різні
органи гречки неоднаково реагують на температурні умови.
Найчутливіші до зміни температури квітки, особливо тичинки
й маточки, стійкішими є бутони, потім молоді листки й плоди.
Зрілі плоди можуть зберігати свою життєздатність навіть
за температури 85°С. Збільшення кількості опадів у період
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бутонізації сприяє посиленому росту вегетативної маси й
зменшенню врожаю, оскільки пластичні речовини витрачаються на приріст вегетативної маси. Найбільший приріст
довжини стебла припадає на фази бутонізації — цвітіння
(від 2,4–2,5 мм/год до 42–45 мм/добу). У період плодоношення приріст зменшується в 2,5 раза, надалі зростання
припиняється. Бур’яни, особливо лобода біла, осот жовтий,
куряче просо і мишій сизий, швидко ростуть у посівах гречки,
тому нормально ростуть рослини гречки лише в чистих посівах. Цвітіння культури продовжуване — від 25 до 40 діб.
У цей час інтенсивно ростуть стебла й листки, хоча листкозабезпеченість квіток менша (0,56–0,62 см2), що в 1,5–3,0
раза менше порівняно з пшеницею. Озерненість гречки від
загальної кількості квіток не перевищує 10–15%. Гречка —
світлолюбна культура, тому густота рослин має велике
значення для формування врожаю. Зроблено висновок, що
високих урожаїв гречки можна досягти за погодних умов, які
відповідають агробіологічним вимогам рослин на кожному
етапі її органогенезу.
УДК 633.34:631.526.3
2020.2.182. Сонець Т. СОЯ КУЛЬТУРНА: НОВИНКИ ДЕРЖРЕЄСТРУ 2020. Пропозиція. 2020. № 5. С. 34–36.
Соя, сорти, вегетаційний період, Держреєстр сортів
2020.
Наведено результати вивчення сортів сої у закладах
Інституту експертизи сортів упродовж 2019–2020 років. За
даними експертизи, Держреєстр сортів поповнився 62 новими сортами, а станом на 01.05.2020 р. налічується 255
сортів. Нові сорти представлені за вегетаційним періодом
дозрівання: 26 — ранньостигла група, 32 — сорти середньостиглі, 4 — пізньостиглі. Із ранньостиглих сортів наведено
характеристику більш врожайних, стійких до хвороб і шкідників, які рекомендовано вирощувати в усіх кліматичних зонах України: Астор, Беттіна, Алтона, Альбенга та Ауреліна.
Середня врожайність їх перевищує 3 т/га, 35–40% вміст
білка, 24–25% — олії. Група середньостиглих представлена
сортами: Сіпресе, СВХ 15ТіСі, Турізас, ДХ 1202, Віста, Езра
та Дара, які рекомендовані для всіх зон України. Врожайність
від 3,2 до 3,65 т/га, уміст білка — 35–37%, олії — 20–24%.
Пізньостигла група представлена сортом Марієм, який рекомендовано для вирощування в Степу й Лісостепу. Урожайність від 2,0 (Степ) до 3,2 т/га (Лісостеп), уміст білка —
37–40,3%, олії — 23–21%.
УДК 633.34:631.527
2020.2.183. Зайлер-Гангль Крістіне. СОЯ З АВСТРІЇ —
ВІД НІШЕВОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОСНОВНОЇ. Agroexpert. 2020.
№ 4. С. 24–25.
Соя, вирощування, економічні переваги, селекція, сорти.
Відмічено, що за останні роки соя в Австрії перетворилась
з нішевої в дуже привабливу культуру сівозміни. Її посіви
займають 69 тис. га і посідають 4-те місце після кукурудзи,
пшениці та ячменю. Австрійські соєві боби переробляють
на тофу, соєві напої, спеціальне борошно та пластівці на
експорт. Торік в Австрії зібрали понад 215 тис. т соєвих
бобів, що є одним із найбільших показників за історію вирощування сої. Наразі урожайність сої в Австрії вдвічі більша
за ріпак. Соняшник, горох і боби звичайні також за харчовими показниками не можуть змагатись із соєю. Соєві боби в
Австрії з давніх-давен вирощують виключно без ГМО, що є
вирішальним аргументом для її збуту за кордон. Тоді як у
світі 80% соєвих бобів переробляється на корм для тварин, в
Австрії майже половина врожаю йде на виробництво харчових продуктів та делікатесів. Завдяки цьому Австрія займає
привілейоване становище у світі. Пластівці та борошно із
соєвих бобів Австрії за останні роки мають багато ноу-хау.
Переробці та споживанню продуктів харчування із сої сприяє
Об’єднання “Соя з Австрії”, до якого входять селекціонери,
фермери, переробники, виробники продуктів харчування,
науковці та кулінарні експерти. Сортове різноманіття з групою стиглості 0 (пізньостиглі) до 0000 (екстремально ранні)
задовольняє аграріїв у різних кліматичних зонах Європи.
Селекціонери прискорюють цикл селекції нових сортів завдяки використанню зимових розсадників у південній Європі.
Основна вимога до нових сортів сої — повністю задовольнити зростаючі потреби фермерів, переробників і споживачів.
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УДК 633.34:631.547
2020.2.184. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Юрченко Н.А.
ТРИВАЛІСТЬ ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ ТА МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ
ВИСІВУ НАСІННЯ. Сільське господарство та лісівництво: зб.
наук. пр. Вінниця, 2019. № 15. С. 64–71. Бібліогр.: 6 назв.
Шифр 553627.
Соя, сорт, строки сівби, норми висіву, тривалість періо
ду вегетації, міжфазні періоди.
Наведено результати досліджень вивчення впливу строків
сівби, норм висіву та температурного режиму ґрунту на тривалість міжфазних періодів та вегетації сортів сої різних груп
стиглості. Вивчали ранньостиглий сорт Монада та середньоранній Омега Вінницька за сівби у ґрунт з температурою 6°С,
8, 10 і 12°С та нормами висіву 600, 700, 800 і 90 тис. насінин
на 1 га. Під основний обробіток ґрунту вносили по 60 кг/га д.р.
Р2О5 і К2О та N20 під передпосівну культивацію. Встановлено,
що тривалість вегетаційного періоду та міжфазних періодів
сортів сої Монада та Омега Вінницька визначаються сортовими особливостями, погодними умовами років досліджень
та змінювалися залежно від строків сівби за температурним
режимом ґрунту (табл. 1) та норм висіву (табл. 2). Проведення сівби за температури ґрунту 6°С (ранній строк) подовжувало тривалість вегетаційного періоду сорту Монада на 8–11
діб, а сорту Омега Вінницька — на 5–7 діб проти сівби за
температури ґрунту 12°С (пізній строк). Більш сприятливими
температурами ґрунту для проведення сівби були 8–10°С, а
норми висіву насіння — 700–800 тис. шт./га. Із збільшенням
(зменшенням) норм висіву насіння тривалість вегетаційного
періоду та окремих міжфазних періодів визначається генетичними особливостями сортів та умовами років досліджень.
УДК 633.34:631.58
2020.2.185. Дідора В.Г. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ. Агроном. 2020. № 1. С. 160–164.
Соя, сорти, елементи технології вирощування, врожайність.
Наведено результати досліджень щодо впливу норм мінеральних добрив, інокуляції насіння та позакореневого
підживлення на формування врожайності сортів сої в умовах Полісся України. Вивчали ранньостиглі сорти КиВін та
Устя. Встановлено, що морфологічна будова рослин сої,
її загальна висота, бічне гілкування та висота розміщення
нижнього бобу залежали від сортових особливостей і елементів технології вирощування. Мінеральні добрива, інокуляція насіння, позакореневе підживлення сприяли значному
підвищенню висоти рослин. Висота прикріплення нижнього
бобу прямо залежала від висоти рослин і змінювалась разом з нею. Середня кількість бобів на рослині коливалась у
межах 12,9–18,5, насіння в бобах — 2,0–2,5 шт., а найвища
маса 1000 насінин становила 118,0 г. Кількість бульбочок на
контролі становила 30 шт., їх маса — 182 кг/га. За внесення
добрив, інокуляції насіння та позакореневого підживлення
кількість бульбочок збільшилась до 41 шт., а маса підвищилась на 78 кг/га. Внесення добрив під оранку (N30P60K60)
та 0/30 у передпосівну культивацію забезпечило приріст
біологічного азоту на 38,5% порівняно з контролем. Сумісне
застосування добрив, інокуляції насіння та позакореневого
підживлення забезпечило урожайність сорту КиВін 2,83 т/га,
сорту Устя — 3,07 т/га. Приріст у сорту КиВін становив
1,35 т/га, сорту Устя — 1,52 т/га, тобто за середньої вартості
насіння 11 тис. грн/га вартість насіння сорту КиВін становить 38500 грн, а сорту Устя ще вища. Зроблено висновок,
що в умовах Полісся вирощування сої за внесення добрив
(N60P60K60), проведення позакореневого підживлення є не
тільки економічно вигідним, а й дає змогу збагатити ґрунт
біологічно фіксованим азотом в обсязі 94,5–122 кг/га.
УДК 633.34:631.86(477.4)
2020.2.186. Забарна Т.А. ДИНАМІКА ГУСТОТИ СТОЯННЯ
ТА ВИЖИВАНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВИХ
ПІДЖИВЛЕНЬ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ. Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. Вінниця, 2019. № 14. С. 88–95. Бібліогр.: 9 назв. Шифр 553626.
Соя, сорт, мікродобриво Вуксал Мікроплант, позакореневе підживлення, густота стояння рослин, виживаність.
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УДК 633.5/.9

РОСЛИННИЦТВО. Технічні культури

Викладено результати вивчення впливу позакореневих
підживлень на формування густоти стояння рослин у посівах
сої залежно від фази розвитку. Вивчали різні за групами стиглості сорти Мерлін (100 днів) та Кент (120 днів), насіння яких
обробляли протруйником Максим ХІ 035 FS, інокулювали до
сівби препаратом Оптімайз 200, посіви підживлювали органомінеральним добривом Вуксал Мікроплант у фазах бутонізації та утворення зелених бобів. Встановлено, що поєд
нання на агрофітоценозах сої позакореневого підживлення
у фазах бутонізації та зелених бобів з мікродобривом Вуксал
Мікроплант забезпечує підвищення густоти стояння рослин
перед збором насіння сорту Мерлін до 55,5 і 56,2 шт./м2
(92,7 і 93,2% виживаність), сорту Кент — 45,4 і 45,7 шт./м2
(90,7 і 91,3% виживаність), що на 1,8–2,8% вище контролю.
Позакореневе підживлення посівів сої дає можливість не
тільки зберегти, а й підвищити густоту стояння рослин, їх виживаність, що дає можливість значно збільшити врожайність
при вирощуванні сої.
УДК 633.34:631.86:631.547
2020.2.187. Циганська О.І., Циганський В.І. ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ
КОМПЛЕКСУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ВИСОТУ РОСЛИН СОЇ.
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. Вінниця,
2019. № 15. С. 83–93. Бібліогр.: 11 назв. Шифр 553627.
Соя, сорт, висота рослин, система удобрення, лінійний
приріст.
Представлено результати вивчення та аналізу закономірності середньодобового лінійного приросту рослин сої
залежно від дії мінеральних добрив та комплексу мікроелементів. Вивчали два сорти сої Горлиця та Вінничанка,
насіння яких до сівби протруювали препаратом Вітавакс 200
ФФ, в день сівби — інокулювали препаратом Ризобофіт, під
час вегетації проводили обробку мікродобривом Мікрофол
Комбі на фоні P60K60 та N30P60K60. Виявлено, що в початковий
період рослини сої ростуть дуже повільно, а з появою третього справжнього листка починається розгалуження стебла
й інтенсивний його ріст, який продовжується аж до цвітіння,
після чого настає генеративна стадія, ріст стебла майже
припиняється. Сорти Горлиця та Вінничанка мали різну висоту стебла, що зумовлено генетично, тобто біологічними
особливостями сорту. У середньому за роки досліджень
(2012–2014 рр.) висота сорту Горлиця становила 92,5 см,
сорту Вінничанка — 112,1 см. Застосування чинників інтенсифікації сприяло досить істотному збільшенню висоти стебла
(табл.). Так, на варіантах досліду, де проводили перед
посівну обробку насіння комплексом мікроелементів, висота
рослин сої була більшою на 2,0–2,8 см у сорту Горлиця та
на 1,9–2,3 см — у сорту Вінничанка. Зроблено висновок, що
максимальна висота рослин сої 92,5 см сорту Горлиця та
112,1 см сорту Вінничанка досягнена за проведення передпосівної обробки насіння мікродобривом Мікрофол Комбі у
поєднанні із позакореневим підживленням цим же препаратом на фоні внесення мінеральних добрив N30P60K60, що на
14,7–15,2 см вище контролю сорту Горлиця і на 19,3–21,3 см
сорту Вінничанка. Комплексний підхід до системи удобрення
сої забезпечує найкращі умови для росту й розвитку рослин
сої, зокрема середньодобовий лінійний приріст.
УДК 633.35.65:631.5:631.048
2020.2.188. Рожков А.О., Воропай Ю.В. ВПЛИВ НОРМ
ВИСІВУ ТА СПОСОБІВ СІВБИ НА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРІОДУ
ВЕГЕТАЦІЇ РОСЛИН НУТУ. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: зб. наук. пр.
Харків, 2019. № 2. С. 216–223. (Серія Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання). Бібліогр.:
5 назв. Шифр 553726.
Нут, погодні умови, спосіб сівби, норма висіву насіння,
фенологічні фази.
Висвітлено результати трирічних досліджень комплексного
впливу різних варіантів ширини міжрядь і норм висіву насіння на тривалість проходження фенологічних фаз розвитку
рослин нуту різних сортів. Вивчали два сорти нуту — Буд
жак і Одисей за сівби з шириною міжрядь 15, 30 і 45 см та
норми висіву насіння — 500, 600, 700, 800 і 900 тис. шт./га.
Встановлено вплив норм висіву насіння і ширини міжрядь на
тривалість фенофаз розвитку рослин нуту. Так, зменшення
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конкурентної боротьби між рослинами за рахунок звуження
ширини міжрядь і зменшення норми висіву насіння забезпечувало подовження періодів гілкування, формування та
дозрівання бобів обох сортів нуту. Найбільше тривалість
відмічених фенофаз скорочувалась з розширенням міжрядь
від 30 до 45 см з підвищенням норми висіву насіння від 800
до 900 тис. шт./га. Різниця між варіантами з шириною міжрядь 15 і 30 см, а також між варіантами норми висіву насіння
в діапазоні від 500 до 800 тис. шт./га була значно меншою
(табл.), що свідчить про можливість підбору комбінацій
цих чинників у вказаному діапазоні, в межах якого варіабельність строків проходження фенофаз розвитку значно
менша, ніж норми висіву насіння від 500 до 900 тис. шт./га
і ширини міжрядь від 15 до 45 см. Зроблено висновок, що
збільшення норм висіву (800–900 тис. шт./га) та звуження
міжрядь (15–30 см) призводить до скорочення тривалості
фенофаз розвитку рослин нута порівняно з широкорядним
посівом (45 см) і меншою нормою висіву насіння (500–
700 тис. шт./га).
УДК 633.521:631.86
2020.2.189. Дуць І.З., Пахальчук Ю.В. ВПЛИВ БОРНИХ
ДОБРИВ ТА БІОПРЕПАРАТІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЛЬОНУДОВГУНЦЯ. Наукові дослідження в льонарстві та коноплярстві — 2014: матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених
(Глухів, 16–17 жовт. 2014 р.). Суми: ФОП Щербина І.В., 2017.
С. 27–33. Бібліогр.: 9 назв. Шифр 553618.
Льон-довгунець, борні добрива, мікробні й стимулювальні
препарати, продуктивність.
Наведено результати досліджень щодо впливу різних
форм борних мікродобрив під льон-довгунець у комплексі
з мікробними препаратами та біостимуляторами. Вивчали
борну кислоту, Солюбор ДФ, Реаком-Хелат бору та Розабор,
біопрепарати поліміксобактерин, стимулятор росту БФМ-3.
Фон добрив (контроль) — N30P60K60. Дані спостережень за
ростом і розвитком рослин льону-довгунця свідчать про позитивну реакцію культури на внесення цих чинників: збільшувалась висота на 3–6 см, на 13–23% більше накопичувалось
повітряно-сухої речовини порівняно з контролем (табл.).
На урожайність вплив нових видів борних добрив становив: соломи — 14,9–21%, волокна — 16,5–23%, насіння —
8,3–21,7%. Найбільш ефективним було внесення Розабору.
За однакової кількості внесеного на 1 га через 7 діб після
обробки посівів, вміст бору в рослинних зразках коливався в
межах 22,8–26,3 мг/кг, що на 4,6–8,1 мг/кг більше порівняно
з фоном N30P60K60. Зроблено висновок, що застосування
позакореневих підживлень борними добривами Солюбор
ДФ, Реаком-Хелат бору та Розабор, як самостійно, так і
в комплексі з передпосівною обробкою насіння мікробним
препаратом поліміксобактерин та обприскування посівів
біостимулятором росту БФМ-3 позитивно впливало на ріст,
розвиток рослин та їх продуктивність, тому є ефективним
агротехнічним прийомом в умовах Західного Полісся.
УДК 633.522:57:631.52
2020.2.190. Мигаль М.Д., Кмець І.Л., Лайко І.М. ТРИХОМИ І КАНАБІНОЇДИ КОНОПЕЛЬ. ДО ТЕОРІЇ СЕЛЕКЦІЇ НЕНАРКОТИЧНИХ СОРТІВ: монографія. Суми: ФОП Щербина І.В., 2017. 228 с. Бібліогр.: 211 назв; 28 рис. генер. органів
та листків. Шифр 553632.
Коноплі, наркотичні речовини, волоски залозисті й цистолітові, мінливість рослин за вмістом канабіноїдів, ненаркотичні сорти.
У монографії розглядаються питання селекції конопель,
пов’язані з функціонуванням двох типів трихом — залозистих
(наркотичних) і цистолітових (ненаркотичних), які відіграють
важливу роль у життєздатності рослин. Основним призначенням залозистих волосків (трихом) є захист від хвороб
та шкідників. Вони містять канабіноїди (наркотики) й розташовані на вегетативних і генеративних органах рослин.
Характеристику та морфологічну будову їх наведено у розділах 1 та 2, починаючи з морфологічної ознаки і закінчуючи
створенням сучасних залозистих сортів з ненаркотичними
властивостями. Здійснено порівняльне вивчення наркотичних і ненаркотичних залозистих сортів, яке показує певні
зміни у функціонуванні залозистих волосків, особливості
успадкування ознаки ненаркотичності. Розроблено й по-
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РОСЛИННИЦТВО. Садівництво. Плодівництво

казано методи закріплення цієї ознаки в потомстві. Третій
розділ — Цистолітові волоски — присвячено локалізації їх
на вегетативних органах рослини. Відмічено, що цистолітові
волоски слабо досліджені, тому інформація третього розділу,
зокрема зміна їх довжини та густоти на тільці листків, має
велике як теоретичне, так і практичне значення в селекції
ненаркотичних сортів конопель. Закінчується монографія
показом морфологічної будови залозистих і цистолітових
волосків, будови суцвіть, листків та визначенням канабіноїдів методом хроматографії й пошкодження листків конопель
блішкою й метеликом (стор. 169–212).
УДК 633.63:631.531.12
2020.2.191. Глеваський В.І., Рибак В.О., Куянов В.В.,
Шаповаленко Р.М. ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ РІЗНИХ ГІБРИДІВ. Агробіологія: зб.
наук. пр. Біла Церква, 2019. Вип. 2. С. 6–12. Бібліогр.: 15
назв. Шифр 553724.
Буряки цукрові, гібриди, польова схожість насіння, продуктивність.
Наведено дослідження з вивчення сортових особливостей
росту, розвитку та продуктивності різних гібридів буряків
цукрових в умовах центральної частини Правобережного Лісостепу України. Вивчали гібриди: Ольжич, Етюд, Злука, Константа та Анічка. Виявлено, що погодні умови 2016–2018 рр.
були досить мінливими. Так у період сівби та росту і розвитку — 2017–2018 рр. були посушливими, 2016 р. — вологоприємним. Різні погодні умови вплинули на ріст і розвиток
буряків цукрових. Польова схожість насіння гібридів у середньому за три роки становила: Ольжич, Етюд і Злука —
69–70%, у гібридів Анічка і Константа — 72–73%, тобто у
створених пізніше помітна тенденція до підвищення польової схожості. Польова схожість вплинула на густоту стояння
рослин перед збиранням. Так, у гібридів Анічка і Константа
сходів на одному метрі рядка було 5,3–5,4 шт., у гібридів
Ольжич, Етюд і Злука — 5,1–5,2 шт. Не однаковим був і ріст
рослин. Найбільша маса 100 рослин була у гібрида Константа — 72,0 г. Менше уражалися коренеїдом рослини гібридів
Анічка, Етюд і Константа. Урожайність гібридів у середньому
за три роки становила від 46,4 до 55,6 т/га, цукристість —
15,6–17,0%, збір цукру — понад 7,4 т/га (табл.). Більш продуктивним був гібрид Злука з урожайністю 55,6 т/га, цукристістю коренеплодів 16,1%, збір цукру — 9,0 т/га, найменша —
у гібрида Анічка — 46,4 т/га, 16,1%, 7,5 т/га відповідно. Зроб
лено висновок, що для реалізації біологічного потенціалу
гібридів необхідно впроваджувати у виробництво гібриди
нового покоління, які краще адаптовані до зміни умов клімату.
УДК 633:631.5(477)
2020.2.192. Катеринчук І. НІШЕВІ КУЛЬТУРИ’2020. Пропозиція. 2020. № 1. С. 48–53.
Нішеві культури, сорт, сочевиця, нут, льон, коноплі.

УДК 634.1/.8

Наведено господарську характеристику перспективних
сортів нішевих культур, занесених до Державного реєстру
сортів рослин України в 2020 році. На думку більшості
дослідників і практиків, для нішевих культур характерно:
малорозвиненість конкретного ринку, перевищення попиту
над пропозицією, низька конкуренція в секторі виробництва,
високі закупівельні ціни й високий рівень доходності. На сьогодні в Україні до нішевих культур відносять: плодово-ягідні
(лохина, чорниця, слива, абрикос, горіх та ін.), практично всі
бобові (сочевиця, нут, квасоля та ін.), льон, коноплі, гірчицю,
часник та низку екзотичних культур. Серед сортів сочевиці
слід виділити: Блонді, Гаррі та Хризоліт. Вони рекомендовані
для вирощування в усіх зонах України. Урожайність становить 2,0–2,6 т/га, вегетаційний період від 80 до 93 діб, стійкі
до вилягання та більшості хвороб. Серед нутових культур
перспективними є сорти: Козерог, Зехавіт, Овен, Зодіак,
Ярина, Гоксу та Арас. Урожайність від 2,0 т/га (Овен) до
4,1 т/га (Гоксу), стійкі до вилягання та проти хвороб, період
вегетації — 85–90 діб. Рекомендовані до вирощування в зонах Степу, Лісостепу та Полісся. Сорти Галаад, Іванівський,
Бінго, Каолін та Оберіг відносять до льону звичайного та вирощування в усіх зонах України. Сорт Бінго рекомендовано
вирощувати для виробництва олії, інші — для одержання
волокна. З конопель посівних виділено сорти Сула, Миколайчик та Глухівські 25, рекомендовані для вирощування на
волокно та олію. Сорт Миколайчик — для зони Лісостепу та
Полісся, інші — для всієї України.
УДК 635.657:631.81:631.53.027
2020.2.193. Дідур І.М., Мордванюк М.О. ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ НА
СИМБІОТИЧНУ ТА ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ НУТУ.
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. Вінниця,
2019. № 14. С. 13–22. Бібліогр.: 10 назв. Шифр 553626.
Нут, передпосівна обробка насіння, інокулянт, позакореневе підживлення, азотфіксувальні бульбочки.
Наведено результати досліджень впливу позакореневих
підживлень та інокуляції насіння на формування врожаю і
якісних показників насіння нуту. Вивчали сорт Пегас, інокулянт Біомаг нут, мікродобриво Урожай Бобові. Результати
досліджень свідчать, що кількість та маса бульбочок на
коренях рослин нуту, показники врожайності та вегетаційний
період рослин залежали насамперед від умов зволоження і
температурного режиму повітря років. Максимальна кількість
та маса бульбочок формувались у фазі кінець цвітіння —
39,2 шт./рослину із масою 611,4 мг/рослину за передпосівної
обробки насіння інокулянтом Біомаг нут та дворазового підживлення мікродобривом Урожай Бобові. Урожайність насіння нуту була найнижчою на контролі і становила 1,96 т/га. За
передпосівної інокуляції насіння та дворазового підживлення
мікродобривом урожайність зросла на 0,96 т/га (32,8%) і
становила 2,92 т/га. На цьому варіанті було також відмічено
найвищі показники активності симбіотичної діяльності.

634.1/.8 Садівництво. Плодівництво
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — академік НААН КОНДРАТЕНКО П.В.
УДК 634.1:581.19
2020.2.194. Шевчук Л.М. УМІСТ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
РЕЧОВИН У ПЛОДАХ ТРАДИЦІЙНИХ І МАЛОПОШИРЕНИХ
У КУЛЬТУРІ ПЛОДОВИХ ПОРІД. Вісник аграрної науки.
2019. № 11. С. 81–88. Бібліогр.: 23 назви.
Плодово-ягідні культури, малопоширені плодово-ягідні,
біологічно активні речовини, оцінка плодів, аскорбінова
кислота, поліфенольні речовини, сорти плодових і ягідних,
лікарські рослини, хімічний склад плодів.
Досліджено плоди 24 плодових і ягідних, а також малопоширених культур, зібраних у різних регіонах України. Зокрема яблуні — 355 сортозразків, груші — 125, айви — 9, абрикоса — 56, сливи — 67, персика — 25, вишні — 72, черешні —
83, аличі — 35, суниці — 189, смородини чорної — 256, мали-
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ни — 154, порічок — 88, аґрусу — 66, ожини — 15, лохини —
7, жимолості — 83, обліпихи — 32, хурми — 9, калини — 4,
кизилу — 3, шовковиці — 4, горобини — 7, актинідії — 4.
Наведено показники біологічно активних речовин у плодах.
Визначено середній показник умісту БАР у плодах — 27 мг/
100 г аскорбінової кислоти та 377 мг/ 100 г поліфенольних
речовин. Лідером щодо вмісту вітаміну С (понад 500 мг/100 г)
відзначено актинідію. Значним джерелом аскорбінової кислоти є плоди обліпихи певних генетичних сортів (межі варію
вання 5–365 мг/ 100 г, V=127). За вмістом вітаміну С виділено також плоди смородини чорної (243–87 мг/100 г), суниці
(67–38 мг/100 г), порічки (88–28 мг/100 г). Плоди калини,
жимолості та хурми спроможні накопичувати понад 1000 мг/
100 г поліфенольних речовин (ПР), а мінімальний уміст ПР у

“АПК України”. Реферативний журнал
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ягодах жимолості та калини — 504 і 600 мг/100 г відповідно,
коефіцієнт варіації в обох культур — 30%. За кількістю аскорбінової кислоти плоди шовковиці серед останніх (8 мг/100 г),
однак уміст антоціанів у деяких ягодах — 150 мг/100 г, а поліфенолів — 650 мг/100 г. Деталізовано інші БАР у плодах
різних сортів досліджуваних культур.
УДК 634.1:631.53.03
2020.2.195. Шевчук Н. МАТОЧНИК ПІДЩЕП. Садівництво
по-українськи. 2019. № 6. С. 39–41.
Маточник підщеп, підщепи клонові, розсадники.
Експлуатація відсадкового маточника клонових підщеп
передбачає багато ручних операцій і правил їх здійснення.
Описано способи створення відсадкового маточника (ВМ):
вертикальний і горизонтальний; а також вибір і підготовку
ділянки під маточник, механізм його закладання та особливості заготівлі підщепних рослин. Зазначено, що в Лісостепу
і на Поліссі оптимальним терміном для садіння ВМ є 2-га
половина березня — 1-ша декада квітня, хоча морозостійкі
форми підщеп (Парадизка Будаговського-9 (ПБ-9), 54-118,
62-396) можна висаджувати і восени (кінець жовтня — 1-ша
декада листопада). За горизонтального способу закладання
ВМ рослини вкорочують на 60–70 см вище умовної кореневої
шийки і вручну висаджують у завчасно зроблені щілини під
кутом 45° до поверхні ґрунту, спрямовуючи ряди з півночі
на південь, глибина садіння — 15–18 см. За вертикального
способу відсадки перед садінням укорочують на 30–35 см
над умовною кореневою шийкою, висаджують у щілини на
глибину 18–20 см. Описано особливості догляду за рослинами, формування стовбура, удобрення тощо. Як субстрат
зазвичай використовують перепрілу тирсу хвойних і листяних
дерев, торфоперегнійні компости, слабокислий торф, хвою,
соняшникове лушпиння (у 1-й рік ≈700–800 м3/га). Через
30–60 діб після 1-го підгортання пагонів починають утворюватись адвентивні корені (у підщеп ММ-106 та 54-118 раніше
на один місяць, ніж у М9). Важливими є догляд за санітарним станом ВМ, обробка проти шкідників і хвороб. Відсадки
відокремлюють пізно восени, у розсадниках європейських
країн, де зими відносно м’які і земля не замерзає — у грудні.
Детально описано особливості заготівлі підщеп.
УДК 634.1:632.35:005:579.25
2020.2.196. Данкевич Л.А., Мучник Ф.В., Патика В.П.
REP-ПЛР АНАЛІЗ БАКТЕРІЙ РОДУ ERWINIA — ЗБУДНИКІВ
ХВОРОБ ЯБЛУНІ В УКРАЇНІ. Мікробіологічний журнал. 2019.
Т. 81, № 6. С. 45–56. Бібліогр.: 21 назва.
Плодово-ягідні культури, бактеріальний опік, штам
Erwinia amylovora YKM B-9057T, яблуневі сади, епіфітотії
садів Київщини, геномні фінгерпринти, ідентифікація, генетична гетерогенність, молекулярно-генетичні методи,
карантинні хвороби.
Серед бактеріальних хвороб плодових культур найбільшої
шкоди саду завдає ураження дерев збудником бактеріального опіку — Erwinia amylovora (карантинне захворювання).
Уперше в Україні проведено BOX, REP та ERIC профілювання бактерій роду Erwinia, що викликають хвороби
яблуні. Встановлено відсутність гетерогенності геномних
фінгерпринтів (100% ідентичності) ізольованих авторами
штамів Erwinia sp. та їхню спорідненість з аналогічними,
одержаними для типового штаму E. amylovora YKM B-9057T.
Аналогічні профілі колекційних штамів E. horticola споріднені з профілями E. amylovora YKM B-10957T на 85–92%
(BOX-ПЛР), 78–89% (REP-ПЛР) та 64–100% (ERIC-ПЛР)
відповідно. Зазначено, що простежується зв’язок між BOX,
REP та ERIC профілями з клімато-географічними умовами і
рослиною-господарем, з якої був ізольований даний штам.
Для проведення коректної ідентифікації збудника чорного
бактеріозу яблуні, груші і буку E. horticola на рівні виду
необхідне вивчення інших властивостей, зокрема і здатності
до синтезу аміловорану. Результати представленого дос
лідження пропонуються для моніторингу поширення даних
збудників та ідентифікації окремих штамів у дослідах з популяційної генетики, філогенетики та біогеографії.
УДК 634.11:631.526.3.541.1(476)
2020.2.197. Капичникова Н.Г. ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВОЙНО-ПОДВОЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ ЯБЛОНИ.
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Пути повышения эффективности современного плодоводства: материалы Междунар. науч. конф. (аг. Самохваловичи,
21–23 авг. 2018 г.). Минск: Беларуская навука, 2018. С. 20–
25. Шифр 553401.
Яблуня Білорусі, підщепи яблуні, щільність насаджень,
сорти яблуні, врожайність яблуні, схеми садіння яблуні.
Дослідження проведено в яблуневому саду Білорусі у
насадженнях 2010 р., сорти: Бєлорускоє сладкоє — на
суперкарликовій підщепі ПБ-4 і карликовій М-9, схема насаджень — 3,5×1,0–1,5 м, щільність — 2857–1905 дерев/га;
Надзєйна — на суперкарликовій підщепі ПБ-4 і карликових
М-9 і 62-396, схема — 3,5×1,0–1,5 м, а також на напівкарликових — 54-118 і 106-13, схема — 4,0×1,5–2,0 м, щільність —
1666–1250 дерев/га; Імант — на суперкарликовій підщепі
ПБ-4 і карликовій 62-396, схема — 3,5×1,0–1,5 м, а також
на напівкарликових 54-118 і 106-13, схема — 4,0×1,5–2,0 м.
Застосовували шпалеру для дерев на карликових підщепах,
у міжряддях — періодично скошували травостій, у приштамбову полосу вносили гербіциди, здійснювали захист від
шкідників і хвороб. Наведено площу поперечного розтину
штамба і врожайність дерев на карликових підщепах (2016–
2017 рр.). Визначено, що в сорту Бєлорускоє сладкоє нагрузка врожаєм на підщепі ПБ-4 була меншою, ніж на М-9 за
схеми садіння 3,5×1,5 м у 2016 р. — у 3,6 раза, у 2017 р. —
в 1,5 раза, за схеми — 3,5×1,0 м у 2016 р. — в 1,4 раза,
у 2017 р. урожайність дерев на М-9 і ПБ-4 була однаковою.
За щільності дерев у ряду до 1 м урожайність у 2016 р. на
підщепі М-9 була нижчою на 3,3%, а на ПБ-4 — вищою на
19,0%; у перерахунку на одиницю площі врожайність на підщепах М-9 і ПБ-4 переважала на 44,9 і на 78,8% відповідно.
У 2017 р. щільність насаджень знизила врожайність дерев
на підщепі М-9 до 54,2%, а на ПБ-4 — на 30,8%, але в перерахунку на одиницю площі на М-9 була меншою на 31,3, а
на ПБ-4 — більшою на 4,1%. Аналогічно проаналізовано інші
сорти яблуні. За результатами досліджень встановлено, що
ріст і врожайність дерев на карликових підщепах залежали
від сили росту підщепи і щільності насаджень.
УДК 634.13:632.3
2020.2.198. Черній А.М. ІРЖА ГРУШІ: ОСОБЛИВОСТІ
БІОЛОГІЇ ЗБУДНИКА ХВОРОБИ; ЗАХОДИ ЗАХИСТУ Й
ПРОФІЛАКТИКИ. Карантин і захист рослин. 2019. № 9/10.
С. 20–28.
Груша, інфекційні хвороби груші (іржа), епіфітотії, ялівець, фунгіциди, захист грушевих садів, сорти груші,
стійкі до іржі.
В останні роки особливу загрозу для груші являє інфекційна хвороба — іржа (ІГ), яка уражує всі надземні органи, а за
шкодочинністю перевищує паршу і чорний рак у саду. Описано біологію збудника ІГ — гриба Gymnosporangium sabinae.
Наведено ретроспективний аналіз поширення хвороби, а
також особливості розвитку і характерні ознаки, які показано
на фото. Зазначено, що у 2016–2019 рр. хвороба набула
масового поширення в українських садах. Швидкому поширенню патогену епіфітотії сприяло активне використання в
декоративному садівництві й озелененні та ландшафтному
дизайні різних видів ялівців — первинних хазяїв, а також,
ймовірно, зміна кліматичних умов. Описано заходи захисту та профілактики, спрямовані на зменшення інфекції ІГ.
Санітарні: навесні — вирізання сильно уражених пагонів та
скелетних гілок, зачищення ран з наступною дезінфекцією,
побілка штамбів і скелетних гілок розчином свіжогашеного
вапна у комплексі з мідьумісними препаратами. Для лікування — обприскування мідь- і сірковмісними фунгіцидами.
Перше — у фенофазі “зелений конус”, після дощу протягом 3–4 год за t не нижче 9°С — 1%-ва бордоська рідина
або замінники (Купроксат, 34,5% к.е., Купросил 10% с.к.,
Чемпіон, 77% з.п., Блу бордо, 77% в.г. тощо), колоїдна сірка,
77% п., або її замінники (Кумулюс ДФ, 80% в.г., Тіовіт джет,
80% в.г., Полірам ДФ, 70% в.г.). Друге обприскування — у
фенофазі “білий бутон”, третє — відразу після опадання
75% пелюсток, четверте — у період формування плодів,
розміром горіха ліщини. Через 2 тижні (особливо за дощу)
провести 1–2 обробки фунгіцидами, які обов’язково потрібно
чергувати. Восени після збору врожаю застосовують один
із фунгіцидів: Скор (2 мл/10 л води), Делан (7 г/10 л води),
Терсел (25 г/10 л води). Важливо провести заходи проти
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резервації збудника хвороби на ялівці (препарат Сапроль).
Окреслено особливості застосування препаратів системної
дії. Для зниження ризику захворювання ІГ рекомендується
садити сорти груші стійкі щодо цієї хвороби: Наназірі, Суніа
ні, Сахарна, Гулабі, Гордзала і Саіло. Середню стійкість
проявляють: Бере Лігеля, Бере Гарді, Бере Жиффар, Ільїнка,
Цукрова, Ніка, Деканка осіння, Боровинка червона. Проте
сильно вражаються сорти: Бере Арданпон, Бере Боск, Кюре,
Улюблена Клаппа, Диканька зимова.
УДК 634.2:631.52(477)
2020.2.199. Кондратенко Т.Є., Кузьмінець О.М. ПОМОЛОГІЯ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР. Київ, 2019. 292 с. Бібліогр.:
20 назв. Шифр 553614.
Кісточкові плодові культури, садівництво України, сорти кісточкових культур, вишня, черешня, слива, алича,
абрикос, персик.
Викладено основи формування прибуткового промислового й аматорського сортименту кісточкових плодових, враховуючи принципи зональності та придатності регіонів України
для культивування певних культур. Науково обґрунтовано
раціональне розміщення, площі насаджень популярних і
перспективних сортів та їх оновлення, зокрема вишні (21),
черешні (38), сливи (27), аличі (10), абрикоса (21) та персика
(23 сорти). Детально наведено характеристику сортів та рекомендовані зони вирощування, вказано кращі запилювачі,
продуктивне використання плодів та хімічний їх склад.
УДК 634.23:631.5(477.6)
2020.2.200. Самойлов П., Мельник С. 130 ГА ВИШНІ
ПІД ДОНЕЦЬКОМ: ЯК УСПІШНО ВИРОЩУЄ ТА РЕАЛІЗУЄ
КІСТОЧКОВІ ФГ “ПЕРСПЕКТИВА”. Садівництво. Виноградарство. Технології та інновації. 2019. № 6. С. 46–48.
Вишневий сад Донеччини, фермерське господарство
“Перспектива”, яблуневі сади, овочі на зрошенні.
Фермерське господарство “Перспектива”, засноване на
Донеччині ще в 1988 р., наразі, під час війни на сході, не
втрачаючи оптимізму, розвиває своє садівництво. Із 2016
по 2018 рік всупереч гулу снарядів висаджено нові площі
вишневого саду на 130 га. Основний сорт — Лотівка, є і
Мелітопольська десертна. 2019 рік був складним, але попри
негоду і дощову весну вдалося врятувати врожай вишень завдяки виваженим агротехнічним заходам. У вишневому саду
за рік проводять 10–12 обробок за допомогою тракторів, обприскувачів та вентиляторів, використовуючи мікродобрива
на основі водоростей та амінокислоти. Найбільша обробка
саду проводиться у період цвітіння (2–3 від вишневої мухи
та 2–3 фунгіцидами). Велика увага приділяється обрізці
дерев та поливу. Обрізку здійснюють у серпні, відразу після збору врожаю. Вегетативний ріст дерев контролюється
постійно. Центральний провідник молодих дерев завжди
виводиться весною, коли він відцвів обрізають весь цвіт і
ягоди для посилення його росту. Сад обладнаний системою
краплинного зрошення, проте за відсутності спеціального
високотехнологічного устаткування кожну ягоду збирають
уручну. Для перших насаджень саджанці купували у Польщі
в розсадниках Arno та Adam Sulek, а для ремонту чи екстреної заміни створено невеликий власний розсадник на 20 тис.
саджанців. Ринок збуту продукції вишневого саду знайшли в
Азії. Колектив господарства працює над проєктом створення
власного заводу із сучасним обладнанням для переробки і
заморозки вишні, а поки що весь урожай відвозять на заморозку у м. Дніпро.
УДК 634.23:631.524.85:632(476)
2020.2.201. Таранов А.А., Полубятко И.Г. РЕЗУЛЬТАТЫ
КОЛЛЕКЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ СОРТОВ ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ РУМЫНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В БЕЛАРУСИ. Пути
повышения эффективности современного плодоводства:
материалы Междунар. науч. конф. (аг. Самохваловичи,
21–23 авг. 2018 г.). Минск: Беларуская навука, 2018. С. 95–
105. Библиогр.: 9 назв. Шифр 553401.
Вишня, черешня, кісточкові культури, Білоруські сади,
адаптивність вишні і черешні, кокомікоз, моніліальний
опік.
Представлено результати вивчення адаптивності сортів
вишні (Вянок — st, Tarina, Timpuru de Pitesti, Rival) та че-
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решні (Сюбаровская — st, Tentant, Daria, Izverna, Ponoare)
румунської селекції в умовах Білорусі. Показано, що всі
досліджувані сорти (2013 р. садіння) в умовах центральної
частини Білорусі проявляли відносну стійкість до кокомікозу і
моніліального опіку. Проте плодоношення вишні у досліджувані роки (2016–2017) було слабким, або зовсім відсутнім,
окрім сорту Rival, який плодоносив на рівні стандартного
сорту Вянок — 2 і 3 бала за роками відповідно. Плоди Rival
були високої якості (4,6 бала) і середньої маси (6,0 г), сорт
виділено з колекції за самоплідність. Досліджувані сорти черешні румунської селекції, як і вишні інших 2 сортів, також не
реалізовували свій генетичний потенціал і проявляли слабку
адаптованість, що засвідчила недостатня зимостійкість та
поодинокі плоди на деревах. Однак ці плоди були високої
якості і стійкості до вищевказаних хвороб, що визначило
їх селекційну цінність. Сорти черешні розділено на ранні
(Ponoare), середньоранні (Tentant, Izverna) та середні (Daria),
усі вони виділяються крупноплідністю (понад 6,3 г), темночервоним забарвленням, щільною м’якоттю, а за високими
смаковими якостями (4,6–4,8 бала) переважали стандартний
сорт Сюбаровская.
УДК 634.4:582.866:632
2020.2.202. Змушко А.А., Остапчук И.Н. ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ (ВИЛТ). Земледелие и
защита растений. 2019. № 6. С. 51–53. Библиогр.: 14 назв.
Обліпиха (захист від вілту), усихання обліпихи, грибні
хвороби обліпихи, ріпак, гірчиця, обліпиха Білорусі.
Дослідження проведено у Білорусі. На уражених зразках
обліпихи виявлено грибні захворювання (Fusarium Link,
Sacc., F. sambucinum Fuckel, F. oxysporum Schitdl., F. gib
bosum App, Verticillium Nees, Pseudomonas syringae van
Hall). Розглянуто заходи боротьби з усиханням обліпихи, що
викликано ґрунтовими грибами. Встановлено, що в Білорусі
найбільш стійкими до захворювання виявились сорти обліпихи Елочка і Менделєєвская. Високою стійкістю до хвороби
вілту також відзначається новий сорт Пламєнная. Найкращими попередниками для насаджень обліпихи зарекомендували себе гірчиця і ріпак 2-го року висіву із заорюванням
у ґрунт зеленої маси. Вони сприяли значному зменшенню
загибелі рослин від усихання, підвищили продуктивність і
довговічність плантацій. Зазначено, що через загибель нестійких до вілту чоловічих рослин обліпихи, нові стійкі жіночі
сорти залишаються без врожаю. Рекомендовано не використовувати важкі, а також багаті на азот ґрунти під плантації.
На родючих, багатих гумусом ґрунтах, захворювання збільшується. Для боротьби з вілтом можна знезаражувати насіння обліпихи хімічними засобами, а також рекомендовано
термічну обробку насіння у воді за t 45–47°С упродовж 3 год
та застосування комплексних агротехнічних заходів.
УДК 634.54:631.53.03(477.41)
2020.2.203. НАЙКРАЩІ СОРТИ ФУНДУКА ЗІ США ТЕПЕР
МОЖНА ПРИДБАТИ В УКРАЇНІ. Овочі і фрукти. 2019. № 11.
С. 64–69.
Фундук, горіхові плантації, сорти і запилювачі фундука,
саджанці лохини і фундука, розсадники Київщини.
Повідомляється, що компанія LUCKY PLANTS заснована
у 2015 р., її розплідник знаходиться в Обухівському р-ні на
Київщині. Нині вона реалізує саджанці лохини і фундука
(лише із закритою кореневою системою). Матеріал саджанців одержано безпосередньо із сертифікованих лабораторій
США. В Україні компанія має власну лабораторію in vitro,
де саджанці розмножують, а потім адаптують у розсаднику.
Запропоновано й охарактеризовано сорти фундука: Ямхілл
та Джефферсон, а також їх запилювачі: Тета й Епсілон.
Горіхи цих сортів сертифіковані найбільшими виробниками
кондитерських виробів світу, завдяки високим їх смаковим
та харчовим якостям. Висвітлено особливості запилювання
фундука, схеми розміщення запилювачів і сортів, а також
питання економіки плантацій.
УДК 634.54:631.811
2020.2.204. Лучко В., Івасюк Г. ФУНДУК: КУЛЬТУРА,
ЩО ПОТРЕБУЄ ЯКІСНОГО ДОГЛЯДУ. Садівництво. Виноградарство. Технології та інновації. 2019. № 6. С. 58–
60.
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РОСЛИННИЦТВО. Садівництво. Плодівництво

Фундук, підживлення фундука, водорості бурі, добрива,
стимулятори росту рослин, продукція Meristem.
Описано особливості живлення фундука (Ф.). Власники
фундукових плантацій обрали фосфорно-гумінове добриво
від Meristem Вігортем-С — сухий продукт з високим умістом
солей гумінових та фульвових кислот, амінокислот, елементів живлення та інших фізіологічно активних речовин
(цитокіни, гібереліни, ауксини, полісахариди, вітаміни), отриманих методом екстрагування бурих водоростей. Препарат
Вігортем-С — унікальний укорінювач, який забезпечує 100%
вкорінення і живлення дерева, допомагає долати стресові
умови, поліпшує загальний стан рослин. Через фертигацію
необхідно вчасно підживлювати Ф. кальцієм і калієм — вносити Аміномакс у період активного росту, цвітіння та плодоношення і Кафом Са — добрива з мікроелементами на основі фосфатів калію, які сприяють стійкості рослин до хвороб.
На етапі проростання і диференціації квітки рекомендовано
застосовувати Стимулянт-4 (рідке добриво на основі бурих
водоростей, збагачене хелатованими мікроелементами).
Перед зимовою “сплячкою” рекомендовано боровмісне доб
риво Етаборо і Кафом Zn. Кількість підживлень і дози добрив
мають визначати спеціалісти лабораторій.
УДК 634.71:631.526.3(476)
2020.2.205. НОВЫЙ ЖЕЛТОПЛОДНЫЙ СОРТ МАЛИНЫ
МЯДОВАЯ / Фролова Л.В., Максименко М.Г., Новик Г.А.,
Остапчук И.Н., Емельянова О.В. Пути повышения эффек
тивности современного плодоводства: материалы Междунар.
науч. конф. (аг. Самохваловичи, 21–23 авг. 2018 г.). Минск:
Беларуская навука, 2018. С. 111–115. Библиогр.: 4 назв.
Шифр 553401.
Малина (Мядовая) Білорусі, присадибна малина.
Сорт малини Мядовая одержано в Інституті плодівниц
тва Білорусі у 2009 р. від вільного запилення сорту Геракл.
Сорт — літнього строку дозрівання, високопродуктивний
(2,0 кг/кущ, або 13,3 т/га), крупноплідний (3,5 г), жовтого забарвлення; кущі — невисокі напіврозлогі; ягоди споживають
свіжими і використовують для переробки, оцінка — 4,7 бала.
Початок достигання плодів у 1-й декаді липня, плодоношення щороку — 4–5 балів. Сорт відрізняється високою зимо
стійкістю, плоди мають великий уміст сухих речовин (15,54%),
масова частка розчинних сухих речовин — 10,19%. У 2018 р.
сорт малини Мядовая включено до Державного реєстру
сортів Білорусі для присадибного вирощування.
УДК 634.8:631.51/.55
2020.2.206. Штірбу А. ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ
ПРИЙОМИ КУЛЬТИВУВАННЯ ВИНОГРАДУ. Київ, 2019. 144 с.
Шифр 553548.
Виноградарство, агротехніка винограду.
Видання присвячено 160-річчю від дня народження В.Є. Таїрова — всесвітньо відомого вченого в галузі виноградарства
і виноробства. Детально розглянуто організаційні і технологічні прийоми культивування винограду в господарствах
різних форм власності. Висвітлено оцінку ґрунтових умов,
підбір сорто-підщепних комбінацій, техніко-економічне обґрунтування розвитку виноградарства у господарстві, проєк
тування насаджень й особливості організації території на
крутих схилах, а також закладання захисних смуг. Розкрито
фактори успішності садіння та догляду за молодими насадженнями, формування кущів, а також різні конструкції
спорудження шпалери на виноградниках. У додатках показано районування території України за виноградарськими
районами, агроекологічну характеристику найпоширеніших
сортів винограду, типові нормативи і технологічні прийоми
культивування, техніку і механізми та засоби захисту.
УДК 634.8:631.527.6:57.085.2
2020.2.207. Зеленянська Н.М. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ОСНОВНИХ ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МІКРОКЛОНІВ ВИНОГРАДУ НА СТРУКТУРОВАНИХ ПОЖИВНИХ
СЕРЕДОВИЩАХ. Виноградарство і виноробство: міжвід.
темат. наук. зб. Одеса, 2019. Вип. 56: Присвяч. 160-річчю
від дня народження Василя Єгоровича Таїрова. С. 56–67.
Бібліогр.: 15 назв. Шифр 06 553525.
Виноград (in vitro), мікроклони винограду Гарант, розсадництво винограду, культивування винограду, струк-
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туроване поживне середовище, транспірація, пігментний
комплекс (виноград), водний режим мікроклонів.
Дослідження проведено у відділі розсадництва і розмноження винограду на ініціальних експлантах та мікроклонах
винограду сорту Гарант. Одновічкові живці висаджували на
модифіковане структуроване поживне середовище (МС)
варіантами: 1-й — МС повне за прописом (контроль); 2-й —
МС + 1/2 макросолей + агроперліт; 3-й — МС + 1/2 макросолей + вермикуліт; 4-й — МС + 1/2 хелат заліза + агроперліт;
5-й — МС + 1/2 хелат заліза + вермикуліт; 6-й — МС + 1/2
макросолей + 1/2 хелат заліза + агроперліт; 7-й — МС +
1/2 макросолей + 1/2 хелат заліза + вермикуліт. Уміст агару
в поживному середовищі — 6 г/л, уміст фітогормонів —
0,1 мг/л 6-БАП, 0,3 мг/л ІОК. Проаналізовано результати
дисперсійного аналізу впливу модифікованого поживного
середовища на фізіологічні показники листків мікроклонів винограду сорту Гарант. Установлено, що найбільш придатним
для практичного застосування є поживне середовище МС,
виготовлене на основі агроперліту у співвідношенні 1,0:0,5
(поживне середовище : агроперліт) і кількістю агару 6 г/л.
Модифікація 2-шарового поживного середовища з агроперлітом у напрямі зменшення на 1/2 вмісту макросолей,
хелату заліза основного складу середовища сприяла кращій
підготовці мікроклонів винограду до переведення у неконтро
льовані умови ex vitro. Культивування мікроклональних
рослин винограду на такому структурованому поживному
середовищі сприяло зменшенню інтенсивності транспірації,
вмісту легкоутримуваної води, загального обводнення тканин листків і накопиченню більшої кількості сухих речовин.
Листкові пластинки мікроклонів винограду на вищезгаданому
поживному середовищі характеризувалися інтенсивнішим
зеленим забарвленням, яке супроводжувалось збільшенням
кількості листкових пігментів.
УДК 634.8:631.527.6:631.53.03
2020.2.208. Ковальова І.А., Чісніков В.С. , Мазуренко Л.С. РЕЗУЛЬТАТИ КЛОНОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ
СОРТІВ ВИНОГРАДУ СКЛАДНОГО МІЖВИДОВОГО ПОХОДЖЕННЯ. Виноградарство і виноробство: міжвід. темат.
наук. зб. Одеса, 2019. Вип. 56: Присвяч. 160-річчю від дня
народження Василя Єгоровича Таїрова. С. 75–80. Бібліогр.:
4 назви. Шифр 06 553525.
Виноград технічних сортів, клони винограду (Мускат
одеський і Рубін таїровський), сертифіковані саджанці
винограду, розсадництво (виноград), виноград Північного
Причорномор’я, селекція винограду, вино.
Висвітлено результати багаторічного випробування клонів
винограду сортів селекції ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова” Мускат
одеський і Рубін таїровський. Виділено кращі клони, адаптовані до культивування в умовах Північного Причорномор’я:
Мускат одеський — 349, 3432 і 3435 та Рубін таїровський —
2118 і 2519. Мінливість агрокліматичних умов у період досліджень 2005–2010 рр. засвідчила адаптивний потенціал клонів 349 і 3435 у стресових умовах (зими: 2006 р. — –23,6°С,
2010 р. — –21,4°С), урожайність цих клонів була більшою на
25% за контроль, а клону 2519 — на 18%. У 2014–2017 рр.
досліджено стабільність комплексу показників 8 перспективних клонів цих сортів у 2-му вегетативному поколінні: Мускат
одеський — 349, 3427, 3432, 3435, 3542 (контроль — 5 кл.);
Рубін таїровський — 2118, 2519, 2722 (контроль — 3 кл.).
Аналіз зимостійкості показав високий рівень збереженості
вічок 5 клонів Мускату одеського — 96,2–100% за високого
рівня плодових пагонів — 70–93,7%. Зокрема, у клонів 349
і 3435 відзначено оптимальне співвідношення маси врожаю
і його якості; середня врожайність — 97–98 ц/га. Колір
десертного вина клону 349 — янтарний, аромат — ніжний
трояндовий, мускатно-цитронний, смак — повний, з добре
вираженим мускатним тоном. Колір вина клону 3435 —
солом’яно-медовий, аромат — мускатний, цитрусово-троян
довий, смак — повний гармонійно збалансований, десертномускатний. Дегустаційна оцінка молодого вина цих клонів —
8 балів. Урожайність клону 3432 — 109,8 ц/га, дегустаційна
оцінка молодого вина — 8 балів. Детально описано інші
клони. У сорту Рубін таїровський клони 2118 і 2519 мали
врожайність 202–206 ц/га, оптимальне співвідношення високого врожаю і якості грон, цукристість соку вищу (23,2–24,2 г/
100 см3) проти 20,5–22,8 у клонів Мускату одеського, де-
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густаційну оцінку молодого вина 7,9–7,97 бала. Зазначено,
що в базових господарствах ННЦ “ІВіВ ім. В.Є. Таїрова”: ДП
ДГ “Таїровське”, ДП “ДГ ім. О.В. Суворова” та АФ радгосп

УДК 635.1/.8

“Білозерський” закладено базові маточники перспективних
клонів комплексно стійких технічних сортів винограду для
вирощування сертифікованого садивного матеріалу.

635.1/.8 Овочівництво. Городництво
Науковий референт — РОМАНЧУК Л.О.
Науковий консультант — академік НААН ХАРЕБА В.В.
УДК 631.544:621.32
2020.2.209. Єрмоленко О. СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕПЛИЧНИХ КУЛЬТУР. Овочівництво. 2020. № 1. С. 114.
Теплиці, тепличні овочеві культури, світлодіодне освітлення.
Висвітлено експериментальний досвід фахівців щодо використання керованого польоту світлодіодів, що забезпечує
абсолютно новий рівень гнучкості освітлення для внутрішніх
с.-г. приміщень. Виробничий модуль Green Power LED 3.0
дає змогу контролювати як спектри кольорів, так і рівні
освітлення для створення так званих динамічних світлових
рецептів. Зазначено, що в приміщенні можна застосовувати
переваги світлодіодного освітлення (СДО) щоб спочатку
одержати потужне й здорове зелене листя, а потім викликати інтенсивний розвиток червоних пігментів безпосередньо
перед збиранням урожаю. Це допомагає виробникам одержувати вищі врожаї здорових і яскравих червонолистяних
культур. Застосуванням спеціального “рецепту” СДО під
час вирощування шпинату й салатів дослідникам вдалося
знизити концентрацію нітратів за кілька днів до збирання
врожаю. Це особливо цінно для виробників у країнах з дуже
суворим контролем щодо норм умісту нітратів у харчових
рослинах. Завдяки використанню спеціальної обробки світлом рослин руколи перед збиранням урожаю уміст вітаміну
С у ній майже подвоюється. Застосований режим освітлення
підвищує вміст вітаміну С у цій листковій зелені порівняно
з відповідними показниками у ківі. Ще однією важливою
перевагою динамічних світлодіодів є подовження терміну
споживчої придатності культур до 6 днів залежно від урожаю.
Світлодіоди, зокрема, можуть адаптувати колір спектрів та
інтенсивність світла для управління певними характеристиками рослин, такими як смак, колір, текстура й уміст поживних речовин без потреби змінювати всю освітлювальну
установку. Слід зазначити, що освітлювальна установка з
регульованими параметрами робить вертикальну ферму
рентабельнішою для вирощування різних культур у різні моменти часу порівняно із спеціальними модулями освітлення
з фіксованими параметрами.
УДК 635.1/.7:631.544.4
2020.2.210. Слєпцов Ю.В. ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ. Київ, 2019. 213 с. Шифр 553615.
Овочівництво закритого ґрунту, теплиці, теплотехніка, технології виробництва розсади прогресивні, укривні
матеріали.
Розглянуто питання щодо прогресивних технологій вирощування овочевих культур у закритому ґрунті. Висвітлено
загальні методи агротехніки, які мало відомі у вітчизняних
технологіях (наприклад, методи газації рослин вуглекислим
газом, інновації на ринку опромінювальної техніки, розсадні
комплекси, обігрів споруд та енергоощадні технології тощо);
агротехніку конкретної культури (наприклад, прогресивні
елементи технології вирощування помідора, огірка, перцю,
баклажана та інших); політику та економічні важелі низки
країн, які досягли високого рівня розвитку не лише тепличної
галузі, а й економіки і промисловості. Слід зазначити, що в
посібнику не розглядаються прогресивні технології галузей
квітництва, грибівництва та деяких інших, оскільки вони виділені до самостійних дисциплін.
УДК 635.11:631.526.32:631.531.04(477–292.85)
2020.2.211. Паламарчук І.І. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ
ПЛОЩІ ЛИСТКІВ РОСЛИН БУРЯКА СТОЛОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА СТРОКУ СІВБИ
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В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного
університету. Вінниця, 2019. № 15: Сільське господарство і
лісівництво. С. 173–182. Бібліогр.: 15 назв. Шифр 553627.
Буряки столові, сорти буряків столових, сівба буряків
столових (строки), урожайність буряків столових, біомет
ричні параметри буряків столових.
Проведено дослідження з метою встановлення оптимальних строків сівби насіння буряків столових (БС) в умовах
Правобережного Лісостепу України шляхом вивчення динаміки формування площі листків рослин БС залежно від
сортових особливостей і строку сівби. Зазначено, що БС для
формування високого товарного врожаю потребують відповідного догляду й оптимального співвідношення основних
чинників, а саме: умов вирощування, підбору найкращих
сортів й оптимальних строків сівби. Результати досліджень
засвідчили, що рекомендований для зони Правобережного
Лісостепу України строк сівби — третя декада квітня — є
оптимальним і забезпечує одержання максимальної врожайності на рівні 63,1 т/га сорту Бордо харківський і 55,9 т/га —
сорту Опольський з найкращими біометричними параметрами коренеплодів. Зроблено висновок про те, що для
одержання найбільшої врожайності буряків столових сівбу
насіння необхідно проводити у третій декаді квітня.
УДК 635.21:631.5
2020.2.212. М’ялковський Р. КАРТОПЛЯ: ІНТЕНСИВНА
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ. Умань, 2020. 321 с. Бібліогр.:
321 назва. Шифр 553593.
Картопля, вирощування картоплі, урожайність картоплі,
сорти картоплі, агрофітоценоз.
Наведено теоретичне узагальнення й технологічне вирішення питання інтенсивної технології вирощування картоплі
(К.) у господарствах України, які дають змогу підвищити
врожайність і покращити якість бульб К. Головні серед них:
вивчення строків садіння й глибини загортання бульб сортів
різних груп стиглості, обґрунтування напрямку розміщення
рослин К. в агрофітоценозі, дослідження впливу добрив на
ріст і продуктивність рослин, а також ефективність застосування мікродобрив за позакореневого підживлення, вивчення
водного режиму і водопостачання рослин К. Зауважується,
що транспірація є однією з функцій життєдіяльності організму, і її потрібно розглядати у зв’язку з іншими життєвими
процесами і залежно від конкретних умов внутрішнього
середовища.
УДК 635.21:631.527.5:631.559
2020.2.213. Кравченко Н.В., Гордієнко В.В., Подгаєцький А.А., Гнітецький М.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
СКЛАДНИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ, ЇХ БЕККРОСІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗОВНІШНІХ УМОВ. Таврійський
науковий вісник: зб. наук. пр. Херсон, 2019. Вип. 108: С.-г.
науки. С. 46–52. Бібліогр.: 12 назв. Шифр 553629.
Картопля, гібриди картоплі, продуктивність картоплі,
беккрос, випробування гібридів.
Проведено експериментальні дослідження з метою визначення потенціалу міжвидових гібридів, їх беккросів щодо
продуктивності, виявлення впливу зовнішніх умов на його
реалізацію. Доведено вплив місць випробування, метеорологічних умов упродовж вегетації картоплі (2015–2017 рр.)
на максимальну продуктивність, прояв ознаки більше, ніж
1000 г/гніздо, частку міжвидових гібридів, їх беккросів, що
мали вище вираження показника, ніж у кращого сорту-стан
дарту. Останнє проявлялось у 2015 і 2017 рр. у Сумському НАУ в межах 3,9–11,8%, а в цей же період в Інституті

“АПК України”. Реферативний журнал
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картоплярства в 2015 (0,5%) і 2016 (4,4%) роках. Доведено
перспективність складних міжвидових гібридів, їх беккросів
за високою потенційною продуктивністю, що засвідчували
дані: максимального прояву ознаки, частки матеріалу з вираженням ознаки 1000 г/гніздо і більше, перевищення значення
показника в кращих сортів-стандартів. Виявлено значне варіювання продуктивності залежно від метеорологічних умов
років проведення дослідження та місць їх вирощування, що
в першому випадку сягало 88%. Це ж підтверджувала частка
гібридів з невеликою (50 г/гніздо і менше) та великою (200 г/
гніздо і більше) різницею між варіантами. Доведено особ
ливості прояву ознаки між сестринськими формами, що
проявлялось у різному їх потенціалі щодо продуктивності,
різниці між варіантами залежно від впливу зовнішнього
середовища.
УДК 635.21:631.811.98:631.559
2020.2.214. Вишневська О.В., Пікіч О.П., Захарчук Н.А.,
Рязанцев М.В. УРОЖАЙНІСТЬ ТА НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДОБАЗОВОЇ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ. Plant
Varieties Studying and Protection. 2019. Vol. 15, No 4. С. 382–
389. Бібліогр.: 14 назв.
Картопля насіннєва, урожайність картоплі, технологія вирощування картоплі, мінібульби, рістрегулювальні
речовини.
Проведено дослідження з метою розроблення елементів
технології вирощування добазової насіннєвої картоплі (К.)
за використання рістрегулювальних речовин (РРР) і різної
густоти садіння мінібульб різних фракцій. У результаті дос
ліджень встановлено високу ефективність застосування РРР
Стимпо для обробки дрібних мінібульб перед садінням. Найкращий показник приросту врожаю бульб сорту Случ одержано на варіанті за комплексного застосування РРР Стимпо
(обробка бульб і рослин двічі) з густотою садіння 74,1 тис./га,
що забезпечило врожайність К. 28,6 т/га з приростом 3,7 т/га
(14,9%) та за густоти садіння 66,7 тис./га — 29,9 т/га з приростом урожаю 3,7 т/га (14,1%). Застосування комплексу
обробок для бульб <28 мм сприяло збільшенню врожайності
бульб насіннєвої фракції (розміром 28–60). Високим приростом урожаю бульб насіннєвої фракції сорту Случ до контро
лю — 6,3 т/га (30,7%) характеризувався варіант із садінням
дрібних бульб з густотою 66,7 тис./га та застосуванням
комплексних обробок бульб і рослин РРР Стимпо. З’ясовано,
що поєднання передсадивної обробки бульб з дворазовим
обприскуванням вегетуючих рослин рістрегулятором Стимпо за використання для садіння насіннєвих бульб розміром
28–60 мм за густоти садіння 74,1 тис./га сприяло підвищенню
врожайності сорту Струмок на 4,4 т/га (17,7%), за густоти
садіння 66,7 тис./га — на 5,6 т/га (22,2%). Встановлено, що
найефективнішою густотою садіння оздоровлених садивних
бульб сортів Случ і Струмок у зоні Південного Полісся з використанням фракцій розміром 28–60 мм та <28 мм при зас
тосуванні різних способів внесення РРР Регоплант Стимпо
виявилась 66,7 тис./га.
УДК 635.25:631.5:631.67(477.54)
2020.2.215. Скидан В., Скидан М., Калашник І. ЦИБУЛЯ —
УСПІШНА КУЛЬТУРА НА СХОДІ УКРАЇНИ. Овочівництво.
2020. № 1. С. 106–108.
Цибуля, вирощування цибулі, зрошення цибулі.
Висвітлено питання щодо вирощування цибулі (Ц.) на Сході
України. Зазначено, що Ц. — холодостійка рослина, насіння
проростає за температури 3–5°С. У фазі одного-двох листків
сходи витримують приморозки до –3...–5°С. Оптимальна
для росту Ц. є температура 20–25°С, а максимальна —
30–35°С. Товарну продукцію одержують за сівби насіння
безпосередньо в ґрунт, через сіянку і розсадним способом.
Культура дуже вибаглива до родючості ґрунтів. Найвищі
врожаї Ц. забезпечує на чорноземах. Краще розміщувати
її по удобреному попереднику, зокрема після: зернових,
колосових, зернобобових культур, ранньої картоплі, огірків,
ранніх помідорів і капусти, оскільки ці культури рано звільняють поля. Не можна сіяти Ц. після часнику, цибулі на перо
та цибулю по цибулі. Навесні операції з підготовки ґрунту
до сівби мають бути зведені до мінімуму задля збереження
ґрунтової структури й капілярності. Зазвичай проводять лише
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ремонт (підправлення) гряд. Рослини Ц. досить вимогливі
до родючості ґрунту. У східній частині Лісостепу України
приблизні дози добрив восени — P90-110K90-110, а навесні під
час сівби прямо в рядки — N25-40. Мікродобрива необхідно
застосовувати лише за їхнього дефіциту в ґрунті. Насіння
Ц. проростає за будь-якої позитивної температури, але за
t 1–2°С поява сходів затягується на місяць. Сівбу проводять у перші дні фізичної стиглості ґрунту широкорядним
способом. Обов’язковою умовою вирощування Ц. є наяв
ність пневматичної сівалки точного висіву з можливістю
одночасного вкладання краплинної стрічки. Боротьба з
бур’янами передбачає внесення препаратів з діючою речовиною пендиметалін після сівби. Під час вегетації Ц. застосовують страхові гербіциди з груп дифеніл ефірів і похідних
арилоксифеноксипропіонової кислоти. Найпоширенішими та
найшкодочиннішими хворобами Ц. у досліджуваному регіоні
є пероноспороз, альтернаріоз, стемфіліоз та фузаріоз. Для
їх профілактики застосовують препарати з умістом міді та
з хімічних груп стробілуринів, феніламідів, дітіокарбаматів
і триазолів. Найнебезпечнішими шкідниками рослин Ц. є
дротяники, цибулева муха, трипси та цибулева міль. Для
боротьби з ними необхідно застосовувати інсектициди з
хімічних груп: піретроїди, неонікотиноїди, антраніламіди.
Необхідно приділяти велику увагу зрошенню Ц. Наприкінці вегетації сформовані цибулини краще визрівають за
зниженої вологості ґрунту. Тому за 20 діб до збирання врожаю поливи припиняють. Цибулинам, які закладатимуть на
зберігання, необхідно дати можливість висохнути в полі. За
краплинного зрошення в умовах Харківської області було
одержано врожайність товарної цибулі гібридів Седона F1,
Манас F1, Мелорі F1 та Дербі F1 на рівні 104,2; 77,2; 75,8 та
72,0 т/га відповідно.
УДК 635.321:631.5(477)
2020.2.216. Єрмоленко О. НІ СОСНОВА ШИШКА, НІ
БУДЯК — ПРОСТО АРТИШОК. Овочівництво. 2020. № 2.
С. 138–143.
Артишок посівний (колючий), вирощування артишоку,
сорти артишоку.
Наведено біологічну характеристику й висвітлено особ
ливості вирощування артишоку (А.) посівного або колючого
в Україні, кліматичні умови якої абсолютно придатні для
його культивування. Слід розуміти, що це продукція преміум сегменту, у якому важлива не ціна, а якість і бренд.
Середня ціна А. на світовому експортному ринку становить
700–1000 дол./т (великий опт), 2–4 дол./кг за умови закупівлі
дрібнооптових партій і 10–50 дол./кг за роздрібного продажу.
Висвітлено промислову технологію вирощування А., розроб
лену ТОВ “Агроаналіз”. Встановлено вирішальний вплив
сорту на успіх вирощування. Від цього залежить і кількість
плодів на кущі, і термін дозрівання. Зауважується, що без
сортовипробування не можна надіятися на хороший урожай.
Одержано дані, які сорти краще/ гірше показують себе в умовах України. Найпопулярнішими комерційними сортами А. є:
Омаха, Меркьюрі, Сієна, Бебі Енжіо, К’янті, Біг Хеат, Класик
грін Глоуб, Кінг і Ф’єзоле. Також популярними є сорти Фіолетовий ранній і Ліонський 19. Аматори вирощують також
сорти з Росії (Майкопський 41). Крім того, відомі також сорти:
Майкопський 1, Великий зелений, Красень, Гурман, Султан
та інші. Вирощувати А. варто з розсади, сіючи в касети на
160 осередків. Сходи зазвичай отримують на 9–11-й день
після висаджування, після чого рослини пересаджують у
великі осередки (4×4 або 6×6 см). Сорти сильно різняться
за габітусом, тому в різних випадках використовують різні
схеми посадки: 60–80×80–100 см. Вік розсади — 50–55 днів.
Висаджують розсаду на гряду з мульчувальною плівкою.
У подальшому слід використовувати краплинне зрошення.
На початку вегетації рослин для удобрення посіву потрібно
застосовувати тільки азотне підживлення, а далі — особлива
увага фосфору, калію, кальцію, бору й залізу. Рослина добре
витримує заморозки до –5°С. Рослина умовно багаторічна,
але в тому випадку, якщо серйозно поставитися до укриття
рослин на зиму. Місцеві шкідники і хвороби також уражують А.
Основний шкідник — попелиця, основна хвороба — фузаріоз.
Однак А. можна вирощувати і в органічному землеробстві з
досить помірними витратами препаратів із захисту рослин.
У середньому кущ А. дає 15–30 бутонів (250–400 г один бу-
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тон). За густоти посадки 8–10 тис. шт./га можна одержати не
менше як 40 т/га. Не можна допустити цвітіння А., оскільки
це повна катастрофа для фермера. Продукція має високу
транспортабельність, добре витримує перевезення й нетривале зберігання.
УДК 635.36:631.5(477.41)
2020.2.217. Капустіна Л. БРЮССЕЛЬСЬКА КАПУСТА В
КИЇВСЬКИХ ШИРОТАХ. Плантатор. 2020. № 1. С. 48–49.
Капуста брюссельська, вирощування капусти брюссельської на Київщині, гібриди капусти брюссельської, збирання
врожаю капусти брюссельської, морозостійкість капусти
брюссельської.
Висвітлено досвід вирощування капусти брюссельської
(КБ) в умовах Київщини. Ґрунти підприємства, де вирощують
КБ, суглинкові, місцями змиті, важкі за механічним складом.
Основний обробіток ґрунту проводять навесні, розпочинаючи
з оранки на глибину 25–27 см, потім перед проведенням суцільної культивації на глибину 12–14 см вносять комплексні
мінеральні добрива. За три дні до висаджування розсади в
полі вносять ґрунтовий гербіцид Стомп. У пошуках урожайного та зручного в агротехніці гібрида в господарстві вирощували кілька варіантів від світових виробників і зупинилися
на ранньостиглому гібриді Діабло F1 від Bejo. Він формує
щільні і вирівняні головочки, які легко зривати вручну. Гіб
рид морозостійкий, витримує зниження температури на
поверхні ґрунту до мінус 10°С. Формує хороший урожай.
Розсаду БК вирощують у плівковій теплиці з обігрівом (на
дровах). Для вирощування розсади використовують касети
на 160 чарунок (розмір — 3×3 см, глибина — 4 см). Касети
наповнюють торфосумішшю Домофлор Мікс прибалтійського
виробництва. На початку березня сіють насіння у субстрат.
Вночі температура має бути 10–15°С, вдень — 15–20°С. За
температури повітря 26°С БК сходить на 4-й день. У поле
розсаду висаджують у третій декаді квітня — першій декаді
травня. Щільність посадки — 25–27 тис. рослин/га. Схема посадки — 60×60 см. В зону рядка кладуть стрічку для поливу.
Упродовж вегетації рослин із краплинним поливом вносять
комплексні водорозчинні добрива виробництва Yara. Одним
із найнебезпечніших шкідників БК за останні 3 роки є білокрилка. Білокрилку і капустяну муху на посівах знищують за
допомогою інсектициду Актеллік 500 ЕС. Проти капустяної
молі й капустяної попелиці посіви обробляють інсектицидами Матч 050 ЕС, Сумі-Альфа і Ф’ючі (один раз на 7–10
днів). Гібрид Діабло F1 придатний для тривалого зберігання.
Одна рослина дає в середньому 0,8 кг головочок. Урожай
КБ у господарстві — 15 т/га. Рослини можуть залишатись
на полі і взимку, але температура не повинна бути нижчою
мінус 15°С. Якщо в грудні та січні немає сильних морозів,
то головочки БК за 3 або 4 прийоми збирають до лютого.
Для того, щоб головочки мали гарний товарний вигляд після
розморожування, температура повітря в складі має бути не
вищою 1–2°С протягом трьох діб.
УДК 635.63:632.937:631.544
2020.2.218. Козак Г. БІОМЕТОД У СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ ТЕПЛИЧНИХ ОГІРКІВ. Овочівництво. 2020.
№ 2. С. 146–150.
Огірок тепличний, біометод захисту огірка, інтегрований захист, ентомофаги, моніторинг тепличних шкідників.
Висвітлено методи, які дають змогу виростити смачні й
корисні тепличні огірки (О.) за мінімального використання
хімічних засобів захисту рослин, зокрема інтегрований захист (система боротьби з шкідливими організмами). Ця
система усуває або послаблює економічну шкоду і шкоду
для здоров’я людини, якої завдають шкідники (Ш.); зводить
до мінімуму використання пестицидів і шкоду від них для
здоров’я людини й довкілля; використовує комплексні методи спостереження за ділянками й Ш., моніторинг їх кількості,
оцінку об’єктивної потреби боротьби з Ш., а також один
або кілька методів боротьби з Ш., зокрема профілактичні,
організаційно-структурні, механічні, способи контролю кількості Ш. з використанням живих біологічних істот, інші нехімічні методи, і лише якщо дані методи будуть вичерпані —
найменш токсичні пестициди. Суть організаційно-структур
ного методу полягає в правильній організації теплиці ще до
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висадження в ній культури. Основні Ш. на тепличному О. —
це павутинний кліщ, тютюновий трипс, білокрилка й попелиця. Як ентомофаги для захисту О. від вищеназваних Ш.
використовують: Amblyseius swirskii, Neoseiulus calsfornicus,
Phytoseiulus persimilis, Encalsfornikus, Phytoseiulus persimilis,
Encarsia formosa, Aphidius. Успіх у проведенні біологічного
захисту забезпечує регулярний моніторинг самих теплиць,
рослин, кількості та інтенсивності розмноження шкідливих
і корисних комах, а також їхнього співвідношення. Слід
зазначити, що одним лише біозахистом утримати ідеальний фітосанітарний стан теплиць дуже складно. Тому іноді
вдаються до вимушеного заходу — коригувальних обробок,
тобто використовують хімічні засоби захисту рослин, проте
діючі речовини цих пестицидів мають бути без негативного
впливу на ентомофагів, бджіл і джмелів, але натомість
ефективно знищувати Ш. Фізико-механічний захист — найстаріший метод захисту рослин, який передбачає використання різноманітних пасток для Ш. Зокрема, використовують
клейові пастки-картки для моніторингу й відловлювання Ш.
і клейові стрічки для їх масового вилову. Ці пастки ефективно відловлюють дорослих літаючих особин шкідливих
комах, таких як білокрилка, попелиця, томатна міль, трипси
і совки. Зроблено висновок, що використання інтегрованої
системи захисту тепличної культури істотно знижує кількість
хімічних обробок, тим самим здешевлюючи собівартість
виробництва й водночас сприяючи одержанню екологічно
чистішого врожаю.
УДК 635.656:631.5/.559(477.4–292.485)
2020.2.219. Дідур І.М., Мостовенко В.В. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО
В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО. Збірник нау
кових праць Вінницького національного аграрного універ
ситету. Вінниця, 2019. № 15: Сільське господарство і лісівництво. С. 21–29. Бібліогр.: 14 назв. Шифр 553627.
Горох овочевий, вирощування гороху овочевого, урожайність гороху овочевого, сорти гороху овочевого, удобрення
гороху овочевого.
Вивчався вплив технологічних елементів вирощування
гороху овочевого (ГО) на формування структури врожаю в
умовах Правобережного Лісостепу. Зазначено, що однією з
найпоширеніших однорічних бобових рослин є ГО (“зелений
горошок”), яка здатна забезпечити власні потреби в азоті
на 60–70% й залишати в ґрунті до 60–80 кг/га біологічного
азоту, внаслідок чого вона і є найкращим попередником для
більшості с.-г. рослин. Об’єктами досліджень були сорти ГО
Скінадо і Соммервуд. Встановлено, що для одержання максимального врожаю ГО вищезгаданих сортів на рівні 7–8 т/га
в умовах Вінницької області необхідно вносити мінеральні
добрива N40P60K60 (фосфорні й калійні — під основний обробіток ґрунту, азотні — під передпосівну культивацію).
Рекомендовано перед сівбою ГО проводити обробку насіння ризоторфіном, бором, молібденом, а в позакореневе
підживлення вносити Нановіт Моно Бор (1 л/га) та Нановіт
Молібденовий (0,5 л/га) у фазі бутонізації. З’ясовано, що
обробка насіння бором і молібденом сприяє підвищенню
довжини стебла, що в цілому забезпечує кращу аерацію
посівів внаслідок підвищення їх освітлення. Слід звертати
увагу на подальше вивчення чинників інтенсифікації технології вирощування гороху овочевого, зокрема на проведення позакореневих підживлень у фазі початку наливання
насіння.
УДК 635.67:631.5(477.72)
2020.2.220. Лиховид П. ЦУКРОВА КУКУРУДЗА НА ПІВД
НІ УКРАЇНИ. Плантатор. 2020. № 1. С. 16–17.
Кукурудза цукрова, вирощування кукурудзи цукрової, збирання кукурудзи цукрової.
Висвітлено результати дослідження елементів технології
вирощування кукурудзи цукрової (КЦ) в умовах Півдня України. Рентабельність виробництва КЦ рідко опускається нижче
100%, тому фермерам її вигідно вирощувати. Зазначено, що
КЦ — культура теплолюбна. Мінімальна температура для
проростання насіння становить 5°С, оптимальний температурний режим для росту й розвитку рослин коливається в
межах 24–28°С. На нестачу вологи КЦ реагує погано (верхня
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частина качана не формує насіння або воно залишається
недорозвиненим). На Півдні України КЦ вирощують на краплинному зрошенні. Для досліджень було обрано сорт КЦ
Брусниця селекції Сквирської дослідної станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН, який районовано в Україні
в 1995 р. Встановлено, що найкращі показники структури
врожаю було забезпечено за агротехнічного заходу з полицевою оранкою на глибину 20–22 см, дозою мінеральних
добрив N120P120 за кількості стояння рослин 35 тис./га. Показник наведено в середньому за 3 роки досліджень: вихід
зерна з товарного качана становив 445,2 шт., або 82,50 г;
розміри товарного качана — 17,6 см у довжину та 4,8 см
у діаметрі; маса товарного качана в обгортках — 229,0 г;
кількість товарних качанів, сформованих на 100 рослин, —
119,8 шт. Максимальну врожайність товарних качанів КЦ в
обгортках (14–15 т/га) було одержано за оранки на глибину
20–22 см на фоні живлення N 120P 120 і загущення рослин
в 5 тис./га. Серед досліджуваних факторів найбільший вплив
на формування врожаю КЦ мали мінеральні добрива. Най
вищу окупність мінеральних добрив урожаєм товарних качанів в обгортках КЦ одержано за найнижчої дози внесення
мінеральних добрив — N60P60 (167,17 кг). Рівень рентабельності становив 244%.
УДК 635.7:633.825:631.544
2020.2.221. Гончаров А. ИМБИРЬ — ОТКРЫТИЕ В ЗА
КРЫТОМ ГРУНТЕ. Агроіндустрія. 2020. № 1. С. 4–13.
Імбир, вирощування імбирю, теплиці.
Висвітлено особливості вирощування імбирю (І.) в умовах
захищеного ґрунту в різних країнах світу. Основна мета його
вирощування — одержання кореневищ зі специфічним ароматом і пекучим смаком, які використовують як у свіжому, так
і в переробленому (висушений, маринований і зацукрований)
вигляді. Слід зауважити, що І. вирощують не лише заради
кореневищ, але й як декоративну рослину, адже у деяких
його видів дуже красиві квіти. Найбільшими виробниками й
експортерами кореневищ І. є Індія, Китай і Бразилія. США і
країни ЄС не обмежуються роллю споживача, а також стимулюють виробників вирощувати І. у захищеному ґрунті. Італійська фірма La Libellula вже 4 роки вирощує його у плівкових
тунелях без хімпрепаратів, тому продукція сертифікована як
органічна. В Німеччині вирощуванням І. зацікавилась державна служба садівництва і виноградарства (вирощування
в тунелях і теплицях з обігрівом). На думку організаторів
експерименту, в Німеччині перспективно вирощувати молоді
кореневища І. в неотоплюваних плівкових тунелях. Можна
для цього використати й старі теплиці, які неможливо модернізувати під сучасні технології. Досвід американських
виробників І. засвідчив, що вирощувати цю рослину в теплиці
з обігрівом менш вигідно, ніж у пластикових тунелях, а у
високих тунелях — набагато ефективніше, ніж у низьких.
Температура повітря для вирощування І. має бути в інтервалі 20–35°С, оскільки за температури 20°С він перестає
рости. Імбир розмножують частинами кореневищ з “пробудженими” бруньками, які можна назвати розсадою. Довжина
“розсадного” фрагменту кореневища не має перевищувати
5 см, маса — у межах 20–35 г. Висаджують кореневища на
відстані 20 см одне від одного. Після проростання бруньок
і появи зелених паростків рослині необхідний довгий світловий день. Імбир потребує постійного зволоження ґрунту,
який має бути пухким, аерованим і добре втримувати вологу
(рН у межах 6,5–7,5). Висвітлено технологію вирощування І.
в Індії у відкритому ґрунті. Індійські “рецепти” підготовки
ґрунту можна використовувати в Європі за вирощування І.
у плівкових тунелях чи плівкових ковпаках. Гідропоніка дає
змогу своєчасно коректувати режим живлення і зрошення
культури. Крім того, разом з поживним розчином у субстрат
можна додати фунгіциди, інсектициди і регулятори росту.
У США за вирощування І. в теплицях і плівкових тунелях для
мульчування ґрунту використовують солому, торф чи тирсу.
Найбюджетнішу версію контейнерної технології вирощування І. використовують в Індії й Китаї. Як контейнер використовують синтетичні або джутові мішки, а як субстрат — суміш
ґрунту з компостом (перепрілий гній). Догляд за рослинами
полягає в регулярному поливі і підживленні. Зазначено,
що краплинне зрошення істотно полегшує догляд за І. При
вирощуванні органічного І. у США проводять регулярні
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підживлення рідкими органічними добривами (екстракти
водоростей і рибна емульсія), а за кожного підгортання вносять органічне гранульоване добриво N3P4K3 із розрахунку
0,2 кг/рослину. Максимальна врожайність цієї культури на
“грядках” у плівкових тунелях сягає 10–12 кг/м2. Наведено
розцінки на продаж імбирю в країнах світу та Україні.
УДК 635.82:631.5:631.811.98:631.147
2020.2.222. Ковальов М.М., Резніченко В.П. РОЗРОБ
ЛЕННЯ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ЕМ-ПРЕПАРАТІВ. Таврійський науковий вісник:
зб. наук. пр. Херсон, 2019. Вип. 108: С.-г. науки. С. 34–38.
Бібліогр.: 5 назв. Шифр 553629.
Грибівництво, глива звичайна, вирощування гливи, технології енергозаощаджувальні, ЕМ-препарати.
Наведено результати комплексного дослідження функціонального агроекологічного зв’язку впливу ЕМ-препаратів на
формування сприятливого середовища для розвитку міцелію
грибів гливи (Г.) у штучних умовах. Порівнювали холодний
і гарячий способи підготовки солом’яного субстрату. Зазначено, що Г. на цей час за обсягами промислової культивації
знаходиться на другому місці після печериці, оскільки цей
вид грибів належить до дієтичних продуктів, має високі
поживні, лікувальні властивості, містить велику кількість
вітамінів, макро- і мікроелементів, мінеральних і біологічно
активних речовин, а також Г. гіпоалергенна, що дає змогу використовувати її в харчуванні практично без обмежень. Уміст
білків у Г. становить до 50,3%, що трохи поступається м’ясу.
У промисловій технології вирощування гливи велике значення має підготовка солом’яного субстрату. На сучасному етапі
вирощування Г. інтенсивним способом більшість дослідників
дотримується думки, що підготовку солом’яного субстрату
краще проводити “гарячим” способом. Однак цей спосіб
набагато дорожчий порівняно з енергозаощаджувальною
технологією вирощування Г. за використання ЕМ-препаратів,
які дають змогу зменшити енергетичні ресурси. За цієї технології відбувається процес стерилізації солом’яного субстрату
(знезараження його від збудників хвороб роду Trichoderma,
Penicillum). Встановлено, що на ферментованому субстраті
плодоношення настає на 12 днів раніше, ніж на неферментованих блоках. Маса плодоносних зростків також була
більшою — 800±100 г проти 450±50.
УДК 635.82:631.872:633.11
2020.2.223. Іванова Т.В., Підмаркова К.А., Патика М.В.
БІОКОНВЕРСІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ПЕЧЕРИЧНИХ
СУБСТРАТІВ У БІОГУМУС ЗА ДОПОМОГОЮ БІОПРЕПАРАТУ ЕКСТРАПОН. Вісник аграрної науки. 2019. № 12. С.
30–34. Бібліогр.: 11 назв.
Грибівництво, субстрат печеричний, біогумус.
Досліджувався комплексний ефект трансформації органічної речовини та формування рослинно-мікробних систем за
використання вітчизняного біопрепарату Екстракон на відпрацьованих печеричних субстратах (ВПС). Одним із голов
них шляхів біоконверсії відпрацьованого грибного субстрату
є його використання як органічного добрива за вирощування
різних с.-г. культур, а також як сировини для одержання біопалива, середовища для вирощування вермикультури, для
відновлення забруднених вод на водно-болотних угіддях,
використання для стабілізації сильно порушених ґрунтів,
для біоремедіації забруднених ґрунтів та як інгредієнтів для
вирощування інших видів грибів. Зазначено, що за використання витяжки з ВПС довжина стебла модельного об’єкта і
довжина коріння відповідно на 24,2 і 4% більші за контроль.
За використання витяжки з ферментованого біопрепаратом
Екстракон ВПС довжина стебла рослин, коріння і суха маса
проростків пшениці відповідно на 10,6%, 34,8 і 20,6% більші
за контроль. Із застосуванням біопрепарату Екстракон з ВПС
у рослин пшениці збільшується коренева система і площа
живлення, оскільки активізується корисна мікрофлора ґрунту,
що трансформує компоненти ВПС. Слід зазначити, що застосування біопрепарату Екстракон для ферментації ВПС
дає змогу одержати органічні добрива для активізації росту
і розвитку с.-г. рослин за рахунок формування ефективних
систем з мікроорганізмами. При цьому органічні речовини
повертаються в біологічний кругообіг.
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УДК 635.9

635.9 Декоративні культури. Квітництво
Науковий референт — РОМАНЧУК Л.О.
Науковий консультант — академік НААН КОНДРАТЕНКО П.В.
УДК 635.9:582.675.1(477.44)
2020.2.224. Панцирева Г.В., Миколюк О.О., Семчук В.В.
СУЧАСНИЙ СТАН КОЛЕКЦІЇ ПІВОНІЙ НА БАЗІ БОТАНІЧНОГО САДУ “ПОДІЛЛЯ” ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр.
Львів, 2019. Т. 29, № 8. С. 46–50. Бібліогр.: 13 назв. Шифр
553617.
Півонія, колекція півоній ботсаду “Поділля”, сорти півонії,
біоморфологічні показники півонії, гібриди півонії.
Досліджено й проаналізовано декоративні характеристики
та здатність до адаптації 32 сортів і гібридів української та
світової селекції півонії (П.) (Paeonia L.) в агрокліматичних
умовах м. Вінниця з метою збагачення декоративної флори
ботанічного саду “Поділля” екземплярами П., що здатні
проявити свої найкращі якості в цьому регіоні. Основним
завданням було виявити найперспективніші сорти і гібриди
для створення моносаду П. й подальше спостереження за
цими рослинами. Наведено асортимент представників роду
Paeonia L. на базі експозиційної ділянки ботсаду “Поділля”:
Корифей, China Maid, Малинова ватра, Чарівник, Червоні
вітр ила, Ліхтарик, Червоний оксамит, Neon, Антей та ін.
За результатами досліджень можна дійти висновку, що всі
сорти, види й гібриди П. (40 культиварів) придатні для вирощування на базі експозиційної ділянки ботанічного саду
“Поділля” ВНАУ, м. Вінниця. Усі представники Paeonia L.
різняться між собою за висотою (від 120 мм до 630 мм), формою (куляста, компактно куляста, видовжена) куща, появою
сходів (від 5.04 до 20.05), але всі вони ідеально підходять
для застосування в ландшафтному дизайні.
УДК 635.92:330.131.7(477)
2020.2.225. Єжов В.М. РОСЛИННИЦТВО ДЕКОРАТИВНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ: ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТА РИЗИКУ. Вісник аграрної науки. 2019. № 11. С. 42–47.
Декоративне рослинництво, моніторинг ринку декоративних рослин, асортимент декоративних рослин.
Здійснено моніторинг ринку декоративних рослин (ДР) Украї
ни, проаналізовано чинники впливу, визначено оптимальні
шляхи його подальшого розвитку. Одним із важливих факторів
позитивного результату вирощування ДР, крім технології, є
асортимент продукції. Дані моніторингу засвідчили, що більшість вітчизняних підприємств з вирощування ДР не мають
чіткої спеціалізації. Перелік сортів і форм рослин, вирощуваних
ними, становить 100–200 найменувань, які переважно походять із-за кордону. Встановлено, що в реєстрі рослин, дозволених для поширення в Україні, обмежена кількість квіткових
культур, заявлених двома науковими установами. Визначено
структуру ринку реалізації ДР, сформовано пропозиції щодо
його оптимізації. Найбільшою проблемою в цьому аспекті є
регулювання стихійного ринку продажу квітів. Здійснено аналіз
поточних цін на ДР на ринку України і за рубежем, визначено
межі їх подальшого росту в нашій країні. З’ясовано, що за
деякими групами культур їх ціна досягла рівня зарубіжних.
Зафіксовано відновлення експорту вирощених в Україні ДР,
зниження витрат на їх імпорт, досягнення паритету між власною та імпортованою продукцією на ринку та деяке зростання
його ємності. Розвиток сучасного рослинництва ДР в Україні
зумовлено низкою позитивних і негативних чинників. До перших належать: зміна форми власності господарств, структуризація виробництва і перехід на сучасні технології, зменшення
собівартості продукції, відновлення експорту, стабілізація
після двох криз і деяке пожвавлення виробництва й продажу.
Негативними ж чинниками є широке впровадження технології
дорощування імпортованих саджанців, неналежний рівень
спеціалізації виробництв, обмежений асортимент продукції на
тлі недостатньої пропозиції з боку наукових установ. На ринку
продукції негативними є від’ємний баланс експорту та імпорту,
обмежена географія операцій, наявність стихійного ринку й
недостатня купівельна спроможність населення.
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УДК 6
 35.924:630*17:582.5/.9:630*181.28
(477–292.485/.486)
2020.2.226. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ІНТРОДУКЦІЇ, АКЛІМАТИЗАЦІЇ ТА ДЕКОРАТИВНОСТІ AILANTHUS ALTISSIMA
(MILL.) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ І
СТЕПУ УКРАЇНИ / Шлапак В.П., Мамчур В.В., Коваль С.А.,
Іщук Г.П., Курка С.С. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр. Львів,
2019. Т. 29, № 6. С. 14–17. Бібліогр.: 8 назв. Шифр 553092.
Айлант найвищий, інтродукція айланта, акліматизація
айланта, декоративність айланта.
Проведено дослідження з метою вивчення й оцінення
успішності інтродукції (І.), акліматизації й декоративності айланта найвищого (АН) в умовах Правобережного Лісостепу
і Степу України за допомогою методу інтегральної числової
оцінки життєздатності та перспективності І. дерев на основі
візуальних спостережень, який враховує найважливіші для І.
показники: ступінь визрівання пагонів, зимостійкість, збереження габітусу, пагоноутворювальна здатність, регулярність
приросту пагонів, здатність до генеративного розвитку,
способи розмноження в культурі. Визначено ступінь акліматизації інтродукованого виду Ailanthus altissima методом
встановлення акліматизаційного числа. За результатами
оцінювання успішності інтродукції АН в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України, вид віднесено до 1-ї групи
перспективності, а успішність акліматизації оцінено 100
балами в Степу та 86 балами в Правобережному Лісостепу
України, що свідчить про успішний перебіг інтродукційного
процесу. Підтверджено високу декоративність АН — 5 балів
у Степу та 4,5 бала — в Лісостепу. Сезонна динаміка декоративності айланта найвищого, інтродукованого в Правобережному Лісостепу України, становила 34–35 балів, а в
Степу — 37–38 балів.
УДК 635.925(477.44)
2020.2.227. Панцирева Г.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРС
ПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОДНОРІЧНИХ КВІТКОВО-ДЕ
КОРАТИВНИХ РОСЛИН В ОЗЕЛЕНЕННІ ПАРКОВОЇ ЗОНИ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вінниця, 2019. № 14: Сільське
господарство та лісівництво. С. 184–195. Бібліогр.: 15 назв.
Шифр 553626.
Квітково-декоративні рослини, озеленення парків, ландшафтний дизайн.
Здійснено аналіз сучасного стану напрямів використання
однорічних квітково-декоративних рослин у зоні Поділля й
визначено їх перспективність для озеленення паркової зони
Вінницького національного аграрного університету (ВНАУ).
Вивчалися й досліджувались найперспективніші види й
сорти культур родини Айстрових: нагідки лікарської, цинії
вузьколистої, чорнобривців прямостоячих та айстри однорічної — екологічно пластичних рослин, стійких до лімітувальних чинників довкілля та з тривалими декоративними
властивостями протягом вегетаційного періоду. Виявлено
найперспективніші сорти вітчизняної селекції для створення
колекції однорічних культур на базі експозиційної ділянки
ВНАУ: нагідки лікарські (Сонце Єгипту, Каблуна, Гейша), цинія вузьколиста (Глоріенша, Сомбреро, Класік), чорнобривці
прямостоячі (Тітан, Ваніла, Робін Гуд), айстра однорічна
(Художня, Яблунева, Аметист). Встановлено, що найвищі
показники тривалості цвітіння досліджуваних сортів (до 60
днів) були в Tagetes erecta L. (сорт Тітан — 52 дні, сорт
Ваніла — 60 днів, сорт Робін Гуд — 55 днів). Узагальнено
рекомендації щодо використання різних культиварів досліджуваних однорічників закордонної селекції в озелененні з
урахуванням їх біоморфологічних особливостей. Встановлено, що з практичної точки зору вони є перспективними для
створення груп на фоні газону міксбордерів, рабаток, клумб
та є чудовим матеріалом для створення моносадів.

“АПК України”. Реферативний журнал

ТВАРИННИЦТВО. Загальні питання

УДК 636/639; 636.0

УДК 635.925:582.918.3:632.9
2020.2.228. Ткаленко А. СОХРАНИТЬ ОТ КЛЕЩЕЙ И
ГНИЛЕЙ. Огородник. 2020. № 1. С. 42–44.
Цикламен (альпійська фіалка), хвороби і шкідники цикламена, захист цикламена від хвороб і шкідників.
Висвітлено питання щодо хвороб і шкідників цикламена
(Ц.) (альпійська фіалка) та захисних заходів проти них.
Зазначено, що хвороби і шкідники здатні завдати Ц. непоправної шкоди або й зовсім знищити рослину. Основною загрозою для Ц. є хвороби, викликані різними бактеріями, грибами, вірусами, а також непаразитарні. Небезпечні шкідники
Ц. — кліщі, попелиця, трипси, щитівки. Бактеріальні хвороби
Ц. — мокра і сіра гнилі, антракноз, фузаріоз; вірусні — вірус
бронзовості листків та вірус кільцевої мозаїки. З метою обмеження чисельності шкідників і розповсюдження хвороб на
Ц. необхідно проводити комплекс захисних заходів. Потрібно
підтримувати оптимальну вологість повітря в приміщенні,
не перезволожувати і не пересушувати ґрунт в ємностях з
Ц. Поливати рослини бажано раз на добу, вранці, щоб за
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день субстрат встиг дещо підсохнути. Важливо правильно
підібрати субстрат для Ц. Вода в ньому не повинна сильно
застоюватися. Не слід допускати закисання ґрунту, появи
моху на його поверхні. Ґрунт має бути добре дренованим.
Приміщення, де ростуть Ц., необхідно обов’язково провіт
рювати, проте не допускати протягів. Для підживлення найкраще використовувати калійно-фосфорні і мікродобрива.
Азотні добрива потрібно дозувати, оскільки вони знижують
імунітет Ц. Для Ц. дуже важливим є правильний температурний режим. Оптимальна температура повітря — 15–20°С. За
дуже високої чи низької температур рослина відчуває стрес,
знижується її імунітет, розвиваються хвороби. Недостатнє
освітлення спричиняє витягування квітконосів, здрібнення
квіток і скорочення тривалості цвітіння. Наведено рекомендації щодо захисту Ц. від хвороб і шкідників за допомогою
ефективних хімічних і біопрепаратів (триходермін, гаупсин,
планриз, фітонцид-Р; інсектициди: актелін, міледі, провадо
грін, спінтор 240 SC, натургард, актофіт, фунгіцид світч 62,5
WG, фітоцид-Р та інші).

636/639 Тваринництво
636.0 Загальні питання
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ЖУКОРСЬКИЙ О.М.
УДК 636.082.13(477)
2020.2.229. Войтенко С.Л., Порхун М.Г., Сидоренко О.В.,
Ільницька Т.Є. ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО
ТИСЯЧОЛІТТЯ. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат.
наук. зб. Київ, 2019. Вип. 58. С. 110–119. Бібліогр.: 9 назв.
Шифр 06 553557.
Генофонд тваринництва України, державна політика
АПК, породи с.-г. тварин, збереження біорізноманіття,
ризики у тваринництві, племінні стада тварин.
Генетичні ресурси с.-г. тварин України на початку ІІІ тисячо
ліття представлені молочним і м’ясним скотарством, свинарством, вівчарством, конярством, птахівництвом, хутровим
звірівництвом і кролівництвом, рибництвом і бджільництвом.
Сумна динаміка 2002–2019 рр. свідчить, що практично всі
види с.-г. тварин зазнали значного скорочення маточного
поголів’я, що вкрай негативно впливає на біорізноманіття
тваринного світу в цілому. Відзначено загрозливий стан
щодо зникнення, з огляду на поголів’я, самиць у популяціях
худоби порід: англерської, білоголової української, україн
ської бурої молочної і червоної польської — молочного
напряму продуктивності, а також герефордської, світло
аквітанської та української м’ясної — м’ясного напряму.
Підкреслено занепокоєння стосовно усіх порід свиней, окрім
великої білої та ландрас. Загрозливим є стан і щодо зникання у вівчарстві овець сокільської і темноголової латвійської
порід, а в конярстві — коней української верхової породи.
Упродовж 2002–2019 рр. за недбалого господарювання в
Україні перестали функціонувати племінні стада ВРХ бурої
карпатської, української бурої молочної порід, пінцгау, а також м’ясної п’ємотез. Це ж стосується і великої білої породи
свиней англійської селекції, великої чорної і миргородської
порід свиней, а у вівчарстві — асканійської тонкорунної породи, асканійського типу чорноголових овець із кросбредною
вовною, породи олібс, північно-кавказької породи, полварс,
української м’ясо-вовнової (харківський тип), цигайської породи та її типів кримського і приазовського, багатоплідного типу
каракульської породи овець. Щодо конярства, то впродовж
2002–2019 рр. ліквідовано племінні стада, у яких розводили
коней будьонівської, російської ваговозної і французької
рисистої порід. Відсутня інформація у Державному реєстрі
племінних стад про конематок гуцульської і торійської порід,
а також шетлендського поні. У 2019 р. порівняно із 2002 р.
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значно скоротилось поголів’я конематок новоолександрівської ваговозної, орловської рисистої, російської рисистої,
тракененської та української верхової і чистокровної верхової
порід. У висновках наголошується на вкрай необхідних термінових заходах аграрної політики держави щодо збереження
породного біорізноманіття у тваринництві України.
УДК 636.082.13.084/.087(477.7)
2020.2.230. ТВАРИННИЦТВО ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО
ПІВДНЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ / Вдовиченко Ю.В., Іовенко В.М., Кудрик Н.А., Кононенко В.Г., Жарук П.Г., Жарук Л.В., Писаренко А.В., Гратило О.Д.,
Свістула М.М. Науковий вісник “Асканія-Нова”. 2019. № 12.
С. 6–23. Бібліогр.: 6 назв.
Тваринництво Південного Степу України, ІТСР “АсканіяНова”, породи (ВРХ, овець, свиней), кормовиробництво,
кліматичні зміни, селекція у тваринництві.
Представлено результати багаторічної праці вчених Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова
“Асканія-Нова” ННСГЦВ зі створення і впровадження у виробництво порід і типів ВРХ, овець і свиней з високими
продуктивними та адаптаційними властивостями, а також
кормової бази тварин в умовах зміни клімату. Охарактеризовано тварин м’ясного і молочного скотарства, вівчарства і
свинарства. Породи і типи тварин, створені для розведення
в жорстких кліматичних умовах регіону, мають високу адаптаційну властивість, що проявляється максимально у їхньому потенціалі продуктивності та відтворювальної здатності
за умов повноцінної годівлі. Проте зміни кліматичних умов
негативно впливають на поживну цінність кормової сировини, у якій на 6–23% зменшується вміст білка та доступної
до обміну енергії, а також значно знижується концентрація
макро- і мікроелементів та каротину. Висвітлено системи
виробництва кормів для овець і ВРХ в умовах посушливого
Південного Степу, а також моделі пасовищно-сінокісних
агрофітоценозів для відновлення природних кормових угідь
у цій зоні України. Створені агроценози при дотриманні
технології забезпечують стабільні врожаї зеленої маси —
200–250 ц/га з виходом сухої речовини — 58,1–60,3 ц/га, кормових одиниць — 31,9–43,1 ц/га, перетравного протеїну —
4,23–5,06 ц/га. Представлено ресурсоощадну технологію поліпшення вироджених природних кормових угідь Південного
Степу України.

55

ТВАРИННИЦТВО. Конярство. ВРХ. Скотарство

2020.2.231.

УДК 636.1; 636.22/.29

636.1 Конярство
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ЖУКОРСЬКИЙ О.М.
УДК 636.1.046.082.13(476)
2020.2.231. Рудак А.Н. ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНО
СТИ ЛОШАДЕЙ ВЕРХОВЫХ ПОРОД В РАЗЛИЧНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ КОННОГО СПОРТА. Розведення і генетика
тварин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2019. Вип. 58. С. 52–57.
Библиогр.: 6 назв.. Шифр 06 553557.
Коні верхові Білорусі, породи коней, жеребці, кобили, роботоздатність коней, селекція коней, коні (тракененська
і ганноверська), кінний спорт.
Дослідження проведено у провідному господарстві з розведення коней (К.) тракененської, ганноверської та інших
порід у Білорусі. Висвітлено особливості мінливості та
успадковуваності показників рухових і стрибкових якостей,
екстер’єру К. верхових порід. Коефіцієнти успадковуваності
ознак розраховувались методом побудови однофакторних
дисперсійних комплексів, градаціями яких стали фенотипічні ознаки нащадків використаних жеребців-плідників.
Оцінка екстер’єру становила 0,109, роботоздатність — 0,365
(P≤0,001), промірів (висота в холці) — 0,175 (P≤0,01). При
вивченні повторюваності оцінок показників роботоздатності
досліджуваних К. у різних дисциплінах кінного спорту визначено коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Найвищим
він був у виїздці (rs=0,484, P≤0,01), що показало помірний
прямий позитивний зв’язок між результатами випробувань
верхових К. в молодому віці та в їхніх виступах у спортивних
змаганнях. Найнижчим він виявився у триборстві (rs=0,164).
Зроблено висновок про те, що коефіцієнти успадковуваності
й повторюваності оцінки показників роботоздатності досліджених коней верхових порід залишаються досить низькими.
Це потребує розробки і використання додаткових критеріїв
оцінки за вказаною ознакою.

УДК 636.127.1:612.8:612.015
2020.2.232. Косенко С.Ю. РОБОЧІ ЯКОСТІ РИСИСТИХ КОНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: монографія. Одеса, 2018. 94 с. Бібліогр.: 102 назви. Шифр 553474.
Коні рисисті, роботоздатність рисаків, нервова діяльність
коней (ВНД), тренінг рисаків, кров рисаків, іподромні випробування коней,біохімія рисаків, здоров’я і темперамент коня.
З метою розробки методів тренінгу, оптимальних для рисистих коней кожного з типів вищої нервової діяльності (ВНД),
вивчено вплив типу ВНД на продуктивність і роботоздатність
цих тварин в історичному і сучасному ракурсі. Наведено
результати досліджень впливу різних типів ВНД на динаміку
вуглеводного обміну у коней під час іподромних випробувань.
Проаналізовано біохімічні показники крові та особливості
їх зміни під впливом фізичного навантаження. Враховуючи
результати багаторічних досліджень, побудовано графічну
модель зростання напруженості фізіологічних процесів з підвищенням швидкості руху в організмі рисаків кожного типу ВНД.
За допомогою цієї моделі виявлено деякі закономірності в
системі тренінгу рисаків, що покладено в основу рекомендацій
стосовно тренувальних навантажень відповідно до кожного з
них. Складені схеми було апробовано на 30 гол. рисаків Лимарівського кінного заводу, які проходили випробування на тренувальному відділенні № 3 Одеського іподрому у 2009–2011 рр.
У результаті застосованих індивідуальних схем тренінгу встановлено рекорди Одеського іподрому на дистанцію 3200 м для
кобил (Опала — від Прогула та Освіти, жвавість 4.21,2) та на
дистанцію 4800 для кобил орловської породи (Подкова — від
Казуса та Піки, жвавість 7.23,2). Обидві кобили належали до
сильного неврівноваженого типу ВНД, що додатково засвідчило високі дистанційні здібності коней цієї групи.

636.22/.29 ВРХ. Скотарство
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ЖУКОРСЬКИЙ О.М.
УДК 636.22/.28.03.082.12.454.2
2020.2.233. Фурса Н.М. РІВЕНЬ ВІДТВОРЮВАННЯ ТА
ПЛОДЮЧОСТІ МАТОК АСКАНІЙСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ СІРОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ. Нау
ковий вісник “Асканія-Нова”. 2018. Вип. 11. С. 143–156.
Бібліогр.: 17 назв.
ВРХ сіра укр., Південний Степ України, збереження малочисельної ВРХ, генофонд ВРХ, відтворювальність і плодючість ВРХ, м’ясне скотарство, Херсонська обл.
Представлено результати аналізу відтворювання і плодючості маток малочисельної популяції сірої української худоби, що показало збережений високий генетичний потенціал
цих тварин. Тривале розведення худоби впродовж 68 років
в екстремальному кліматі не знизило суттєво рівень її відтворювання та плодючості. Так, матки генофондового стада
сірої української породи племрепродуктора ДП “ДГ ІТСР
“Асканія-Нова”” (регіон Присивашшя) перевищують стандарт класу еліта-рекорд за основними відтворювальними
якостями на 0,21–16,22%, а за плодючістю — на 8,1–13,6%.
Рівень відтворювання характеризується високою напруженістю та інтенсивністю: на день життя корови припадає на
2,93% більше отелень, ніж за нормованого стандарту, проте
рівень плодючості дещо відстає від стандарту на 5,9–6,9%,
але при цьому відзначаються повторні отелення, природна двійневість, підвищений (на 9%) вихід та збереженість
телиць на 19% порівняно з бугайцями. Чисельність стада
налічує всього 235 голів (3 бугая, 93 корови, 80 отелиць,
59 бугайців), тому наголошується на необхідності збереження і поширення цих видатних і цінних тварин в Україні.
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УДК 636.22/.28.03.082.14(477.7)
2020.2.234. Вдовиченко Ю.В., Писаренко А.В., Фурса Н.М., Макарчук Р.М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ЖИВОЇ МАСИ КОРІВ ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ В
УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ.
Науковий вісник “Асканія-Нова”. 2018. Вип. 11. С. 55–62.
Бібліогр.: 5 назв.
ВРХ південна м’ясна, Херсонська обл., Одеська обл., м’ясне
скотарство Півдня, молочність південної м’ясної ВРХ.
Дослідження проведено на тваринах таврійського (ТТ)
причорноморського типів (ПТ) південної м’ясної породи ВРХ
у ДП ДГ “Асканійське” Херсонської та ТОВ ВНФ “Зеленогірське” Одеської обл., де метеорологічні умови характеризуються різкою континентальністю з високою t — до +39,4°С
та вище — і відносною вологістю у 36,0%. Встановлено,
що у телиць ТТ індекс формування живої маси (ж.м.) становить 0,1228. Телиці швидкого типу розвитку мають вищу
ж.м. у різні вікові періоди (6 міс. — на 28,6 кг, 12 міс. — на
16,3, 15 міс. — на 7,4 та 18 міс. — на 1,6 кг). Жива маса
повновікових корів відповідає рівню І класу, еліта та елітарекорд. Телиці ПТ характеризуються інтенсивнішим типом
розвитку. Зокрема, ж.м. їх швидкого типу розвитку у віці 15
і 18 місяців більша, ніж у телиць сповільненого типу на 6,0
та 6,5 кг відповідно. Жива маса корів у 3 роки як швидкого,
так і сповільненого типів — на рівні класу еліта-рекорд, у 4
роки — еліта-рекорд, у 5 років — І клас. Мінливість показників ж.м. корів південної м’ясної породи у віці 3–7 років — на
рівні Cv — 8,6–11,9%. Тварини сповільненого та швидкого
типів осіннього й зимового сезонів народження у різні вікові

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 636.22/.29

ТВАРИННИЦТВО. ВРХ. Скотарство

періоди мали найбільшу ж.м. — на 5,9–67,8 кг і 5,5–64,2 кг
відповідно. До того ж кратність збільшення її у тварин сповільненого типу розвитку становила до 23,45 раза, а швидкого — до 24,81. Найістотніший вплив інтенсивності формування ж.м. проявлявся у 6 місяців — до 27,5%, а з віком він
зменшувався — до 0,5–5,2%. Наведено показники молочності південної м’ясної худоби.
УДК 636.22/.28.033.082/.086
2020.2.235. Угнівенко А.М., Кос Н.В., Колісник О.І. УП
РАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА. Київ, 2019. 333 с. Бібліогр.: 115 назв. Шифр
553569.
М’ясне скотарство, управління виробництвом продукції,
розведення і відтворення ВРХ, утримання ВРХ, кормовиробництво, годівля худоби, біобезпека.
Систематизовано найважливіші аспекти управління виробництвом продукції м’ясного скотарства за чітких критеріїв нормативних документів. Викладено зміст основних
функцій управління (планування, організація, координація,
безперервність, контроль). Комплексно висвітлено етапи
розведення і відтворення поголів’я м’ясної худоби, технологічні вимоги до годівлі й утримання, кормовиробництва
та ветеринарного захисту. Охарактеризовано сутність нових енергоощадних технологій управління виробництвом
екологічно безпечної продукції м’ясного скотарства, основні
напрями її поліпшення.
УДК 636.22/.28.033/.034.001.18
2020.2.236. Оріхівський Т.В., Федорович В.В., Мазур Н.П.
ХАРАКТЕР ЛАКТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРІВ РІЗНИХ ВИ
РОБНИЧИХ ТИПІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2019. Вип.
58. С. 23–32. Бібліогр.: 19 назв. Шифр 06 553557.
ВРХ симентальська, молочно-м’ясне скотарство, лактаційна діяльність корів, прогнозування продуктивності
корів, Львівська обл.
Цінність симентальської породи ВРХ полягає у гармонійному поєднанні в собі добрих якостей молочної і м’ясної продуктивності, відмінних адаптаційних властивостях, міцності
конституції та високих показниках довічної продуктивності
і тривалості господарського використання. Дослідженнями у СГТзОВ “Літинське” Дрогобицького р-ну Львівської
обл. на 161 корові із закінченою 3-ю лактацією встановлено, що лактаційні криві як первісток, так і повновікових
тварин досліджуваних типів (молочний, молочно-м’ясний,
м’ясо-молочний) є достатньо стабільними. Надій по стаду
у середньому становив за 305 днів: 1-ї лактації — 4358 кг,
3-ї лактації — 4850 кг. Найвищі середньомісячні надої у
них спостерігалися з 2-го по 5-й місяці лактації, а максимальний надій — у 3-му місяці. У первісток і повновікових
корів молочного виробничого типу порівняно з ровесницями
молочно-м’ясного і м’ясо-молочного типів відмічено вищі
середньомісячні надої. Зокрема, за 1-шу лактацію перевага
над ровесницями молочно-м’ясного напряму продуктивності
становила 44,3–98,4 кг, а м’ясо-молочного — 127,4–188,9 кг.
Максимальна перевага була у 8–9-му місяцях. У корів молочного виробничого типу спостерігались стабільніші лактаційні криві та вищі значення індексів лактаційної діяльності
за різними методами досліджень. Кореляційним аналізом
визначено, що найбільш прогнозованими щодо характеру лактаційної діяльності корів досліджуваних типів були
індекси, вирахувані за Х. Тернером, В.Б. Веселовським —
А. Жирновим та J.I. Weller et al. Вплив виробничого типу
корів симентальської породи на значення цих індексів був
найбільшим і, залежно від віку тварини та індексу, становив
31,3–73,4% загальної фенотипної мінливості.
УДК 636.22/.28.034.082
2020.2.237. Полупан Ю.П., Мельник Ю.Ф., Бірюкова О.Д.
ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
КОРІВ. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук.
зб. Київ, 2019. Вип. 58. С. 41–52. Бібліогр.: 34 назви. Шифр
06 553557.
ВРХ голштинізована, генетичні чинники ВРХ, молочне
скотарство, селекція ВРХ, молочна продуктивність корів,
відтворювальна здатність корів.
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Дослідження проведено у стаді ДП ДГ “Христинівське” на
коровах української червоно-рябої молочної та голштинської
порід з урахуванням умовної кровності за поліпшувальною
голштинською. Селекційна робота забезпечила поступове
зростання молочної продуктивності стада. Реалізовано біологічну закономірність корів до збільшення молочної продуктивності з віком. За надоєм первісток відмічено тенденцію
до криволінійного підвищення продуктивності зі зростанням
умовної частки спадковості за голштинською породою. За
міжпорідного порівняння встановлено статистично значуще
перевищення надою голштинських первісток над таким у корів української червоно-рябої молочної породи (404±158,0 кг,
tdtd=2,57, P<0,02), яке до 3-ї лактації нівелюється. Визначено
статистично значущий вплив лінійної належності (≈8,3%)
і походження за батьком (13,1%) на мінливість окремих
ознак живої маси, молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів. Вплив батька у досліджуваному
стаді більший в 1,58 раза за вплив лінійної належності.
Виявлено істотний рівень диференціації груп корів різних
ліній, споріднених груп і напівсестер за батьком за надоєм
за 1-шу лактацію. За поєднанням оцінок поліпшувального
ефекту і фенотипової консолідованості найбільш бажаним
для подальшого використання у стаді є препотентні поліпшувачі Тумпі Ет Ред Тл 112367468 і Мішель Ред 402213, а
найбільш небажаними — препотентні погіршувачі Інгібітор
Ет Ред 402151 і Джупі Ред Тв Тл 114386090.
УДК 636.22/.28.034.082.001.12
2020.2.238. Іляшенко Г.Д. ПРОГРАМА УДОСКОНАЛЕННЯ СТАДА ВРХ МОЛОЧНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНО
СТІ ДП “ДГ “ЕЛІТНЕ”” ІС ГС НААН. Кропивницький, 2019.
40 с. Шифр 553610.
Молочне скотарство, племзавод ДП “ДГ “Елітне””, прог
рама вдосконалення ВРХ, надої корів, ремонт стада ВРХ.
Представлено оцінку результатів селекційної роботи з
підвищення продуктивних і племінних якостей тварин стада молочної ВРХ ДП “ДГ “Елітне”” ІСГС НААН. Висвітлено
характеристику за основними селекційними ознаками, породний та віковий склад стада у племзаводі (укр. червона
молочна, укр. чорно-ряба молочна) за останні роки. Основні
напрями вдосконалення розвитку молочного скотарства
на перспективу передбачають: забезпечення нарощування поголів’я худоби і збільшення продукції високої якості;
розробку заходів на здешевлення кормів і поліпшення їх
якості, заготівлю їх відповідно до науково обґрунтованих
норм, інтенсифікацію відтворення маточного поголів’я, що
дасть змогу збільшити щорічне введення в основне стадо
перевірених за молочністю первісток, підвищити надої на
25,4% та оплату корму продукцією на 4,1%. Вдосконалюючи
організацію відтворення стада, потрібно значно збільшити
число отелень на зимово-весняний період, а на літній передбачати незначну їх кількість. Зростання виходу телят
сприятиме збільшенню поголів’я ремонтного молодняку та
ремонту стада, особливо для оздоровлення від лейкозу.
Ступінь реалізації генетичного потенціалу продуктивності за
використання бугаїв-поліпшувачів голштинів при розведенні
українських червоної та чорно-рябої молочних порід має
становити не менше 90%. До 2021 р. планується підвищити
надій на корову на 10,2% — до 9035 кг молока проти 8200 кг
у 2018 р. Наведено умови підвищення економічної ефективності молочного скотарства.
УДК 636.22/.28.034.082.001.12
2020.2.239. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДБОРУ БУГАЇВ ДО МАТОЧНОГО ПОГОЛІВ’Я В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ /
Полупан Ю.П., Рубан С.Ю., Єфіменко М.Я., Коваленко Г.С.,
Бірюкова О.Д., Басовський Д.М., Прийма С.В., Подоба Ю.В.;
за ред. Ю.П. Полупана. 2-ге вид., допов. і переробл. Чубинське, 2019. 31 с. Шифр 553554.
Молочне скотарство, бугаї-плідники (підбір), селекція
вітчизняних порід ВРХ, схрещування ВРХ, запобігання
близьких інбридингів, генетичні аномалії ВРХ.
Головною проблемою сучасного молочного скотарства
України є катастрофічне скорочення кількості бугаїв-плідників
(БП) і ліній вітчизняних новостворених порід, що зумовлює
звуження генеалогічної структури наших порід. Це ускладнює внутрішньолінійний підбір БП за маточним поголів’ям, а
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також їх удосконалення з метою консолідації та поліпшення
господарсько корисних ознак. Підприємствами та власниками
худоби здійснюється нерегульований імпорт сперми плідників та іншого генетичного матеріалу обмеженого числа ліній
та споріднених груп. У представлених рекомендаціях викладено основні принципи підбору, встановлення споріднених
зв’язків між бугаями, складання підбору у стаді в ручному
режимі і за допомогою програмного засобу “СУМС ІНТЕСЕЛ
ОРСЕК”. Висвітлено гени, асоційовані з компонентами молока та генетичні аномалії, а також принципи контролю щодо
походження ВРХ та шляхи уникнення генетичних дефектів.
Постановою Президії НААН (2015 р.) передбачено внести
зміни до існуючих програм селекції вітчизняних порід ВРХ.
Визнано за доцільне проведення аналізуючих схрещувань:
української чорно-рябої молочної породи із джерсейською
та швіцькою; української червоно-рябої молочної з монбельярдською, червоною шведською, айрширською і швіцькою;
червоної молочної породи із червоною шведською, червоною датською і джерсейською; симентальської породи із
симентальською європейської селекції, монбельярдською
та айрширською. Наведено можливі варіанти використання
бугаїв зарубіжної селекції.
УДК 636.22/.28.034.082.13
2020.2.240. Пендюк А.Р., Федорович В.В., Мазур Н.П.
ФЕНОТИПОВИЙ ПРОЯВ ОЗНАК МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У КОРІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ УКРАЇНСЬКОЇ
ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ. Розведення і генетика
тварин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2019. Вип. 58. С. 33–40.
Бібліогр.: 8 назв. Шифр 06 553557.
ВРХ (укр. чорно-ряба мол.), селекція ВРХ, генотипи молочної худоби, молочне скотарство, ВРХ голштинізована,
коефіцієнт кореляції, продуктивність корів, Волинська
обл.
Дослідження проведено у СТОВ “Лище” Луцького р-ну
Волинської обл. на коровах 5 різних генотипів української
чорно-рябої молочної породи: 1-й — із часткою спадковості
голштинської породи 75% і менше; 2-й — 75,1–81,25%;
3-й — 81,26–87,50%; 4-й — 87,51–93,75%; 5-й — із часткою
спадковості голштинів понад 93,75%. Встановлено, що у
господарстві найбільше тварин (33,7%) з умовною часткою
спадковості голштинів — 81,26–87,50%, а найменше (9,3%) —
з часткою 93,75%. Із наростанням у генотипі тварин спадко
вості голштинської породи у них підвищуються показники
надоїв, але значно знижується вміст жиру в молоці. У корів
усіх генотипів найвищі високодостовірні (P<0,001) додатні
значення коефіцієнтів кореляції спостерігалися між надоєм
та кількістю молочного жиру (r=0,912–0,987). Коефіцієнти
вікової повторюваності надою, вмісту жиру в молоці та
кількості молочного жиру найвищими були у корів із часткою спадковості до 75%, що засвідчило про вищий ступінь
успадкування цих ознак у них порівняно із висококровними
тваринами. Із підвищенням спадковості голштинів у генотипі
піддослідних корів коефіцієнти повторюваності вищенаведених ознак молочної продуктивності здебільшого знижувалися. Найбільш суттєво і достовірно (P<0,001) генотип тварин
впливав на надій (13,3–18,1% загальної мінливості цієї
ознаки), дещо менше — на вміст жиру в молоці (9,3–13,2) та
кількість молочного жиру (6,6–14,1%). Найвищою сила впливу генотипу на ці ознаки була за першу лактацію. Наведено
детальні показники досліджень у таблицях.
УДК 636.22/.28.034.082.13.061
2020.2.241. Хмельничий Л.М., Хмельничий С.Л., Лобода А.В., Клименко О.І. ФЕНОТИПОВА КОНСОЛІДОВАНІСТЬ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ФОРМУВАНЬ СУМСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРІДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ
МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ОЗНАКАМИ ЛІНІЙНОЇ ОЦІНКИ
ЕКСТЕР’ЄРУ. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат.
наук. зб. Київ, 2019. Вип. 58. С. 72–79. Бібліогр.: 15 назв.
Шифр 06 553557.
ВРХ (укр. чорно-ряба мол. сумськ. тип), екстер’єр ВРХ,
лінії ВРХ, фенотипова консолідованість, селекція ВРХ,
генетична мінливість ВРХ, молочне скотарство.
Дослідження проведено на коровах-первістках сумського
внутрішньопорідного типу української чорно-рябої молочної
породи племзаводу ПП “Буринське” Підліснівського відді-
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лення Сумського р-ну. Проаналізовано ступінь фенотипової
консолідованості (ФК) провідних генеалогічних формувань
за ознаками лінійної оцінки екстер’єрного типу (лінії: Валіан
та 1650414 — n=80; Старбака 1650414 — n=65; Метта
1392858 — n=54). Наведено показники ФК корів-первісток
різних генотипів за ознаками екстер’єрного типу у трьох
групах: 1-ша — 62,5–74,9% (умовна кровність голштинської
породи); 2-га — 75,0–87,4%; 3-тя — 87,5% і вище. Встановлено наявність генетичного впливу на ступінь ФК більшості
лінійних ознак, що свідчить про можливість ефективної
селекції молочної худоби за типом при інтенсивному використанні чистопорідних голштинських плідників з високою
оцінкою за лінійною класифікацією екстер’єру їхніх дочок.
За оцінкою помісних корів ступінь фенотипової мінливості
лінійних ознак звужується зі збільшенням умовної кровності
голштинської породи. Найвищим рівнем ФК за груповими
та більшістю описових ознак екстер’єру характеризуються
корови-первістки із часткою спадковості голштину 87,5% і
вище. У процесі використання методів лінійної класифікації,
визначення коефіцієнтів фенотипової консолідації дає змогу
достатньою мірою диференціювати різні за походженням
селекційні групи тварин за лінійними ознаками екстер’єру
з розробкою на підставі встановленої селекційної ситуації
ефективних заходів щодо поліпшення неконсолідованих
ознак у бік бажаного типу.
УДК 636.22/.28.034.082.2
2020.2.242. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ
ОПТИМІЗАЦІЇ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ПОПУЛЯЦІЯХ
МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ: метод. рекомендації. Черкаси: Черкаська ДС біоресурсів НААН, 2019. 36 с. Бібліогр.: 25 назв.
Шифр 553451.
Молочне скотарство, ВРХ голштинізована, селекція
ВРХ, формування високопродуктивного стада ВРХ, генофонд ВРХ, Черкаська обл.
Висвітлено генетичний потенціал голштинської, української
червоно-рябої молочної та української чорно-рябої молочної
порід у процесі формування високопродуктивного стада за
умов використання генофонду голштинської породи (ГП)
ВРХ. Доведено, що підвищення молочної продуктивності у
племінних стадах молочної худоби Черкаської обл. відбувається завдяки використанню бугаїв-плідників ГП з високою
племінною цінністю за поєднаними ознаками. При цьому
дочірнє покоління характеризується вищим ступенем реалізації генетичного потенціалу порівняно з материнським. Його
значення — 61,4–63,4% проти 55,8–61,5% у материнському.
Збільшення безумовної ентропії за ознакою “сервіс-період”
у корів дочірнього покоління кожної із досліджуваних порід
вказує на існування протиріччя між продуктивними і відтворювальними властивостями корів. Дослідження молока
корів ГП, одержаних від плідників американського (А.), канадського (К.), німецького (Н.) походження, дає підстави
стверджувати, що воно придатне, переважно, для виготовлення питного молока і кисломолочних продуктів, але не
придатне для сирів високої якості. Визначено, що частка
впливу плідника на ознаку “надій” становить 36,9–56,1%, а
екогенезу — 24,8–35,9%. Показники молочної продуктивності
дочок значною мірою залежать від породи і країни походження бугая-плідника (БП). Дочки БП А. і К. походження
мали більш виражений молочний тип, а Н. — комбінований.
Використання БП А. і К. походження дасть змогу покращити
екстер’єр, живу масу і молочну продуктивність корів, а використання генофонду голштинської породи через плідників
Н. сприятиме жирномолочності, поліпшенню екстер’єру та
морфофункціональних властивостей вимені. Для підвищення генетичного прогресу в популяціях молочної худоби
рекомендовано використовувати 10% корів активної частини
для оцінки бугаїв. При цьому оцінку їх проводити за даними
щонайменше 50 ефективних дочок.
УДК 636.22/.28.034.082.231
2020.2.243. Обливанцов В.В., Скляренко Ю.І. РОЗВЕДЕННЯ ЗА РОДИНАМИ ПРИ ВДОСКОНАЛЕННІ СУМСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРІДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНОРЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ. Науково-технічний бюлетень /
Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2019. № 121. С. 171–181.
Бібліогр.: 10 назв. Шифр 553438.
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ВРХ (укр. чорно-ряба мол. Сум. вн. тип.), маточні родини
ВРХ, молочне скотарство, племзавод ВРХ “Перше травня”, бугаї-плідники, корови-рекордистки, підбір і добір ВРХ,
Сумська обл.
Дослідження проведено у стаді ВРХ племзаводу “Перше
травня” Сумського р-ну Сумської обл. у 2010–2018 рр. Показано, що сформовані генеалогічні маточні родини (МР)
корів Сумського внутрішньопорідного типу (СВПТ) української чорно-рябої молочної породи характеризуються
високою молочною продуктивністю. Найвищі надої молока
мали родини Русалки 4630, Молнії 5900026334 та Марини
4961 (6585±135,6 — 6747±221,0 кг). За жирномолочністю
відзначено родини Молнії 5900026334, Моті 5540, Веселки
5050, Дани 5735, Марини 4961 (Cv=0,7–2,3%), білковомолочністю — Марини 4961, Рози 5774, Дани 5735, Волошки
5900026189, Молнії 5900026334, Танюші 5420 (Cv=2,4–3,5%).
Найменшою консолідацією за величиною надою, вмістом
жиру і білка в молоці характеризуються родини Рози 5774,
Глорії 4315, Барбі 5900026278 та Русалки 4630. Зазначено,
що вплив спадковості родоначальниць МР СВПТ української
чорно-рябої молочної породи на ознаки молочної продуктивності їх нащадків у подальших поколіннях зменшувався.
Аналіз комбінаційної здатності ліній та генеалогічних родин
корів засвідчив найбільш вдалі підбори бугаїв-плідників до
маточного поголів’я сформованих родин з лініями Елевейш
на 1491007, Валіанта 1650414, Чіфа 1427318 і Старбака
352790. До групи потенційних родоначальниць нових родин
включено 18 високопродуктивних корів, які мають 1–3 отелення, їх молочна продуктивність за 305 днів кращої лактації
становить 7202–8054 кг з умістом жиру в молоці 3,73–4,05%,
білка — 2,87–3,16%. У роботі з МР рекомендовано, щоб у
кожній перспективній родині було не менше 2 лактуючих дочок, 3–4 внучки та 2–4 правнучки. Доцільно використовувати
помірне і віддалене споріднене парування тварин. Зазначено, що розроблено схему підбору бугаїв-плідників планових
ліній до маточних родин корів та заходи щодо добору і комплексної оцінки корів-рекордисток племінного стада.
УДК 636.22/.28.034.082:575
2020.2.244. Писаренко Н.Б. ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА
ВНУТРІШНЬОПОРІДНИХ ТИПІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ
МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ІМУНОГЕНЕТИЧНИМИ МАРКЕРАМИ. Науковий вісник “Асканія-Нова”. 2018. Вип. 11. С.
112–121. Бібліогр.: 17 назв.
ВРХ (укр. черв. мол., таврійс. зон. типи, голштинізований тип, жирномолочний тип), імуногенетичні маркери
ВРХ, алелі, антигени, локус-ЕАВ, молочне скотарство,
Херсонська обл.
У порівняльному аспекті проаналізовано генетичну структуру (ГС) внутрішньопорідних типів (ВТ) ВРХ (таврійські зональні типи) української червоної молочної породи у стаді
племзаводу приватного кооперативу “Заря” (Білозерський р-н,
Херсонська обл.) на антигенному та алельному рівнях. У 45
досліджених тварин популяції голштинізованого типу виявлено
всі антигени, а у тварин жирномолочного типу були відсутні
антигени R1, E’1 та G3. Концентрація їх коливалась від 0,0018
до 0,9582. За результатами порівняння ГС ВТ ВРХ за ЕАВлокусом встановлено алельні особливості кожної групи тварин.
Так, у популяції голштинізованого типу виявлено 49 алелів, з
яких найпоширеніші: G2Y2E’1Q’ (0,1383), Y2A’1 (0,2069), B2O1
(0,0918) та Q’ (0,0774), а у жирномолочному — 26 алотипів, з
яких найпоширеніші: E’3G” (0,1442), Y2A’1 (0,1154), Q’ (0,0865),
I1O1QA’1E’1K’Q’ (0,0769) та I’ (0,0769). Також у жирномолочному типі виявлено 20 основних алелів, які мають загальну
частоту 0,9423. До основних алелів голштинізованого типу
належить 18 (частота 0,9093). Визначено, що популяція голштинізованого типу має вищий рівень генетичної консолідації, що
підтверджується значеннями коефіцієнта гомозиготності, який
становить 0,0903. Тоді як для жирномолочного типу цей показник дорівнює 0,0705. Отже, внутрішньопорідні типи української
червоної молочної породи ВРХ в зоні розведення таврійського
зонального типу характеризуються оригінальністю і достатньо
високим рівнем диференціації імуногенофонду.
УДК 636.22/.28.034.453.52
2020.2.245. Гончаренко І.В., Пелих Ю.С. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРВІСТОК,
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ОТРИМАНИХ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕКСОВАНОЇ ТА ТРАДИЦІЙНОЇ СПЕРМИ БУГАЇВ. Розведення і генетика тварин:
міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2019. Вип. 58. С. 86–94. Бібліогр.: 18 назв. Шифр 06 553557.
ВРХ голштинізована, молочне скотарство, бугаї-плід
ники, штучне осіменіння корів, сперма бугаїв сексована,
Київська обл.
Висвітлено результати використання сексованої сперми
(СС) бугаїв (у 2012 р. закуплено 75 спермодоз від 2 бугаїв голштинської породи американської селекції: Ri-Val-Re
MOUNTAINEER-ET 60815578 — 50 доз та Diamond-Oak
FROSTY 31520543 — 25 доз) на телицях голштинської породи племінного стада ДСП “Чайка” (філія Дударків Київської
обл.). Заплідненість телиць СС обох бугаїв виявилась досить
низькою. Живих телят народилось 38, що становило 58–44%
заплідненості із співвідношенням статей у приплоді 89: 11
та 91: 9%. Рівень надою первісток, одержаних від використання вищевказаних бугаїв, становив 7717 кг молока за
305 днів лактації, що перевершує надій матерів на 862 кг
і ровесниць на 276 кг. Проте у цих первісток знизився вміст
жиру в молоці (d=–0,02...0,05%). Зроблено висновок, що
цих бугаїв необхідно застосовувати лише у тих стадах ВРХ,
де телиці парувального віку відповідають стандарту породи, штучне осіменіння підготовлених тварин потрібно
проводити внутрішньоматковим способом із чітким проявом
статевої охоти, з дотриманням правил розморожування СС.
Здійснювати цю технологію мусить фахово підготовлений
обслуговуючий персонал.
УДК 636.22/.28.082.13
2020.2.246. Скляренко Ю.І. ГЕНЕЗИС ПОРОДНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ ХУДОБИ З ВИКОРИСТАННЯМ СВІТОВОГО ГЕНОФОНДУ: монографія. Суми, 2018.
224 с. Бібліогр.: 303 назви. Шифр 553486.
ВРХ (лебединська, укр. бура мол., сумськ. тип укр. чорноряб. мол.), селекція ВРХ, генезис ВРХ, молочне скотарство, економіка скотарства.
В історичному аспекті висвітлено селекційно-племінну
роботу щодо породного перетворення лебединської породи
(ЛП) ВРХ та створення на її основі української бурої молочної і сумського внутрішньопорідного типу української чорнорябої молочної порід. Розглянуто особливості формування
їх генеалогічної структури. Визначено величину впливу генотипових і паратипових факторів на основні господарсько
корисні ознаки. Наведено порівняльну оцінку міжпорідної
різниці за молочною продуктивністю, відтворною здатністю,
особливостями екстер’єру та стійкістю до маститу. Викладено результати досліджень щодо генетичної подібності
тварин досліджуваних селекційних формувань. Встановлено
міжпорідну диференціацію за деякими показниками природної резистентності корів. Запропоновано заходи стосовно
подальшої селекційно-племінної роботи з досліджуваними
породою та типом. Зазначено, що з метою збереження у
тварин цінних племінних якостей, ведення і подальшого
вдосконалення кращих планових ліній тварин обох порід необхідно передбачити комплектування і зміну бугаїв-плідників
(БП), зосередившись на вітчизняних селекційних центрах
БП української чорно-рябої молочної породи та української
бурої молочної потрібної лінійної належності. Подальша
селекційна робота з обома породами мусить враховувати
закладання і формування нових перспективних заводських
ліній і родин, одержання й оцінку БП за якістю нащадків та
їх використання на маточному поголів’ї досліджуваних порід.
Збереженню порід з обмеженим генофондом, підвищенню
їхньої конкурентоспроможності в умовах сучасного ринку
мають сприяти новітні селекційні і молекулярно-генетичні
підходи, спрямовані на створення оптимальної структури
кожної породи ВРХ, а також на розробку алгоритмів застосування нових генеалогічних одиниць для одержання ефектів
гетерозису, особливо за показниками технологічної адаптованості, які властиві тваринам вітчизняних порід.
УДК 636.22/.28.082.13.453.52
2020.2.247. Ладика В.І., Скляренко Ю.І., Павленко Ю.М.,
Щербак О.В. АНАЛІЗ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ СПЕРМИ
ПЛІДНИКІВ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ ПОРОДИ ТА ОРИГІНАЛЬНОЇ
БУРОЇ ХУДОБИ НІМЕЧЧИНИ. Розведення і генетика тва-
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ТВАРИННИЦТВО. ВРХ. Скотарство

рин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2019. Вип. 58. С. 95–101.
Бібліогр.: 9 назв. Шифр 06 553557.
ВРХ лебединська, відтворення ВРХ цінних порід, генофонд ВРХ України, спермопродукція бугаїв лебединської
ВРХ, збереження генетичних ресурсів, біотехнологія скотарства, ВРХ бура (Німеччина).
У дослідженнях використовували глибокозаморожену
сперму бугаїв-плідників лебединської (Л) породи (Качур
5296, Дикий 7933, Зоркий 2688, Карий 2343, Буйний 2331)
та бугаїв оригінальної бурої (ОБ) худоби Німеччини (Урано
5149, Німрод 435209, Джулекс 435246). Сперма ЛВРХ зберігається у Сумському державному селекційному центрі у
кріоконсервованому стані понад 30 років, а ОБ Німеччини
була завезена у 2018 р. та перебуває у кріоконсервованому
стані близько 13 років. Оцінку якості спермопродукції (СП)
проводили з метою збереження локальної Л. породи ВРХ в
Україні. Порівняльний аналіз якості СП плідників ОБ худоби
Німеччини та Л. породи засвідчив, що вищі динамічні характеристики руху мала СП плідників ОБ худоби Німеччини —
на 21,7%. У них відмічено також більшу кількість сперматозоїдів з прямолінійно-поступальним рухом — на 16,5%. Однак середня кількість сперматозоїдів у спермодозі плідників
Л. породи становила 868 млн, що на 769 млн більше, ніж у
бугаїв ОБ. Середня концентрація сперматозоїдів в 1 мл була
в 10,5 раза більшою у плідників Л. породи. Детально наведено характеристику якісних показників кріоконсервованої
СП досліджуваних бугаїв-плідників, яка довела можливість
осіменіння корів та телиць у племінних репродукторах з
розведення лебединської худоби саме кріоконсервованими
спермодозами бугаїв лебединської породи, спермопродукція
яких зберігалась понад 30 років.
УДК 636.22/.28.083.37.084.11
2020.2.248. Антоненко С.Ф. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНО
ЛОГІЧНОГО РІШЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЧОК МОЛОЗИВНО-ПРОФІЛАКТОРНОГО ПЕРІОДУ. Нау
ково-технічний бюлетень / Ін-т тваринництва НААН. Харків,
2019. № 121. С. 52–60. Бібліогр.: 12 назв. Шифр 553438.
ВРХ (укр. чорно-ряба мол.), телята в молозивний період,
вирощування теличок, утримання телят підсисних, годівля
телят, профілактика захворювань телят, клітки-вольєри
для телят, Харківська обл.
Науково-господарські дослідження здійснювали у ДП ДГ
“Гонтарівка” Інституту тваринництва НААН (Вовчанський р-н,
Харківська обл.). Порівнювали різні елементи вирощування
телят української чорно-рябої молочної породи в молозивнопрофілакторний період. За вдосконаленою технологією теличок дослідної групи в молозивно-профілакторний період
утримували в індивідуальних клітках-вольєрах на глибокій
солом’яній підстилці впродовж 10 діб. При цьому для напування телят молозивом і молоком використовували фіксатор
для утримання пляшки, що дало змогу зменшити затрати
часу в 5–6 разів, а кількість захворювань на діарею —
на 15–20%. Середньодобовий приріст дослідних телят був
більшим на 33,3%, а витрати кормів на 1 кг приросту живої
маси меншими — на 32%, ніж у тварин контрольної групи.
Натомість напування телят контрольної групи було наступним: доярка-оператор правою рукою з відра напувала теля
свіжим теплим молозивом або молоком, а лівою — палицею
відганяла інших телят. При цьому телята цієї групи утримувались у груповій секції; після напування у них продовжувався рефлекс ссання ще 5–6 хв і вони смоктали один одного
за вухо, пуповину, хвіст, шкіру тощо.
УДК 636.22/.28:637.116:614.48
2020.2.249. Жукорський О.М., Кривохижа Є.М., Лесик О.Б.
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА
БАКТЕРИЦИДНОЇ ДІЇ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЗАСОБУ САНІМОЛ-Л ДЛЯ САНІТАРНОЇ ОБРОБКИ ДОЇЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ. Науковий вісник “Асканія-Нова”. 2018. Вип.
11. С. 83–93. Бібліогр.: 11 назв.
Молочне скотарство, доїльне устаткування, дезінфіку
вально-мийні засоби, препарат “Санімол-Л”, санітарна
обробка, молочні ферми.
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УДК 636.22/.29

Дослідження бактерицидної дії та фізико-хімічних властивостей лужного мийно-дезінфікувального засобу “Санімол-Л”
проведено в лабораторних умовах Інституту агроекології
і природокористування НААН. Показано, що за фізикохімічними даними — рН, поверхневий натяг, крайовий кут
змочування, піноутворювальна здатність — досліджуваний
засіб Санімол-Л у концентраціях 0,25%, 0,5 і 1,0% придатний для здійснення санітарної обробки доїльного обладнання на молочних фермах. Мийну здатність цього засобу
порівнювали з найпоширенішими вітчизняними: Дезмол,
Сульфохлорантин та закордонним Circo-Super AF. Визначено, що Санімол-Л, Circo-Super AF в концентрації 0,5%, а
розчин сульфохлорантину 0,3% забезпечують добру мийну
здатність. Водночас розчини засобів 1,0% Санімол-Л та 0,5%
Дезмол проявляли відмінну мийну здатність. Щодо впливу
на тест-культури, то засоби Санімол-Л і Circo-Super AF у
концентрації 0,5% за експозиції 2 хв проявляли бактерицидну дію на S. aureus, E. coli, St. agalactiae та P. aeruginosa.
Сульфохлорантин у концентрації 0,3% та Дезмол-0,5% мали
бактерицидну здатність щодо цих мікроорганізмів впродовж
експозиції 5 хв і 15 хв відповідно.
УДК 636.237.1.082.13.083.5(477)
2020.2.250. Почукалін А.Є., Прийма С.В., Різун О.В.
СЕЛЕКЦІЙНЕ НАДБАННЯ МОЛОЧНО-М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА УКРАЇНИ — БУРА КАРПАТСЬКА ПОРОДА. Розве
дення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2019.
Вип. 58. С. 137–159. Бібліогр.: 68 назв. Шифр 06 553557.
ВРХ бура карпатська, породи ВРХ зникаючі, молочном’ясне скотарство, генофонд ВРХ, збереження порід с.-г.
тварин, племінні господарства ВРХ.
В Україні до локальних порід ВРХ належить бура карпатська порода (БКП), створена складним відтворювальним
схрещуванням місцевих аборигенних форм Закарпаття —
“рижка” (стійка до туберкульозу) та її похідної “мокань” з
відріддями бурої альпійської породи Австрії, Німеччини,
Швейцарії. У Закарпатській обл. у 1972 р. відбулась апробація породи, яка вдосконалювалась упродовж багатьох років.
Проте у 2014 р. через негативні соціально-економічні та
технологічні фактори, було позбавлено племінного статусу
останнє господарство з розведення БКП ВРХ. Так Україна
втратила свої селекційні ресурси щодо унікальної породи,
масив якої у Закарпатській обл. становив 94,7% усього
поголів’я. За господарсько корисними ознаками це комбінована худоба молочно-м’ясного напряму продуктивності.
Молочна продуктивність повновікових корів — 3500–4500 кг,
уміст жиру в молоці — 3,6–3,8%. Генетичний потенціал за
надоєм високий — 8–9 т молока. Генеалогічна структура БКП
була чітко розгалуженою, мала 11 ліній і споріднених груп та
близько 38 заводських родин. Породі характерна унікальна
пристосовуваність до природно-кліматичних умов південного заходу України. Наведено схему створення БКП, конкретизуються породні особливості генетичної структури та
екстер’єру. Представлено характеристику ліній і споріднених
груп БКП, чисельність племінних тварин за “Держплемреєстром” у 2003–2013 рр., а також господарсько корисні ознаки
тварин 19 племінних господарств, які функціонували у 2003–
2009 рр. у Закарпатській обл. У кінці ХХ ст. окрім Закарпатської обл. були базові господарства в Івано-Франківській,
Чернівецькій та Львівській областях України. Окрім того,
ще впродовж 1964–1974 рр. було вивезено 24,3 тис. голів
худоби в інші країни: Середню Азію, Закавказзя, Словаччину,
Румунію, Угорщину. Наразі викликає занепокоєння зникнення місцевих порід ВРХ, їх цінних генів і генних комплексів.
Науковці вбачають першочерговим завданням збереження
генетичного матеріалу і відтворення локальних і зникаючих
порід. У зв’язку із цим створено банк генетичних ресурсів
цих порід с.-г. тварин при Інституті розведення і генетики
тварин ім. М.В. Зубця. Запаси генетичного матеріалу БКП
ВРХ збереглись і у Закарпатському племпідприємстві. Наголошується на тому, що для збереження бурої карпатської
породи як національного надбання потрібно невідкладно
провести експедиційне обстеження домогосподарств і оцінку
виявленої худоби в Україні.

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 636.32/.39

ТВАРИННИЦТВО. Вівчарство. Козівництво

2020.2.254.

636.32/.39 Вівчарство. Козівництво
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ЖУКОРСЬКИЙ О.М.
УДК 636.32/.38.03.061
2020.2.251. Атановська-Маслюк О.Й., Маслюк А.М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ
М’ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ В ПЕРІОД ПІДСИСУ. Вівчарство та козівництво: фах. темат. наук. зб. Нова Каховка,
2018. Вип. 3. С. 18–28. Бібліогр.: 15 назв. Шифр 553526.
Вівці ДП “ДГ ІТСР “Асканія-Нова”, вівці АМВ з кросбр. вовною, баранці, ярочки, екстер’єр овець, Херсонська обл.
Наведено показники розвитку баранців (19 гол.) та ярочок
(13 гол.) асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною
вовною у підсисний період (ДП “ДГ ІТСР “Асканія-Нова” —
ННСГЦВ”). У порівняльному аспекті проаналізовано проміри
ягнят у віці 1, 2, 3 місяці. Побудовано екстер’єрні профілі
баранців відносно ярочок. Встановлено, що в усі досліджувані періоди баранці закономірно переважали ярочок
за розвитком статей як середніх, так і максимальних значень. Достовірною ця перевага баранців була за висотними
промірами, довжиною ніг та глибиною грудей. Ярочки у
2-місячному віці мали більшу ширину за лопатками. Так, середній обхват грудей за лопатками у баранців збільшився на
9,9 см, а найбільший — на 13,5, у ярочок — на 10,4 та 9,5 см
відповідно. Мінливість показників з віком зросла майже за
всіма промірами, але зберіглась тенденція до більшої різноманітності у баранців. Графічне зображення промірів та
їх відносної різниці між баранцями та ярочками показало
суттєві зміни з віком порівняно з профілем в 1 місяць. Загалом баранці та ярочки асканійської м’ясо-вовнової породи
характеризувались добрим розвитком у підсисний період.
Майже всі проміри тілобудови баранців були більшими, ніж
у ярочок. Величина цих промірів мала різну тенденцію до
зміни від 1 до 3 місяців життя.
УДК 636.32/.38.03.082(477)
2020.2.252. Польська П.І., Калащук Г.П. ІННОВАЦІЙНІ
ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ — АСКАНІЙСЬКІ КРОСБРЕДИ ТА
АСКАНІЙСЬКІ ЧОРНОГОЛОВІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ
ВІВЧАРСТВА В УКРАЇНІ У РИНКОВИХ УМОВАХ. Вівчарство
та козівництво: фах. темат. наук. зб. Нова Каховка, 2018.
Вип. 3. С. 67–80. Бібліогр.: 8 назв. Шифр 553526.
Вівчарство України, відродження вівчарства, племзавод
“Асканія-Нова”, генофонд овець, вівці (аскан. кросбреди,
аскан. чорногол.), селекція овець, експортний потенціал,
баранина, вовна, бринза, Херсонська обл.
Окреслено історичний етап створення науковцями і практиками Інституту тваринництва степових районів “АсканіяНова” НААН унікальних видатних інтенсивних типів овець
з використанням кращого світового генофонду, шляхом багатоступеневої поглибленої синтетичної селекції. В результаті
широкого використання асканійських м’ясо-вовнових баранів-плідників племзаводу “Асканія-Нова” в різних регіонах
України було створено асканійську м’ясо-вовнову породу
овець з кросбредною вовною з п’ятьма внутрішньопорідними
типами: асканійські кросбреди, асканійські чорноголові,
одеський, буковинський і дніпропетровський типи. Ці інтенсивні генотипи овець не мають аналогів у практиці світового
вівчарства. Їх визнано державним поліпшуючим генофондом
як для створення інноваційного напряму — м’ясо-молочнововнового вівчарства, так і промислового та перемінного
схрещування з метою підвищення скороспілості, м’ясної,
молочної та вовнової продуктивності, поліпшення якості
м’яса, вовни, шкір та хутрових овчин. Охарактеризовано їхні
видатні якості. Підкреслено, що відтворення інноваційних
адаптованих генотипів асканійських кросбредів і асканійських чорноголових овець у закритих мікропопуляціях генофондового стада племзаводу “Асканія-Нова” при високому
генетичному різноманітті, а також широкому їх використанню
у різних регіонах дасть можливість відновити галузь вівчарства в Україні на новій якісній основі без валютних витрат
на імпортних тварин, а також запобігти ввезенню до нашої
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країни збудників небезпечних генетичних захворювань.
Окрім того, це уможливить сформувати експортний потенціал видатних вітчизняних племінних ресурсів світового
рівня, забезпечить виробництво дієтичної ягнятини, поживної бринзи, високоякісної кросбредної вовни та відмінних
хутрових овчин.
УДК 636.32/.38.033.082
2020.2.253. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ М’ЯСНОСТІ
ПРИ ВИРОЩУВАННІ БАРАНЦІВ ДО РІЗНОЇ ЗАБІЙНОЇ
МАСИ / Помітун І.А., Корх І.В., Косова Н.О., Бойко Н.В.,
Паньків Л.П., Рязанов П.О. Вівчарство та козівництво: фах.
темат. наук. зб. Нова Каховка, 2018. Вип. 3. С. 81–90. Біб
ліогр.: 6 назв. Шифр 553526.
Вівці м’ясні, баранина, баранці (інтенсивність росту),
раціон баранців, м’ясна продуктивність овець, Харківська
обл.
Дослідження проведено в ДП ДГ “Гонтарівка” ІТ НААН
(Вовчанський р-н, Харківська обл.) на 2 групах баранціваналогів харківського внутрішньопорідного типу породи
прекос різної інтенсивності росту (ІР) у період відлучення.
Першій групі (20 гол.) згодовували грубі корми (сіно люцернове, силос кукурудзяний, дерть ячмінна і кукурудзяна), а
також додатково — 150 г захищеного бай-пас протеїну; 2-й
дослід. гр. (20 гол.) — аналогічний основний раціон, але
150 г бай-пас протеїну заміняли 150 г соняшникової макухи, що й забезпечило відмінності в ІР піддослідних тварин.
Контрольні забої здійснювали у три етапи: 1-й — за досягнення середніх показників живої маси (ж.м.) вище 30 кг;
2-й — вище 40 кг і 3-й — вище 50 кг за методикою ВІТ,
1978 р. Установлено, що абсолютна маса периферійного
відділу напівтуш баранців 1-ї гр. у першому етапі забою
була на 20,7% більшою, ніж ровесників 2-ї групи. За порівняння маси осьового відділу напівтуш перевага перших над
останніми зменшилась і становила 15,0%. За визначенням
співвідношення маси периферійного й осьового відділів
до загальної маси напівтуш установлено, що у баранців
1-ї гр. периферійний відділ займав 53,0%, осьовий — 47,0%,
а 2-ї гр. — 51,8% і 48,2% відповідно до загальної маси. Загалом абсолютна маса периферійного й осьового відділів
напівтуш баранців зумовлена ІР і коливалась залежно від
їх ж.м. при забої. Найбільший приріст ж.м. забезпечувався,
перш за все, збільшенням периферійного відділу. Баранці
з високою ІР переважали менш масивних ровесників як за
абсолютною масою периферійного й осьового відділів напівтуш, так і окремих відрубів. У тазовому поясі найбільшу
питому частку (23,1–34,9%) у масі досліджених м’язів займав
4-головий і 2-головий м’язи стегна (14,9–23,5%), а в плечовому поясі — 3-головий плеча — 10,0–18,4%. Інші м’язи
характеризувались менш посиленим розвитком.
УДК 636.32/.38.033.082.26
2020.2.254. Заруба К.В., Дрозд С.Л. М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ ЗА ПРОМИСЛОВОГО СХРЕЩУВАННЯ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ
З М’ЯСНИМИ ГЕНОТИПАМИ. Вівчарство та козівництво:
фах. темат. наук. зб. Нова Каховка, 2018. Вип. 3. С. 39–47.
Бібліогр.: 8 назв. Шифр 553526.
Вівці (АТ × тексель, АТ × дорпер), схрещування овець,
баранина, м’ясна продуктивність овець.
Досліджено м’ясну продуктивність молодняку асканійської
тонкорунної породи овець (АТ) та помісей від схрещування
АТ з баранами тексель (Т) і дорпер (Д). Встановлено, що у
6,5-місячному віці середня передзабійна жива маса помісей
АТ×Т=38,0 кг, АТ×Д=30,6 кг, а чистопорідних АТ=28,9 кг.
Отже, помісі переважали АТ на 31,5 і 5,9%. Забійний вихід
мав меншу різницю: в АТ становив 41,1%; АТ×Д=42,9%;
АТ×Т=42,4%. Чистопорідні та помісні тварини мали дос
татньо високу питому частку м’язової тканини у туші —
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66,7–71,3% — у 4,5 місяця та 68,1–68,7 — у 6,5 місяця. За
хімічним складом середньої проби м’яса значної різниці між
генотипами не виявлено. У чистопорідних тварин у 6,5-місяч
ному віці відмічено найбільше зростання кількості жиру —
на 5,36 абсолютних відсотка (11,99%). У помісних цей показник становив: 10,48 у АТ×Т та 10,78% у АТ×Д.
УДК 636.32/.38.033.082.26
2020.2.255. Могильницька С.В. ВІДГОДІВЕЛЬНІ ПОКАЗ
НИКИ ТА РІВЕНЬ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ
АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ТА ПОМІСЕЙ
З АСКАНІЙСЬКОЮ М’ЯСО-ВОВНОВОЮ. Вівчарство та козівництво: фах. темат. наук. зб. Нова Каховка, 2018. Вип. 3.
С. 58–66. Бібліогр.: 6 назв. Шифр 553526.
Вівці помісні (АК х АМВ), вівці аскан. каракул., баранина,
баранці на відгодівлі, м’ясна продуктивність овець, Херсонська обл.
Дослідження проведено у ДП “ДГ ІТСР “Асканія-Нова” —
ННСГЦВ” (Чаплинський р-н, Херсонська обл.) на баранцях
асканійської каракульської (АК) породи та помісях з асканійською м’ясо-вовновою (АК×АМВ). Після відлучення ягнят у
4-місячному віці розподілили на 2 групи по 10 гол. і поставили на відгодівлю терміном у 85 днів. Утримання — стійлове,
виключало нераціональне використання обмінної енергії на
переміщення тварин по пасовищу. Раціон складався з кормів: сіно — 1,2 кг (у т.ч. суданкове — 0,85 кг, пирій — 0,35),
дерть ячмінна — 0,64, макуха соєва — 0,16 кг. По закінченні
відгодівлі у 7-міс. віці здійснено контрольний забій тварин.
Визначено, що жива маса чистопорідних АК перед забоєм
становила 46,3 кг, а забійна — 23,4 кг, забійний вихід —
50,6% (з урахуванням жирного хвоста) та 47,5% (без нього).
Водночас у помісей АК×АМВ ці показники були такі: 50,0 кг,
25,3 кг, 50,4% та 47,7% відповідно. Вихід м’яса І сорту:
у чистопорідних — 74,1%, помісей — 73,8%. Аналіз морфологічного складу тушок баранців засвідчив, що найбільший відсоток становила м’якотна тканина, зокрема у чистопорідних
тварин АК — 72,6%, у помісей (АК×АМВ) — 75,9%, а кісток —
20,2 і 21,1% відповідно. Хімічний склад найдовшого м’яза
спини у тушах обох груп майже не відрізнявся.
УДК 636.32/.38.033.082.26
2020.2.256. Китаева А.П., Новичкова А.А., Слюсаренко И.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРАНОВ ПОРОДЫ МЕРИЛЕНД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ПОЛУТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ. Науковий вісник “АсканіяНова”. 2018. Вип. 11. С. 6–16. Бібліогр.: 9 назв.
Вівці помісні (одес. тип), барани — мериноленд, вівцематки (аскан. МВ з кросбред. вов.), м’ясна продуктивність
овець, баранина, селекція овець, Одеська обл.
Дослідження проведено у приватному господарстві “АгроДИС” Ананьївського р-ну Одеської обл. Сформували 2 групи
вівцематок породи асканійська м’ясо-вовнова з кросбредною
вовною одеського типу по 50 гол. Першу групу осіменяли
спермою баранів цієї породи, а 2-гу гр. — мериноленд
німецької селекції (МНС). Встановлено, що використання
баранів-плідників МНС для осіменіння вівцематок одеського
типу асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною підвищує м’ясну продуктивність нащадків. Так за період
вирощування помісних тварин 1-го покоління від народження
до 18-міс. віку, вони переважали своїх однолітків 1-ї групи за
живою масою на 12,5–18,4%, абсолютним приростом — на
13,2–19,1% і за середньодобовим — на 13,2–19,1% (P>0,999).
Прибуток від реалізації помісного молодняку у живій масі/
гол. був вищим на 183,7 грн, а рівень рентабельності — на
4,8%.
УДК 636.32/.38.033.082.26
2020.2.257. Рижих С.С. М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БАРАНЧИКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ. Науковий вісник “АсканіяНова”. 2018. Вип. 11. С. 45–54. Бібліогр.: 14 назв.
Вівці (тексель і дорпер), баранина, схрещування овець,
вівцематки (аскан. МВ з кросбр. вов.), барани-плідники,
м’ясна продуктивність баранців, Херсонська обл.
Представлено результати схрещування вівцематок асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною
з баранами-плідниками порід тексель (1-ша дослід. гр.) і
дорпер (2-га дослід. гр.) у ДП “ДГ ІТСР “Асканія-Нова” —
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ННСГЦВ”. Наведено забійні показники баранців у віці 6 місяців та морфологічний і сортовий склад туш. Визначено, що
помісні тварини характеризуються кращими показниками передзабійної, забійної та маси парної туші, ніж чистокровні ровесники. Так, баранці 1-ї дослід. гр. перевищували чистопорідних за передзабійною масою на 8,9%, а 2-гу дослід. гр. —
на 7,1%. За показниками забійної маси 1-ша дослід. гр.
мала переваги на 13,2% над чистокровними тваринами та
на 8,2% — над 2-ю дослід. групою. Маса парної туші помісей від текселя була більшою від чистопорідних баранців
на 12,7%, а від помісей за дорпером — на 7,3% (P<0,95).
За морфологічним складом туш, площею м’язового вічка та
індексом м’ясності перевага також була у помісних тварин.
За абсолютною масою сортових відрубів помісі за текселем
мали вихід 1-го сорту — 15,1 кг, 2-го — 4,0 кг, тоді як за дорпером — 14,3 та 3,6 кг відповідно. Проте за відносною масою
кращі показники були у 2-ї дослід. гр., у якої вихід 1-го сорту
становив 74,8%, 2-го — 19,3 і 3-го сорту — 5,9%, тоді як у
помісей за текселем ці показники були: 73,7%, 19,6 і 6,7%
відповідно, у контрольних чистокровних баранців — 73,4%,
20,0 і 6,6% відповідно. М’ясо всіх помісей за співвідношенням жир:білок було ближче до оптимального значення, ніж
у чистопорідних баранців.
УДК 636.32/.38.033.084.412
2020.2.258. Єфремов Д.В., Свістула М.М., Горб С.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГО-ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ БАРАНЦІВ М’ЯСНИХ ГЕНОТИПІВ. Вівчарство та козівництво:
фах. темат. наук. зб. Нова Каховка, 2018. Вип. 3. С. 181–190.
Бібліогр.: 8 назв. Шифр 553526.
Вівці м’ясо-вовнові, норми годівлі баранців, раціон баранців на відгодівлі, протеїни у раціонах баранців.
В основний період експерименту баранці м’ясних генотипів
контрольної групи одержували раціон, збалансований за
існуючими нормами. До його складу включено: 1,0 кг бобового сіна та 0,7 кг концентратів, які містили ячменю — 67%,
кукурудзи — 20%, макухи соняшникової — 10%, солі кухонної — 1,0%, монокальцій фосфату — 1,0%, мінерального
преміксу — 1,0%. За рахунок такого балансування раціону
баранці мали 1,48 ЕКО, 14,8 МДж обмінної енергії, 1,4 кг
сухої речовини, 210 г сирого протеїну, 10 г кальцію та 6,4 г
фосфору. Водночас у раціонах баранців дослідних груп уміст
енергії та протеїну підвищили: у 1-й дослід. гр. — на 10%,
у 2-й дослід. гр. — на 20% за рахунок збільшення частки
злакових зернових (ячмінь, кукурудза) та білкових кормів
(соняшникова макуха). Кількість концентратів у годівлі тварин також поступово збільшили до 55–65% за поживністю,
що характерно для раціонів молодняку овець на відгодівлі.
Результати експерименту показали, що підвищення рівня
енергетичного та протеїнового живлення м’ясних баранців у
період відгодівлі на 20%, порівняно з існуючими нормами годівлі для м’ясо-вовнових порід, сприяє посиленню метаболічних процесів в їх організмі, що зумовлює зростання на 17%
(до 250 г) інтенсивності росту та поліпшує конверсію корму
на одиницю продукції (6,5 ЕКО). Наведено забійні якості
піддослідних тварин та біохімічні показники їхньої крові.
УДК 636.32/.38.034
2020.2.259. Лесик О.Б., Похивка М.В. ВИРОБНИЦТВО
ОВЕЧОГО МОЛОКА ТА ЙОГО ПЕРЕРОБКА НА РІЗНІ КИСЛОМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ В УМОВАХ БУКОВИНИ. Вівчарство та козівництво: фах. темат. наук. зб. Нова Каховка,
2018. Вип. 3. С. 109–119. Бібліогр.: 4 назви. Шифр 553526.
Вівці племінних господарств, породи овець, молочна
продуктивність овець, переробка овечого молока, відтворювальна здатність вівцематок, Чернівецька обл.
Комплексні дослідження проведено в умовах племінних
господарств з розведення овець буковинського типу асканійської м’ясо-вовнової (АМВ) породи (у ФГ “Дана”, 223 гол.), буковинського типу асканійської каракульської (АК) породи (ФГ
“Вівчарик”, 415 гол.) — Новоселицького р-ну та овець україн
ської гірськокарпатської породи (ПП І.П. Гуз, 300 гол.) —
Глибоцького р-ну Чернівецької обл. У піддослідних вівцематок господарств відзначено високі показники відтворювальної здатності: запліднення — 94,6–96,7%, плодючість —
128,0–145,9%. Від м’ясо-вовнових і каракульських овець
одержали по 121–141 ягнят/100 вівцематок; української

“АПК України”. Реферативний журнал
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ТВАРИННИЦТВО. Вівчарство. Козівництво

гірськокарпатської породи, покритих баранами-плідниками
м’ясо-вовнової — 124 ягнят/100 маток. Важливе значення
для молочної продуктивності має форма вимені вівцематок.
У тварин АМВ вона переважно чашоподібна (60,2%) і видов
жена (36,0%). У овець АК — чашоподібна (68,0%), видовжена
(21,8%), округла (10,2%). У вівцематок гірськокарпатських —
округла (32,5%), видовжена (42,0%), чашоподібна (25,5%).
За 147 днів доїння від однієї вівцематки АМВ у ФГ “Дана”
одержали 107,9 кг молока і 27,0 кг бринзи. У ФГ “Вівчарик”
за 160 днів від вівцематки АК — 101,1 кг молока та 25,3 кг
бринзи. Від української гірськокарпатської вівці за 147 днів
було одержано 82,8 кг товарного молока і вироблено 20,7 кг
бринзи. Описано організацію утримання і годівлі тварин у
господарствах, особливості доїння та виробництва продукції
(бринза, урда, вершки, масло).
УДК 636.32/.38.034:637.12.136.3
2020.260. Іванина О.П. ТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ПЕРЕРОБКИ ОВЕЧОГО МОЛОКА В ПРОДУКЦІЮ З ПРОБІОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. Вівчарство та козівництво:
фах. темат. наук. зб. Нова Каховка, 2018. Вип. 3. С. 100–108.
Бібліогр.: 8 назв. Шифр 553526.
Продукція вівчарства, молоко овець, йогурти, сири розсільні, пробіотики, переробка овечого молока, кисломолочні
продукти, закваски лактобактерій, біфідобактерії.
Для виготовлення розсільного сиру з пробіотичними властивостями використовували селекційні штами біфідобактерій, лактобацил, лактококів, пропіоновокислих бактерій:
B. bifidum, B. longum, L. diacetilactis, Str. thermophilus, P. freudenreichii, Lactobacillusacidophilus та інші. Також розроблено
технологічний метод виготовлення кисломолочного продукту
(типу йогурт) з овечого молока термостатним способом за
використання заквасочних культур вітчизняного виробництва
для безпосереднього внесення. Проаналізовано кількість
життєздатних клітин молочнокислих бактерій, а також хімічний склад овечого молока та одержаної з нього продукції
(розсільний сир, йогурт). Установлено, що застосування у
виробництві пробіотичних сирів заквасок лактобактерій за
безпосереднього внесення забезпечує одержання продуктів
високої та стабільної якості. Введення до складу заквашувальних композицій біфідобактерій, які мають високі антагоністичні, пробіотичні та імуномодулювальні властивості,
створює високі пробіотичні властивості у виготовлених продуктів та позитивно впливає на їх смакові якості. Показано,
що молоко цільне містить сухих речовин 17,10%, жиру —
6,5, азоту — 0,99, білка — 6,32, молочного цукру — 3,32%,
а молоко овець нормалізоване — 16,62%; 4,5; 0,92; 5,87;
4,90% відповідно. При цьому йогурт із цільного молока мав
такі показники: 16,81% сухих речовин, 6,0 — жиру, 0,46 —
азоту, 5,87 — білка, 3,96% — молочного цукру. У йогурті зі
збираного молока ці показники дорівнювали: 16,38%; 4,5;
0,46; 5,87; 4,71% відповідно.
УДК 636.32/.38.082.001.12(477)
2020.2.261. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІВ
ЧАРСТВА В ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ — ДОСЛІДНИХ ГОСПОДАРСТВАХ МЕРЕЖІ НААН / Вдовиченко Ю.В.,
Жарук П.Г., Заруба К.В., Маслюк А.М., Жарук Л.В. Вівчарство
та козівництво: фах. темат. наук. зб. Нова Каховка, 2018.
Вип. 3. С. 3–17. Шифр 553526.
Вівчарство ДП ДГ НААН, породи овець, поголів’я овець,
програма розвитку вівчарства, племзаводи овець.
Висвітлено сучасний стан галузі вівчарства в ДП ДГ НААН
України, зокрема: ДП “ДГ ІТСР “Асканія-Нова” — ННСГЦВ”,
ДП “ДГ “Асканійське” Інституту зрошуваного землеробства,
ДП “ДГ “Гонтарівка” Ін-ту тваринництва, ДП “ДГ “Руно”, ДП
“ДГ “Комунар” Ін-ту сільського господарства Причорномор’я,
ДП “ДГ ім. М.І. Кутузова” Ін-ту сільського господарства
Причорномор’я, ДП “ДГ ім. О.В. Суворова” Ін-ту сільського
господарства Причорномор’я, ДП “ДГ “Ставидленське” Кіровоградської ДС ГДС, ДП “ДГ “Правдинське” Миронівського
ін-ту пшениці ім. В.М. Ремесла, ДП “ДГ “Відродження” Ін-ту
олійних культур, ДП “ДГ ім. 9 Січня” Ін-ту свинарства й АПВ,
ДП “ДГ ім. Декабристів” Полтавської с.-г. ДС ім. М.І. Вавилова
Ін-ту свинарства й АПВ, ДП “ДГ “Грусятичі” Ін-ту сільського
господарства Карпатського регіону, ДП “ДГ “Червоний землероб” (Перлина Степу) Кіровоградської ДС ГДС. Загальна
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площа с.-г. угідь цих господарств становить 72,5 тис. га, з
них 5,8 тис. га — пасовища. У господарствах утримують
10,9 тис. гол. овець, у т.ч. 5,4 тис. вівцематок. Викладено
розроблені заходи на перспективу щодо відродження галузі
вівчарства згідно з Програмою НААН.
УДК 636.32/.38.083.51:636.7
2020.2.262. Вовченко Б.О., Соболь О.М. АКТУАЛЬНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ ПАСТУШИХ СОБАК В УМОВАХ СУЧАС
НОГО ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА. Вівчарство та козівництво: фах. темат. наук. зб. Нова Каховка, 2018. Вип. 3.
С. 29–38. Бібліогр.: 10 назв. Шифр 553526.
Вівчарство фермерське, собаки пастуші, економіка вів
чарства, Харківська обл.
Досліджено показники ефективності використання пастуших службових собак (ПСС) при обслуговуванні невеликої
чисельності поголів’я (≈14,5 гол.) овець у 9 фермерських і
селянських господарствах Близнюківського р-ну Харківської
обл. Визначено, що використання ПСС у вівчарстві дає
можливість зекономити людську працю від 40,0 до 66,7%,
вивільнити у кожній бригаді не менше однієї людини, знизити витрати на оплату праці до 44,4–73,4%. Для поголів’я
овець від 400 до 1000 гол. економія коштів на одну собаку
становить 37,3 тис. грн, від 1000 до 10000 — 14,9 тис. грн,
відносна економія витрат на обслуговування поголів’я —
41,7–55,6%. Встановлено, що при утриманні ПСС найбільша частина витрат (79,92%) припадає на корми, середня
вартість утримання собаки за умов повноцінної збалансованої годівлі натуральними кормами становить 7411,2–
6021,6 грн/рік.
УДК 636.32/.38:675.081.2
2020.2.263. ІННОВАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
ШКІРЯНО-ХУТРОВОГО ВИРОБНИЦТВА: зб. тез IV Міжнар.
наук.-практ. семінару (5 груд. 2018 р.) / упоряд.: Мокроусова О.Р., Андреєва О.А., Охмат О.А., Майстренко Л.А. Київ,
2018. 128 с. Шифр 553464.
Шкіряно-хутрове виробництво, переробка сировини тваринництва, екологічні аспекти переробки, нанотехнології.
Викладено основні сучасні напрями та способи вдосконалення технологій шкіряного та хутрового виробництва.
Зокрема, показано раціональні способи переробки сировини
і напівфабрикатів, екологічні аспекти розвитку галузі; використання сучасних хімічних матеріалів, наноматеріалів,
властивості покриттів на основі структурно зафарбованих
поліуретанів тощо. Розглянуто інноваційні напрями отримання білокумісних продуктів із відходів шкіряно-хутрового
виробництва, вплив стічних вод цього виробництва на нав
колишнє середовище та технології очищення промислових
стоків. Велика увага приділяється товарознавству та оцінці
якості шкіряних і хутрових виробів, вимогам до якості натуральних шкір тощо. Висвітлено біотехнологічні аспекти
переробки органічних біополімерів, пробіотики для шкіри з
віковими змінами та інше.
УДК 636.32/.38:675.081.2
2020.2.264. Ренсевич Є.О., Яковчук В.С. ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОЦЕСУ ВАЛЯННЯ ПОВСТІ З ГРУБОЇ ОВЕЧОЇ ВОВНИ.
Вівчарство та козівництво: фах. темат. наук. зб. Нова Каховка,
2018. Вип. 3. С. 120–126. Бібліогр.: 2 назви. Шифр 553526.
Переробка овечої продукції, кривошипний механізм, вовна
груба, валяння, машина валяльна, повсті, плита, вібратор,
тиск.
Показано процес валяння повсті з грубої вовни овець.
Зазначено, що цей процес має нелінійний логарифмічний
характер. Більшу частину щільності повсть набуває за перші
15 хв. Після цього процес валки стає практично лінійним.
Для підвищення продуктивності процесу валяння на плитній
валяльній машині рекомендується підвищувати потужність,
амплітуду вібрацій і площу плити — застосовувати кривошипний механізм до 500 об./хв при потужності 1 кВт та
амплітуді 4–24 мм і площі плити 0,8×1,8 м.
УДК 636.36.084.412
2020.2.265. Свістула М.М., Єфремов Д.В., Горб С.В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ МЕРИНОСОВИХ ЯРОК ЗА КОРЕКЦІЇ ЇХ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ. Вівчарство та козівництво:
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фах. темат. наук. зб. Нова Каховка, 2018. Вип. 3. С. 191–199.
Бібліогр.: 6 назв. Шифр 553526.
Вівці (мериносові ярки), раціон овець, годівля ремонтних
ярок, продуктивність овець, вовна, кормові норми овець,
корекція енергії у раціонах.
Годівлю ремонтних мериносових ярок контрольної групи
здійснювали згідно з потребою тварин у поживних речовинах
типовими для півдня України кормами за зимово-стійлового
утримання (сіно бобово-злакове, силос кукурудзяний, концентрати). А тваринам дослідних груп концентрацію енергії
збільшили понад норми на 10% (1-ша дослід. гр.) і 20% (2-га
дослід. гр.) за рахунок додаткового включення до раціону зернових високоенергетичних злакових кормів. Під час

УДК 636.4

експерименту відмічено загальне споживання тваринами
сіна у межах 80–87%, а силосу — 70–85%. Зі збільшенням
концентрованих кормів у раціонах овець дослідних груп
зменшувалось споживання об’ємистих грубих кормів. За
однакової живої маси усіх ярок на початку досліду (39,1 кг)
у його кінці вона різнилась. Так, у дослідних групах цей
показник був на рівні 52,4 кг, а в контрольній — 49,6 кг. Це
пояснюється підвищенням інтенсивності росту тварин у дослідних групах на 27%, середньодобових приростів на 121 г
проти 95 г у контролі. При цьому настриг вовни у митому
волокні збільшився на 13,7% і становив 3,56 кг проти 3,13 кг
у контролі, а конверсія корму у продукцію покращилась
на 11%.

636.4 Свинарство
Науковий референт — кандидат хім. наук ТОВМАЧЕНКО В.М.
Науковий консультант — академік НААН РИБАЛКО В.П.
УДК 619:576.887.111.636.4
2020.2.266. Айшпур О.Є., Муштук І.Ю., Гуменюк В.В.,
Єрмоленко О.М. ПРОБЛЕМИ ЕНЗООТИЧНОЇ ПНЕВМОНІЇ
СВИНЕЙ. Вісник аграрної науки. 2019. № 12. С. 35–41. Біб
ліогр.: 20 назв.
Мікоплазменна пневмонія, епізоотологічне обстеження,
патологія, поголів’я, збудник.
Вивчали епізоотичну ситуацію з проведенням моніторингових досліджень щодо ензоотичної пневмонії серед
поголів’я свиней у свиногосподарствах з метою встановлення основних чинників, які можуть бути причиною її поширення в Україні. За результатами епізоотологічного моніторингу,
бактеріологічних, серологічних, молекулярно-генетичних
досліджень виявлено поширення ензоотичної пневмонії
серед поголів’я свиней у господарствах України. Визначено,
що клінічні ознаки захворювання у поросят з’являються вже
в 34–50-добовому віці залежно від терміну відлучення від
свиноматок та охоплюють до 30% поголів’я. Під час розтину загиблих поросят різного віку виявлено близько 54%
випадків ураження легенів, характерних для ензоотичної
(мікоплазменної) пневмонії. Відсоток патолого-анатомічних
змін респіраторного тракту, зареєстрованих під час розтину, збільшувався залежно від віку свиней. Так, у поросят
до віку 1 міс. зміни у респіраторному тракті діагностували у
6,6%, у віці 40 діб їхня кількість різко зростала — до 24,2%
і у віці 120 діб — до 100%. Встановлено, що основними
носіями збудника ензоотичної пневмонії можна вважати
кнурів (до 68,5%), ремонтних свинок (до 64%) і свиноматок
(до 28,1%). Незважаючи на такий високий рівень носійства
серед основного поголів’я, результати були позитивними у
26,7% поросят-сисунів, після відлучення від свиноматок вони
знижувалися до 11,6 і знову підвищувалися до 22,1% у поросят віком 60–120 діб. Дослідження проблеми ензоотичної
(мікоплазменної) пневмонії свиней свідчить про поширення
її у більшості свиногосподарств України, масштаби збитків
при цьому залежать від кількості поголів’я та технології
утримання тварин.
УДК 631.22.223.6:636.4
2020.2.267. Волощук В.М., Небилиця М.С., Смислов С.Ю.,
Мазанько О.М. ВПЛИВ ТИПУ ПРИМІЩЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ: методичні рекомендації. Черкаси:
Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН, 2019. 32 с.
Бібліогр.: 17 назв. Шифр 553420.
Свинарські приміщення, мікроклімат, фізіологічні параметри свиней, системи вентиляції, обладнання приміщень.
Викладено експериментальні дані з моніторингу темпера
турно-воложистого режиму свинарників деяких типів за
сезонами року та його впливу на продуктивні якості свиней. Економічно обґрунтовано стратегію покращання основ
них параметрів мікроклімату свинарських приміщень на
засадах енергоефективності. Надано характеристику факторів, які формують мікроклімат свинарських приміщень.
Охарактеризовано вплив типу приміщення на формування
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температурно-воложистого режиму за сезонами року і продуктивні якості свиней. Розроблено і рекомендовано пропозиції виробництву щодо покращання енергоефективності
неопалюваних свинарників і оптимізації їх температурного
режиму.
УДК 636.04.082.11
2020.2.268. Дудка О.І. ПОРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ОЗНАК СВИНЕЙ. Науковий
вісник “Асканія-Нова”. 2018. Вип. 11. С. 170–177. Бібліогр.:
7 назв.
Свині, порода, форми успадкування, відтворювальна
здатність.
Наведено результати досліджень особливостей та частоти
форм успадкування відтворювальних якостей свиноматок
української степової білої (УСБ) та української степової рябої
(УСР) порід залежно від племінної цінності батьківських особин. Доведено, що у більшості випадків адитивна дія генів
у популяціях зумовлює проміжну форму успадкування —
50,0–59,0% в УСБ і 54,2–63,1% в УСР породах. Неадитивне
успадкування — понаддомінування і регресія проявилися
відповідно у 27,0 і 23,2% тварин. Домінування батька і матері
в середньому за всіма відтворювальними ознаками має майже однакову частоту успадкування — 35%. Виявлено також
закономірності прояву відтворювальних якостей свиноматокпершоопоросок досліджуваних порід залежно від форм
успадкування. Найбільш високі показники продуктивності
мали нащадки, в яких проявилося явище понаддомінування.
Свиноматки цієї групи УСБ породи переважали ровесниць
із проміжною формою успадкування та домінування матері
і батька за багатоплідністю на 3,3 (33,0%) і 2,7 гол. (25,0%)
відповідно. В УСР породі понад 60% тварин успадкували
багатоплідність за проміжною формою, поступаючись лише
ровесницям із понаддомінуванням на 2,5 гол. (25,0%), а всі
інші форми переважали, в тому числі й аналогів з домінуванням батька.
УДК 636.04.082.11
2020.2.269. Дудка О.І., Карвацька І.М., Чічаєв О.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КНУРІВ ЗАРУБІЖНОЇ
СЕЛЕКЦІЇ В ПОЄДНАННЯХ ЗІ СВИНОМАТКАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОРІД. Науковий вісник “Асканія-Нова”. 2018. Вип. 11.
С. 178–184. Бібліогр.: 10 назв.
Відтворювальні якості свиноматок, порода (породні поєднання), індекс, гетерозисний ефект.
В умовах півдня України проведено порівняльну оцінку
рівня відтворювальних якостей свиноматок української степової білої та української м’ясної порід за різних поєднань з
кнурами вітчизняної та зарубіжної селекції. Встановлено, що
кнури породи ландрас позитивно вплинули на відтворювальні якості свиноматок асканійської селекції, при цьому багатоплідність УМ породи зросла на 1,0 гол. та УСБ — на 0,3 гол.
Підвищена енергія росту та життєздатність молодняку характерні за поєднань вітчизняних порід з кнурами великої білої
породи. Доведено ефективність схрещування досліджуваних
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генотипів. Гетерозисний ефект за багатоплідністю у поєднаннях кнурів породи ландрас з материнською основою
УСБ і УМ порід коливався в межах відповідно 12,2–5,3 та
13,5–3,5%. У поєднаннях вітчизняних генотипів УСБ×УМ і
УМ×УСБ рівень гетерозису незначний і становив відповідно
1,0–1,9 та 1,0–0,3%. За масою гнізда у більшості поєднань
виявлено гібридну депресію, тобто рівень ознаки в них був
значно менший за батьківські форми, за виключенням поєднань УСБхЛ (+6,8…+0,3).
УДК 636.082.4
2020.2.270. Онищенко Л.В. ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ТА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ПРИ РІЗНИХ ПОЄДНАННЯХ. Науковий вісник “Асканія-Нова”. 2018. Вип. 11.
С. 187–204. Бібліогр.: 10 назв.
Свиноматки, відтворювальні якості, багатоплідність,
збереження, поєднання, жива маса, порода.
Висвітлено стан і напрями роботи з формування високо
продуктивного генофонду свиней на Миколаївщині. Акцентовано увагу на вдосконалення продуктивних якостей нових
порід м’ясного напряму. Установлено, що тварини червоної
білопоясої породи, яких використовують у господарстві,
відповідають вимогам класу еліта та першого класу. Під час
дослідження за чистопородного розведення і схрещування
проаналізовано продуктивність свиноматок, які характеризувалися досить високими відтворювальними якостями, що
пояснюється особливостями генотипів при задовільному рівні годівлі та створенням належних умов для утримання підсисних свиноматок. Показано, що за основними показниками
відтворювальних якостей кращими були свиноматки, батьківські форми яких відповідали вимогам класу еліта, а також
тварини нової заводської лінії Добряка 3549. Подальша
робота зі свинями червоної білопоясої породи спрямована
на збереження і розширення племінної бази, генеалогічної
структури, а також підвищення репродуктивних, відгодівельних та м’ясних якостей.
УДК 636.4.082
2020.2.271. Дудка О.І., Карвацька І.М. ВИКОРИСТАННЯ
ПРИЙОМІВ СТАБІЛІЗУЮЧОГО ВІДБОРУ В ГЕНОФОНДОВИХ СТАДАХ СВИНЕЙ. Науковий вісник “Асканія-Нова”.
2019. Вип. 12. С. 134–144. Бібліогр.: 10 назв.
Стада племінні, свині вітчизняної селекції, генофонд,
чинники стабілізувального відбору.
Здійснено моніторинг внутрішньопопуляційних процесів у
племінних стадах свиней вітчизняної селекції та з’ясовано
вплив класів розподілу тварин за конституційними ознаками на відтворювальні якості та генотипову структуру популяцій свиней локальних порід у зв’язку з дією чинників
стабілізувального відбору. Для двох порід свиней різного
напряму продуктивності встановлено специфічність адаптивної норми за відтворювальними ознаками. Показано,
що особини класу М° української степової білої породи за
багатоплідністю переважали однолітків плюс-варіантів на
0,3 голови та мінус-варіантів — на 0,4 гол. (Р≥0,99). У стаді
свиней української степової рябої породи не встановлено
вірогідних відмінностей за рівнем відтворювальних якостей
усіх класів розподілу, що свідчить про їх більш високий
адаптивний потенціал. Досліджено генетичну структуру стад
за молекулярно-генетичними маркерами. Використання у
виробничих умовах запропонованої оцінки селекційних і
генетичних змін у стадах дає змогу визначити реальний
розподіл за конституційними ознаками, на основі якого встановлюється тип відбору свиней, та підвищити ефективність
управління селекційними процесами.
УДК 636.4.082
2020.2.272. Войтенко С.Л. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА НА ПЛЕМІННІЙ ОСНОВІ. Науковий
вісник “Асканія-Нова”. 2018. Вип. 11. С. 157–169. Бібліогр.:
6 назв.
Свині, племінні стада, продуктивність, порода, лінійне
розведення, лінії.
Викладено результати моніторингу галузі свинарства на
племінній основі в Україні з акцентом на продуктивності
свиней наявних порід, а також можливості лінійного розведення. Доведено, що протягом 2002–2016 рр. кількість
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племінних стад з розведення свиней скоротилася на 158,
у т.ч. 134 племінні репродуктори і 24 племінні заводи. Відмічено тенденцію покращання живої маси племінних кнурів
і свиноматок у динаміці років за проблем із показниками відтворної здатності маток. Встановлено, що за кількістю стад
лідером серед 11 порід свиней, яких розводять в Україні, є
велика біла порода, але за поголів’ям кнурів і маток до лідерів слід віднести породу ландрас. В останні роки втрачають
свою роль у галузі такі породи: дюрок, полтавська м’ясна і
українська м’ясна, червона білопояса. До нечисленних порід
відносяться миргородська, уельська, українська степова біла
і українська степова ряба. Доведено, що в кожній породі є
стада, де тварини мають показники живої маси значно вищі
чи значно нижчі щодо вимог класу еліта. В частині господарств з племінними стадами займаються не вирощуванням
племінної продукції, а виробництвом свинини. На прикладі
генеалогічної структури свиней породи ландрас доведено
проблематичність лінійного розведення в сучасному свинарстві. На перспективу варто сконцентрувати увагу не лише
на впровадженні сучасних технологій у галузі свинарства
та кооперацію товаровиробників, але й збереженні власної
вітчизняної племінної бази.
УДК 636.4.082
2020.2.273. Дудка О.І. ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПОРІД ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ.
Науковий вісник “Асканія-Нова”. 2019. Вип. 12. С. 123–133.
Бібліогр.: 14 назв. DOI: 10.33694/2617-0787-2019-1-12-123133.
Порода, генотип, схрещування, гібридизація, термінальні
кнури, помісні свиноматки, гетерозис.
Проведено комплексну оцінку відтворювальних і продуктивних якостей свиней за чистопородного розведення, схрещування та гібридизації. В умовах півдня України
проведено порівняльну оцінку рівня продуктивних якостей
свиноматок української степової білої (УСБ) і асканійського
типу української м’ясної (АТ(УМ)) порід за різних поєднань
з кнурами вітчизняної та закордонної селекції. Встановлено, що гетерозисний ефект за багатоплідністю у поєднаннях кнурів породи ландрас з материнською основою УСБ
і АТ(УМ) порід знаходився в межах відповідно 12,2–5,3 та
13,5–3,5%. Доведено доцільність використання термінальних кнурів (дюрок × п’єтрен) на заключному етапі гібридизації. У різних поєднаннях за багатоплідністю ефект гетерозису коливався в межах 3,3–15,6%, за відгодівельними та
м’ясними ознаками відповідно 5,2–18,1 і 4,3–20,2%. Вартість
додаткової продукції на одну свиноматку знаходилася в
межах 816–1036 грн, а в розрахунку на 100 голів за відгодівлі молодняку — відповідно 87,6–93,0 тис. гривень. Отже,
з метою збільшення виробництва високоякісної свинини та
підвищення ефективності ведення галузі свинарства доцільно використовувати помісних свиноматок УСБ×ВБ,
УМ×ВБ як материнські форми за поєднання з термінальними кнурами в регіональних системах розведення і гібридизації в умовах товарних господарств.
УДК 636.4.082
2020.2.274. Онищенко Л.В., Дудка О.І. СЕЛЕКЦІЙНЕ
ДОСЯГНЕННЯ В УКРАЇНІ НОВОЇ ЗАВОДСЬКОЇ ЛІНІЇ ДОБ
РЯКА 3549 ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ. Науковий
вісник “Асканія-Нова”. 2019. Вип. 12. С. 145–155. Бібліогр.:
6 назв.
Порода, заводська лінія, чистопородне розведення, якості свиней (відтворювальні, відгодівельні та м’ясні).
Проведено порівняльну оцінку генотипів заводської лінії
Добряка 3549, створеної ввідним схрещуванням свиноматок
червоної білопоясої породи та кнурів породи ландрас, за
відтворювальними, відгодівельними та м’ясними якостями.
Висвітлено результати багаторічної роботи щодо створення
та формування високопродуктивного генофонду м’ясних
свиней. Наведено матеріали оцінки нової заводської лінії Добряка 3549 свиней червоної білопоясої породи за основними
показниками продуктивності в умовах племрепродуктора ДП
“ДГ “Зоряне” Первомайського району Миколаївської області.
Встановлено, що тварини нової лінії поєднують у собі кращі
якості батьківських форм: добру пристосованість до місцевих
кліматичних умов півдня України, міцну конституцію, довгий
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тулуб, добре виражений окіст та високу продуктивність. Багатоплідність свиноматок у середньому становить 11,0 гол.,
маса гнізда в 2 місяці — 208 кг. На контрольній відгодівлі
скороспілість потомків становить 174 дня при середньодобових приростах 709 г і витратах кормів на 1 кг приросту
3,42 к. од. При забої тварин у 100 кг забійний вихід становить
75,2%, довжина напівтуші — 98,7 см, площа "м’язового вічка" — 39,5 см2, вихід м’яса туші — 62,2%. Тварини заводської лінії Добряка 3549 відповідають стандарту червоної
білопоясої породи за відтворювальними якостями та перевищують аналогів інших ліній за скороспілістю на 10,9%,
виходом м’яса туші — на 5,3%.
УДК 636.4.082.12
2020.2.275. Скрепець К.В. ДИНАМІКА ГЕНЕТИЧНОЇ
СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ
УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗА КОМПЛЕКСНИМИ ГЕНОТИПАМИ. Науковий вісник “Асканія-Нова”. 2019. Вип. 12.
С. 156–164. Бібліогр.: 6 назв.
Свині, групи крові, алель, генотип, моніторинг, генофонд, генетичні параметри.
Дослідили зміни генетичної структури асканійського типу
української м’ясної породи свиней за комплексними генотипами “закритих” поліморфних систем груп крові EAB, EAD,
EAE, EAF, EAG та EAL. Одержано нові дані стосовно динамі
ки генетичних сполучень у процесі створення асканійського
типу свиней. Визначено, що групи тварин, віднесені до різних
комплексних генотипів за принципом наявності їх у популяції,
в різні часові періоди без змін або, навпаки, флуктуючих, чітко відрізняються також і за розподілом окремих генетичних
маркерів використаних поліморфних систем крові. Комплексні генотипи, які протягом тривалого часу є незмінними
і зустрічаються з відносно високою частотою, становлять
індивідуальну, притаманну асканійському м’ясному типу,
імуногенетичну структуру генофонду. Дослідження структурної організації стада свиней асканійського типу за частотою
складних генотипів шести генетичних систем груп крові показало, що в цілому з 3645 теоретично можливих асоціацій
неалельних генів виявлено лише 251 комбінацію з частотою
від 5,2% до 0,066%. До найбільш розповсюджених віднесено
71 генотип, або 28,3% загальної кількості виявлених сполучень, інші 71,7% — до розряду рідкісних асоціацій. Встановлено, що генетична комбінативна мінливість популяції за
використаними у дослідженнях генетичними системами на
практиці реалізується лише на 6,88%.
УДК 636.4.082.12
2020.2.276. Скрепець К.В., Іовенко В.М., Кириченко В.А.
ГЕНЕТИЧНА СХОЖІСТЬ ЛІНІЙ АСКАНІЙСЬКОГО МЯСНОГО ТИПУ МІЖ СОБОЮ ТА ВИХІДНИМИ ПОРОДАМИ.
Науковий вісник “Асканія-Нова”. 2018. Вип. 11. С. 205–214.
Бібліогр.: 9 назв.
Свині, генотип, групи крові, алель, параметри генофонду, лінії, генетична схожість.
Викладено результати досліджень особливостей та рівня
генетичної диференціації ліній свиней асканійського типу
української м’ясної породи ДП “ДГ ІТСР “Асканія-Нова”.
Вивчено імуногенетичну внутрішньопорідну диференціацію
за антигенами "закритих" систем груп крові ЕАВ, ЕАЕ, ЕАР,
ЕАО, ЕАІ та поліморфними локусами білків сироватки крові
TF та AM. Досліджено загальний рівень міжлінійної диференціації, який характеризується комплексним показником —
індексом генетичної схожості, величина якого для ліній асканійського м’ясного типу варіює у межах 0,818–0,965. За
аналізу генетичної дистанції між дослідженими лініями та
вихідними породами, які використовувалися при створенні
нового м’ясного типу, виявлено, що тварини лінії Ціаніта
мають доволі високий індекс схожості з підсвинками породи
дюрок (0,817), перевершуючи на 11,8–28,3% інші досліджені
лінії за рівнем показника генетичної дистанції з цією породою
свиней. Підсвинки лінії Цоколя, навпаки, виявилися найвіддаленішими від породи дюрок (0,585) та відзначаються
відхиленням до свиней української степової рябої породи
(0,805), за деякими показниками продуктивності вони достовірно перевершують тварин інших ліній, що, можливо,
пояснюється покращеною пристосованістю до умов утримання та навколишнього середовища. Тварини, належні до
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ліній Ціаніта, Цикорія, Цимуса та Цикла, виявилися найбільш
генетично схожими з породою ландрас. Встановлено вірогідні відмінності за частотою генотипів генетичних систем
еритроцитарних антигенів та поліморфних білків між групами
свиней, належних до різних ліній.
УДК 636.4.082.4.09:615.25
2020.2.277. Осипчук Г.В. РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВИНОМАТОК И ЭКОЛОГИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ
НЕКОТОРЫХ ПАТОЛОГИЯХ. Розведення і генетика тварин:
міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2019. Вип. 58. С. 102–109. Біб
ліогр.: 12 назв. Шифр 06 553557.
Ендометрит, терапія, екологічні кошти, продуктивність
свиноматок.
На свинях породи велика біла вивчали нові, екологічно
безпечні засоби (тканинний препарат і препарати на основі екстрактів рослин, які містять хелатні сполуки йоду) і
їх вплив на репродуктивні функції. Тканинний препарат
ін’єктували з розрахунку 1 мл/100 кг маси тіла. Препарати
на основі екстрактів рослин і хелатних сполук йоду вводили
внутрішньоматково в дозі 100–150 мл. Встановлено істотне
скорочення термінів терапії. У першій дослідній групі терміни
терапії були менше на 23,8%, а в другій дослідній групі — на
27,6% менше, ніж у контрольній групі. Міжопоросний період
у дослідних групах після терапії також був меншим, ніж у
контрольній. Інтервал від відлучення поросят до плідного
осіменіння свиноматок (за першої охоти) в дослідних групах
скоротився на 5,2 і 6,6 дня, а в контрольній — на 2 дня.
З’ясовано, що нові, екологічно безпечні засоби ефективні під
час лікування післяпологового ендометриту свиноматок, а
також сприяють поліпшенню репродуктивних показників.
УДК 636.4.085
2020.2.278. Хоченков А.А. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ РАЦИОНОВ СВИНЕЙ. Эпизоотология.
Иммунобиология. Фармакология. Санитария. Минск, 2019.
№ 2. С. 3–8. Бібліогр.: 12 назв.
Раціон свиней, клітковина, протеїн, поросята відлучені,
поросята на дорощуванні, зоотехнічні норми, мікроелементи в комбікормах.
Мета дослідження — проведення гігієнічного та зоотехнічного моніторингу якості годування свиней. Дослідження
проводилося на двох свинарських комплексах потужністю
108 тис. свиней річного вирощування і відгодівлі (Білорусь).
Визначалися параметри поживності комбікормів згідно з
регламентованими нормативами, а також уміст мікроелементів і токсичних елементів (залізо, марганець, мідь, цинк,
свинець, кадмій). Представлено показники невідповідності
раціонів тварин зоотехнічним нормам, а також уміст мікроелементів у комбікормах СК-1 та СК-10. Найбільш проблемними нутрієнтами при балансуванні раціонів свиней є сира
клітковина і сирий протеїн (25% раціонів відлучених поросят
і 35% раціонів поросят на дорощуванні не відповідало нормам по сирій клітковині, 20% і 25% — по сирому протеїну).
У раціонах свиней різних груп концентрація мікроелементів
цинку і міді є найбільш варіабельною (представлені коефіцієнти варіації). Надано рекомендації по періодичності
контролю сирого протеїну і сирої клітковини в раціоні для
поросят різних груп.
УДК 636.4.085.52
2020.2.279. Нечмілов В.М., Вдовиченко Ю.В., Повод М.Г.
ДИНАМІКА ЗАБІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ, ДОРОЩЕНИХ
ЗА РІЗНОГО ТИПУ ГОДІВЛІ. Науковий вісник “Асканія-Нова”.
2018. Вип. 11. С. 185–196. Бібліогр.: 15 назв.
Свині, дорощування, жива маса, тип годівлі, морфологічний склад туш, забійний вихід.
Виявили потенціал м’ясної продуктивності свиней ірландської селекції, які утримувалися на дорощуванні за різних
типів годівлі та різної передзабійної живої маси. При забої
свиней за живої маси 100 кг була практично відсутня різниця
за забійними показниками у тварин, які дорощувалися за
сухого та вологого типу годівлі. Водночас їхні аналоги, які на
дорощуванні одержували рідкий мультифазний тип годівлі,
мали тенденцію до підвищення забійного виходу, збільшення товщини підшкірного сала в усіх точках вимірювання на
0,4–2,4 мм, збільшення довжини напівтуші, маси окосту
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та зменшення площі “м’язового вічка”. При забої за більш
важких кондицій у свиней усіх трьох груп спостерігалося
збільшення забійного виходу, товщини шпику, довжини туші,
маси її задньої третини та площі “м’язового вічка”. Зі збільшенням передзабійної живої маси збільшувалися всі морфометричні показники туш у свиней піддослідних груп. Свині
всіх типів годівлі на дорощуванні мали досить високий уміст
м’яса в тушах при забої за високих вагових категорій. За
сухого типу годівлі вміст м’яса в тушах свиней масою 110 кг
був на 2,2% вищим порівняно з тваринами, забитими з живою масою 100 кг. Відмічено практичну рівність виходу м’яса
з туш тварин другої та третьої дослідних груп за забою їх у
100 і в 110 кг. За більш високої вагової кондиції — 120 кг —
м’ясність туш знизилась на 1–1,4% при підвищенні виходу
сала на 1,5–2,9%.
УДК 636.4.087.7
2020.2.280. Жукорський О.М., Даниленко С.Г., Чорна О.О.,
Семенов С.О. ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВТРАТ ПРИ
ВИРОЩУВАННІ ПОРОСЯТ В ПІДСИСНИЙ ПЕРІОД ШЛЯХОМ УВЕДЕННЯ ДО РАЦІОНІВ ПРОБІОТИЧНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТУ. Науково-технічний бюлетень /
Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2019. № 121. С. 104–110.
Бібліогр.: 12 назв. Шифр 553438.
Свині, поросята, пробіотики, вирощування, продуктивність.
Метою досліджень було вивчити вплив комплексного пробіотичного препарату “ТІММ-С” на ріст тварин, гематологічні
показники та зменшення технологічних втрат поголів’я поросят у підсисний період. Науково-виробничий дослід проведено на свинях полтавської м’ясної породи. З цією метою
було відібрано 12 голів поросних свиноматок, аналогів за
віком та живою масою, та сформовано дві групи — конт
рольну та дослідну, до кожної з яких входило по 6 свиней.
Поросятам, одержаним від свиноматок дослідної групи,
перорально вводили пробіотик “ТІММ-С” у вигляді водної
суспензії у кількості 5 см3 на голову. Препарат має полікомпонентний склад 4 високоактивних штамів: Bifidobacterium
infantis, В. suis, Lactobacillus acidophilus, L. рlantarum. Кількість молочнокислих бактерій становить 1·10 9 КУО/см 3,
біфідобактерій — 3·109 КУО/см3. За період досліду від свиноматок контрольної та дослідної груп було одержано 50 та
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49 живих поросят, у середньому на опорос було одержано
по 8,33 та 8,17 голів поросят відповідно. У 45-денному віці
в середньому від однієї свиноматки було відлучено поросят
у контрольній групі 6,5 голів, а у дослідній — 7,5 голів або
на 15% більше. Показник кількості еритроцитів був вищим у
тварин дослідної групи на 8,6% проти фонового значення,
але різниця не була достовірною. Оптимальні умови для
росту поросят, що склалися при вживанні ними досліджуваного пробіотичного препарату, у дослідній групі викликало
достовірне збільшення концентрації гемоглобіну відповідно
до аналогів у контролі на 9,0% (р≤0,001), сприяло загальному підвищенню вмісту загального білка і кальцію на 3%,
фосфору на 4,7% у сироватці крові поросят. Згодовування
препарату “ТІММ-С” у вигляді водної суспензії у кількості
5 см3 на голову підсисним поросятам підвищило: збереженість на 13,8%; достовірний приріст живої маси та позитивно
вплинуло на процес еритропоезу, білковий і мінеральний
обмін в організмі тварин.
УДК 636.4:636.082.24
2020.2.281. СИСТЕМА СХРЕЩУВАННЯ ТА ГІБРИДИЗАЦІЇ
СВИНЕЙ ДЛЯ ТОВАРНИХ ГОСПОДАРСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСТІ: методичні рекомендації / Бащенко М.І., Березовський М.Д., Небилиця М.С., Ващенко П.А., Ващенко О.В.
Черкаси: Черкаська ДСБ НААН, 2019. 24 с. Бібліогр.: 7 назв.
Шифр 553448.
Свині, гібридизація, схрещування, трипородне поєднання,
галузь свинарства.
Викладено матеріали досліджень з визначення ефективних
схем гібридизації та схрещування свиней за трипородного
поєднання для свинокомплексів, фермерських господарств і
господарств населення Черкаської області. Покращення ефективності використання свиней у товарних стадах сприятиме
більш успішній реалізації “Програми розвитку галузі свинарства Черкаської області на 2010–2020 роки”. Основні розділи
рекомендацій: 1. Визначення кращої материнської форми
на двопородній основі. 2. Відтворювальні якості двопородних свиноматок різного походження за поєднання з кнурами
деяких батьківських форм. 3. Комбінаційна здатність порід
за трипородного промислового схрещування свиней. 4. Економічна оцінка використання свиней вітчизняної селекції та
зарубіжного походження для виробництва товарної свинини.

636.52/.59 Птахівництво
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — академік НААН САХАЦЬКИЙ М.І.
УДК 636.5.087.7:547.291
2020.2.282. Джошуа А. Джендза, Шастак Є. СУМІШІ БЕЗ
МІСТИФІКАЦІЙ. Наше птахівництво. 2020. № 1. С. 44–52.
Кислоти для птиці, кормові добавки, птахівництво промислове, антибіотики, мурашина кислота, кампілобактер,
сальмонела, органічні кислоти.
У процесі вирощування промислової птиці з метою скорочення використання антибіотиків все ширше почали використовувати кислоти як кормові добавки. Розглянуто механізм
дії мурашиної кислоти для бактеріального контролю. Показано зниження кількості кампілобактера при застосуванні
HCl і мурашиної кислоти. Мурашина кислота має здатність
пригнічувати патогенну мікрофлору краще, ніж інші кислоти,
завдяки своїй простій і нижчій молекулярній масі. Вища щільність органічної кислоти надає перевагу вищій концентрації
активної речовини в межах заданого простору в приготуванні
комбікорму в змішувачі. Охарактеризовано переваги використання сумішей на основі кислот і їх солей. Основними з
них є спрощення їх застосування порівняно з чистими кислотами, а також зменшення корозії вуглецевої сталі. Розглянуто корозійний потенціал чистої і частково буферизованої
мурашиної кислоти. Зауважується, що кінцевим “оцінювачем”
підкислювального продукту є тварини. Інтерес до органічних
кислот для підкислення води і корму нині досить високий,
тому ринок швидко пропонує нові продукти, а спеціалістам
господарств дуже важливо підходити фахово до годівлі
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птиці і чітко розуміти, чого можна досягти за допомогою тієї
чи іншої органічної кислоти. Наведено конкретні приклади і
характеристики ефективності і дозування кислот.
УДК 636.5.087.74
2020.2.283. Подобед Л.І. ЛЛЯНА МАКУХА — ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЛКОВОЇ ГОДІВЛІ ПТИЦІ.
Сучасне птахівництво. 2019. № 7/8. С. 5–8.
Годівля птиці, лляна макуха, протеїнові добавки, кормові
добавки білкові, соя, соняшник, льон, амінокислоти у макусі,
олійні культури, отруєння синильною кислотою, птиця.
Представлено порівняльний аналіз хімічного складу і поживності білкових кормових добавок (макуха: соняшникова,
соєва і лляна), одержаних за виробництва олії. Наведено
вміст амінокислот у макусі олійних культур. Показано, що
енергетична поживність лляної макухи (ЛМ) максимально
наближена до макухи соєвої, а за рівнем сирого протеїну —
майже на рівні з нею. Від макухи соняшникової ЛМ позитивно відрізняється нижчою концентрацією сирої клітковини в
понад 3 рази. Завдяки включенню до комбікорму птиці ЛМ
можна збалансувати раціон за співвідношенням жирних
кислот: омега-3 до омега-6. Однак через відносно високу
концентрацію жиру в лляній макусі терміни її зберігання обмежують до 40 діб від дати її виготовлення. Безпечне використання ЛМ можна продовжити до 3 місяців при зберіганні
її в сухих провітрюваних приміщеннях. Через продукування
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за певних факторів синильної кислоти, згодовування лляної
макухи безпечне лише за умови введення її до раціону в сухому вигляді у складі комбікорму. Птиці старше 2-тижневого
віку ЛМ можна додавати до комбікорму в дозі 3–5%, а для
5-тижневих курчат і старше — до 7%, замість шроту соняшникового і частково соєвої макухи.
УДК 636.5:591.478.7
2020.2.284. Костюк В.К., Волощук О.В. ОСОБЛИВОСТІ
БУДОВИ ПІР’Я ДЕЯКИХ ВИДІВ ПТАХІВ: монографія. Київ,
2019. 134 с. Бібліогр.: 320 назв. Шифр 553440.
Орнітологія, пір’я птахів, птиця свійська, птахи дикі,
еволюція пір’яного покриву, кури, індики, качки, гуси, ворона,
голуб, крячок річковий.
Висвітлено нові дані щодо макро- і мікробудови пір’я у
деяких свійських та диких птахів. На основі власних дос
ліджень автори монографії пропонують уніфікувати назви
деяких структур пір’я. Враховуючи будову та морфометричні
параметри, зокрема загальну і відносну довжину очина, пропонується називати пір’я, яке покриває махове та рульове
пір’я, не покривним чи криючим, а підтримувальним пір’ям
махового й рульового пір’я. Окрім контурних і пухових гілок
пір’їни автори виділяють комбіновані та несправжні контури
гілки, вказують на виявлені ними особливості перетворення
борідочок, борідок та гілок на пудру у голуба. Описано загальні закономірності формування забарвлення пір’яного
покриву птахів тощо. Уперше описано особливості будови
махового пір’я деяких представників родини Гусеподібних,
рульового пір’я Пінгвіна субантарктичного та інших різновидів пір’я 16 видів птахів.
УДК 636.5:598.617.1:612.112.3:636.09
2020.2.285. Гарагуля Г.І., Матковська С.Г., Гарагуля А.М.,
Стасюк О.В. ФАГОЦИТАРНА АКТИВНІСТЬ КЛІТИН КРОВІ
ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ІМУННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ. Аграрний вісник
Причорномор’я: зб. наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет. нау
ки. С. 143–150. Бібліогр.: 8 назв. Шифр 553523.
Перепели, імунна система перепелів, імунізація перепелів, кишкова паличка, золотистий стафілокок, фагоцитарна активність, кров перепелів, лейкоцити крові,
гематологічні дослідження.
З метою характеристики фагоцитарної функції у ссавців
вивчають фагоцитарний індекс, фагоцитарне число, його
коефіцієнт та опсоно-фагоцитарний індекс (індекс поглинання). Для оцінки фагоцитарної активності клітин крові (ФАКК)
найбільш інформативним вважається індекс поглинання,
який свідчить про здатність клітин до завершеного фагоцитозу, тобто повного руйнування мікроорганізмів. Наведено
результати досліджень ФАКК перепелів відносно бактерій
золотистого стафілококу (S. aureus) та кишкової палички
(E. coli). У дослідах використовували загальноприйняту
методику, за якою інкубували стабілізовану кров із завис
сю бактерій упродовж 30 хв за t +37°С. Гематологічними
дослідженнями виявлено часткове руйнування лімфоцитів
і практично повний лізис фагоцитів крові, що не дало змоги
визначити фагоцитарне число. Значну кількість нефагоцитарних бактерій виявлено у крові неімунізованої птиці
(контроль): фагоцитарний індекс становив 100%, проте в
мазках нефагоцитовані мікроорганізми становили від 5 до 30
бактеріальних клітин в полі зору — у середньому 4,14±0,26
клітин E. coli та 19,71±1,99 клітин S. aureus. Водночас у крові
імунної птиці кишкова паличка була зруйнована повністю:
фагоцитарний індекс — 100%, окрім того, в жодному полі
зору не виявлялись нефагоцитовані бактерії. При цьому у
крові перепелів, імунізованих золотистим стафілококом, фагоцитарний індекс становив 100% і було виявлено лише поодинокі нефагоцитовані бактерії — у середньому 0,84±0,09
бактеріальних клітин S. aureus у полі зору. Зроблено вис
новок, що методика визначення фагоцитарної активності
лейкоцитів крові ссавців виявилась частково непридатною
для використання у перепелів, оскільки дала змогу визначити лише фагоцитарний індекс, але не фагоцитарне число,
через руйнування фагоцитів у ході фагоцитозу.
УДК 636.5:636.081.4:637.5:664
2020.2.286. Палій Андрій, Палій Анатолій. ЯКІСНА ТУШКА. Наше птахівництво. 2020. № 1. С. 32–34.
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М’ясо птиці, переробка птиці, якість тушок птиці, цехи
переробні птиці.
Розглянуто технологічні помилки на стадії транспортування і переробки птиці, які знижують її категорійність та прибутковість виробництва. Аби не ушкоджувати птицю, не допускати її забиття, переломів, стресу, потрібно здійснювати
вилов та завантаження в контейнери продумано й обережно.
У переробні цехи птиця має поступати не раніше ніж через
8–12 годин після закінчення годівлі. Описано основні процеси підготовки птиці до переробки: оглушення, знекровлення,
підвішування, ошпарювання й обскубування. До основних
методів оглушення, схвалених організаціями з контролю за
благополуччям тварин, належать: використання електроструму в місткості з водою (12–150 мА на голову, впродовж
2–11 с — від рівня напруги, частоти і тривалості залежить
якість м’яса); використання газу (не дає миттєвого ефекту).
За правильного оглушення якісно проходить і знекровлення
тушки. Ошпарювання тушок занадто високою або ж недос
татньою температурою, а також неефективне знекровлення
й обскубування спричиняє економічні збитки виробництва.
Описано особливості запобігання зараженню тушок, яке
може виникнути у процесі неправильного ошпарювання,
обскубування і потрошіння. Окреслено методи охолодження тушок — водяне та повітряне. Одними з основних умов
охолодження у воді є підтримання в ній концентрації хлору
≈5 мг/л. Це допоможе зменшити ризик перехресного зараження (тушку занурюють на 1,5–3 години у воду з t від 0 до
+1°С). Повітряне охолодження тушки зазвичай здійснюють
упродовж 16 годин за t нижче 4°С.
УДК 636.52/.58.034.087.7–022.532
2020.2.287. ВПЛИВ НАНОАКВАХЕЛАТІВ МЕТАЛІВ ЦИНКУ І СЕЛЕНУ НА ЯЄЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ДЕЯКІ
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЯЄЦЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК / Ніщеменко М.П., Омельчук О.В., Ємельяненко А.А., Порошинська О.А.,
Стовбець Л.С., Козій В.І. Аграрний вісник Причорномор’я: зб.
наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет. науки. С. 188–194. Біб
ліогр.: 20 назв. Шифр 553523.
Кури-несучки, кормові добавки, наноаквахелати металів,
цинк, селен, вітаміни (А, В2 і Е), яйця курей.
Дослідження проведено на курах-несучках кросу Ломан
Браун — 2 групи по 40 голів. Контрольній групі птиці до
стандартного корму додавали 30 мл дистильованої води на
голову, а дослідна додатково одержувала наноаквахелати
розчинів цинку (Zn 30 мл/кг), селену (Se 30 мл/кг) та вітаміну
Е (40 мг/кг корму). Упродовж досліду (90 днів) кожного місяця
визначали яєчну продуктивність та вміст у яйцях каротиної
дів і вітамінів А, В2 і Е. Встановлено, що наноаквахелати
цинку і селену підвищили рівень несучості курей на 8,6%
та її інтенсивність — на 7,1%. При цьому одержано яйця з
кращою біологічною цінністю. Яйця дослідної групи мали
більший уміст каротиноїдів і вітамінів А, В2 і Е. Морфологічні
ж показники яєць в обох групах вірогідно не відрізнялись.
УДК 636.52/.58:631.227:628.8
2020.2.288. Іщенко К.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
МІКРОКЛІМАТУ ПТАШНИКІВ ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОСЛІДУ КУРЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КЛІТКОВИХ БАТАРЕЙ
З РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ ПОВІТРОВИДАЛЕННЯ. Науковотехнічний бюлетень / Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2019.
№ 121. С. 127–136. Бібліогр.: 10 назв. Шифр 553438.
Птахівництво промислове, мікроклімат пташників, послід курей, кліткові батареї, повітропроводи у пташниках,
мікробне обсіменіння, яєчна продуктивність.
У дослідженнях хімічного складу посліду курей (ПК) відмічено тенденцію до зменшення вмісту загального азоту
залежно від подовження періоду його нагромадження на
стрічкових транспортерах. Так, упродовж 7-добового строку
накопичення ПК у кліткових батареях із вбудованими повітропроводами вміст загального азоту в ньому зменшився на
7,5%, а з модернізованою системою підсушування ПК — на
5,7%; при цьому у кліткових батареях без повітропроводів —
на 8,9%. Водночас кількість фосфору і калію коливалась
незначною мірою, і ці зміни пов’язані, в основному, зі зменшенням відносної частки азоту. Встановлено, що протягом
7-добового терміну накопичення ПК на стрічкових транспортерах кліткових батарей рівень аміаку в повітрі підвищився
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в 1,8–2,8 раза і досяг 17,14–17,34 мг/м3 (ГДК — 15 мг/м3).
При цьому мікробне обсіменіння повітря пташника зросло в
1,4–1,9 раза (від 309–315 тис. тіл/м3 до 535–579 тис. тіл/м3),
перевищуючи накопичення ГДК (220 тис. м.т./м3) в 1,2–2,6
раза. За використання кліткових батарей із вбудованими
повітропроводами збереженість і продуктивність птиці були
високо вірогідно вищими, ніж без повітропроводів (P≤0,001).
Ще вищими вони були при застосуванні кліткових батарей
з модернізованим повітрозмішувачем. Так, збереженість
птиці зросла на 0,3%, яєчна продуктивність — на 1,6 шт./гол.
порівняно з клітковими батареями, обладнаними типовими
повітрообмінювачами.
УДК 636.59:598.617.1.082.475
2020.2.289. Трач В.В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ВИВОДИМОСТІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЯЄЧНОЇ ШКАРАЛУПИ ТА РІЗНОГО РІВНЯ ТОКОФЕРОЛУ В РАЦІОНІ.
Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. пр. Одеса, 2019.
Вип. 93: Вет. науки. С. 131–136. Бібліогр.: 15 назв. Шифр
553523.
Перепели, годівля перепелів-несучок, вітамін Е, інкубаційні яйця перепелів, виводимість перепелят.
Дослідження проведено на 4 групах перепелів-несучок породи Фараон (по 100 голів). Птиці контрольної та 1-ї дослідної груп згодовували повнораціонний комбікорм, а 2- і 3-ї —
додатково до корму додавали 20 мг/кг вітаміну Е у формі
альфа-токоферол ацетату, починаючи із 45-добового віку,
впродовж 4 тижнів. Утримання всіх перепелів — кліткове,
доступ до води і кормів — вільний. Обробку інкубаційних
яєць провели на 14-ту добу інкубації. Встановлено, що за додаткового введення до раціону маточного поголів’я вітаміну
Е і хімічної обробки яєчної шкаралупи розчином хлорної кислоти, гідроген пероксиду та натрію гіпохлориту вихід кондиційного молодняку перепелів до 7-добового віку збільшився
на 3,8%, 5,6 і 5,7% відповідно. Так, додаткове введення до
раціону маточного поголів’я вітаміну Е у дозі 20 г/т значно
вплинуло на показники виводимості перепелів — із 1000
закладених в інкубатор запліднених яєць вилупилось 878
пташенят (87,8%), що на 1,6% більше, ніж у контролі. Причому до 7-доб. віку дожили 862 гол. (86,2%), що більше, ніж
у контролі на 2,1%, а слабких пташенят та калік було менше
на 0,9 і 0,7% відповідно. Хімічна обробка яєчної шкаралупи
на 14-ту добу інкубації розчином гідрогенпероксиду при додатковому введенні до раціону маточного поголів’я вітаміну
Е сприяла підвищенню виведення пташенят до 90,6%, що
на 4,4% більше, ніж у контрольній групі. При цьому “задохликів”, слабких і калік стало менше на 3,0 і 1,4%, а вихід
кондиційного молодняку до 7-доб. віку підвищився до 89,7%,
що більше ніж у контролі на 5,6%. Наведено результати дос
ліджень по іншим дослідним групам.
УДК 636.592.083/.086:636.082
2020.2.290. Рябініна О.В., Мельник В.О., Катеринич О.О.
ВПЛИВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗА ЖИВОЮ МАСОЮ
УТРИМАННЯ ТА ГОДІВЛІ БАТЬКІВСЬКОГО СТАДА ІНДИЧОК КРОСУ “ХАРКІВСЬКИЙ” НА ЇХНІ ВІДТВОРНІ ВЛАСТИВОСТІ. Вісник аграрної науки. 2019. № 12. С. 42–47.
Бібліогр.: 10 назв.
Індики, годівля й утримання індичок, яйця інкубаційні,
несучість індичок, збереженість птиці, жива маса індичок,
корми індичок (витрати).
Дослідження здійснено в умовах експериментальної ферми “Збереження державного генофонду птиці” (НААН) на
індичках кросу “Харківський”. Тривалість досліджень — 20
тижнів. Висвітлено технологію диференційованого утримання і годівлі птиці, яку у 20-тижневому віці розділили на
2 контрольні (по 35 гол.) і 2 дослідні (по 102 гол., 5- і 6-та
лінії). Дослідні групи розподілили за живою масою (ж.м.) на
підгрупи відповідно до вагових категорій: легка, середня
і важка індичка. Птицю кожної групи утримували в окремих секціях за нормативних параметрів щільності посадки,
фронту годівлі та напування. Контрольних годували згідно
з нормами ДД СП НААН, а дослідних — диференційовано,
залежно від ж.м. та очікуваного приросту за певної температури у приміщенні. Дозу корму розраховували за формулою:
D = (M0,75(724 — 8,16T) + 23dM)/OE, де M — жива маса індичок; T — температура повітря приміщення; dM — очікуваний
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приріст ж.м. птиці, г/добу; OE — обмінна енергія 1 г корму,
кДж. За результатами дослідження визначено перевагу
індичок дослідних груп над контрольними, а саме: птиця
5-ї лінії мала вищі показники несучості — на 6,5%, виходу
інкубаційних яєць — на 2,2%, виходу індичат у розрахунку
на початкову індичку — на 5 голів. Запропонована технологія
також сприяла зменшенню витрат кормів у розрахунку на
10 шт. одержаних яєць та 10 голів виведених індичат, а
саме: за утримання індичок 5-ї лінії — на 9,7 і 13,5% відповідно; 6-ї лінії — на 7,3 і 6,7% відповідно. За збереженістю
птиці істотної різниці між групами не виявлено.
УДК 636.592:612.41:612.017.1
2020.2.291. Лівощенко Є.М., Лівощенко Л.П. ЗМІНИ
ВМІСТУ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У КРОВІ
ІНДИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ТА ПІД ДІЄЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОДРАЗНИКА. Аграрний вісник Причорномор’я: зб.
наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет. науки. С. 91–97. Біб
ліогр.: 17 назв. Шифр 553523.
Індики, імунний статус птиці, циркулюючі імунні комплекси, кров птиці, тепловий стрес птиці, вік індиків, несучість індичок.
Інформативним показником природної резистентності
організму є циркулюючі імунні комплекси у крові (ЦІК), які
модулюють гуморальний і клітинний імунітет і стимулюють
його. Утворення ЦІК — це природна реакція здорової птиці.
Загальна динаміка вмісту ЦІК у сироватці крові індиків поступово підвищується залежно від віку. Від 3-доб. віку до 210доб. вміст ЦІК підвищується в 9,6 раза, а до 360-добового —
у 18,2 раза (P<0,001). Загалом підвищення ЦІК співпадає
з початком несучості птиці. Показано динаміку ЦІК у сироватці крові за впливу теплового подразника на індичат 10-,
20-, 30-добового віку (підвищення t до 40°С з вентиляцією,
впродовж однієї години). Відбір проб крові у птиці проводили на 3-тю, 5-ту, 7-му і 15-ту добу після теплового стресу.
Максимальний уміст ЦІК у всіх індичат спостерігали на 5-ту
добу. Найстійкішими до дії теплового подразника із трьох
досліджуваних груп виявились індичата 3-ї групи (30-доб.
віку). Із 7-ї по 15-ту добу після теплового стресу відбувалось
поступове відновлення організму птиці.
УДК 636.597.084.522/.087.8:612.017.1
2020.2.292. Рибачук Ж.В. ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ ПРОБІОТИКА “ІМУНОБАКТЕРИН L” НА ОРГАНІЗМ КАЧОК
ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ВІДГОДІВЛІ. Аграрний вісник При
чорномор’я: зб. наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет. науки.
С. 206–214. Бібліогр.: 12 назв. Шифр 553523.
Качки, пробіотик “Імунобактерин L”, оперення качок,
канібалізм качок, лейкограма качок, кормові добавки, профілактика діареї.
Показано, що введення до раціону качок пробіотиковмісного препарату “Імунобактерин L” (містить бактерії роду Bacillus subtillis, Bacillus licheniformis) у дозі 0,5 см3/гол. забезпечує покращання оперення птиці, припинення ознак канібалізму та проносу. Після місячного згодовування цього засобу у
птиці відзначено нормалізацію показників лейкограми крові,
про що засвідчило зменшення юних псевдоеозинофілів від
5,4±0,1 до 0% та збільшення моноцитів у 2 рази. У перепелів
відновилась структура слизової оболонки кишечника, поліпшився апетит та підвищилась інтенсивність росту.
УДК 636.598.033.082/.087
2020.2.293. Петрів М.Д., Ференц Л.В., Слобода О.М.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ГУСЕНЯТ НА М’ЯСО. Вісник
аграрної науки. 2020. № 1. С. 53–59. Бібліогр.: 10 назв.
Гуси (оброшинські), м’ясо гусей, годівля гусей, утримання
гусей, жива маса гусей, м’ясна продуктивність гусей.
Дослідження проведено в ДП ДГ “Миклашів” Пустомитівського р-ну Львівської обл. на 4 групах (по 50 гол.) оброшинських сірих (ОС) і білих (ОБ) гусей. Селекційно-технологічну
роботу здійснено із застосуванням внутрішньопорідного
розведення птиці у 3-му поколінні, одержаної у попередні
роки способом індивідуально-масового відбору, та спрямовування на закріплення стандартних ознак, які б відповідали
технологічним вимогам. Наведено схему досліду і піддослідні групи птиці (ОБ , ОБ × легарт (3-тє покоління), ОС ,
ОС×ВС (3-тє пок.) та породи і породні групи (ОБ , ОБ ×
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легарт (3-тє пок.), ОС , ОС × ВС (3-тє пок.)). Годували
птицю повнораціонними комбікормами; утримували в обладнаних пташниках із щільністю посадки гусенят у віці до
2 тижнів — 12 гол./м2 підлоги, у віці до 9 тижнів — 4 гол./м2,
за нормованої температури і вологості (наведено у таблиці).
Детально і поетапно конкретизуються особливості запропонованої технології вирощування гусенят на м’ясо. За чіткого
дотримання умов технології продуктивність гусей зросла на
10–12%. Так, птиця ОБ у 9-тижневому віці мала живу масу

УДК 636.92/.93

(ж.м.) самців — 3,9 кг, самок — 3,59 кг, збереженість — 92%.
Помісі ОБ × легарт переважали за ж.м.: самці — на 18,2, а
самки — на 15,9%, проте збереженість у них була нижчою на
0,2%, ніж в оброшинських білих гусей. Гуси ж оброшинської
сірої мали ж.м. вищу: самці ОС — 4,05 кг, самки ОС — 3,67 кг
при збереженості 87%. Водночас помісні гуси ОС × ВС характеризувались ще вищими показниками порівняно з ОС:
за ж.м. самців — на 6,7%, самок — на 4,6 і збереженості —
на 2%.

636.92/.93 Домашні кролі. Хутрові звірі
Науковий референт — кандидат хім. наук ТОВМАЧЕНКО В.М.
УДК 619:616.995:636.92
2020.2.294. ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕНСИВНОГО ВИРОБНИЦТВА КРОЛЯТИНИ В УКРАЇНІ: монографія / Бащенко М.І., Лучин І.С., Бойко О.В., Дармограй Л.М., Гончар О.Ф.,
Гавриш О.М. Черкаси: Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН, 2019. 212 с. Бібліогр.: 73 назви. Шифр 553446.
Технології кролівнцтва, генофонд кролів, інтенсивні
технології виробництва кролятини, високопродуктивні
популяції кролів, ріст і розвиток молодняку кролів, хут
рова продуктивність кролів, екологічне виробництво кролятини.
Наведені обґрунтування і концепція технології інтенсивного виробництва кролятини в умовах України. Розроблені
проєкти приміщень і обладнання для утримання 720 голів
основних кролематок за умов інтенсивного виробництва, що
дає змогу одержати 33600 голів відгодівельного молодняку
кролів живою масою понад 900 ц/рік. Проведено системнотехнологічні дослідження в галузі кролівництва зі створення
технології інтенсивного виробництва кролятини з використанням наявного в Україні генофонду кролів (місцевої шиншили, фландра і білого велетня) та принципи формування
стада для інтенсивного виробництва кролятини. Розроблено
систему годівлі кролів та рецепти повнораціонних гранульованих комбікормів. Затрати кормів на 1 ц кролятини при
цьому здешевлюються на 11%. З’ясовано вплив концентрації сірки й цистину в шерсті на формування постнатальних
показників хутра молодняку кролів, а також досліджено вміст
мікроелементів, питому активність радіонуклідів у різних
тканинах організму кролів та шляхи їх надходження. За таких
підходів до виробництва кролятини чистий дохід на основну
кролематку в рік зростає на 483 грн, а рентабельність виробництва кролятини — на 10%.
УДК 636.84:636.92
2020.2.295. Лучин І.С., Корпанюк В.Д., Дармограй Л.М.,
Бойко О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГОДІВЛІ ВІТ
ЧИЗНЯНИХ І ІМПОРТНИХ ГЕНОТИПІВ КРОЛІВ З ОПТИМАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ КОРМІВ ТА
КОРМОВИХ ДОБАВОК: методичні рекомендації / ІваноФранківськ: Прикарпатська держ. с.-г. дослідна станція Ін-ту
сільського госп-ва Карпатського регіону НААН, Черкаська
дослідна станція біоресурсів НААН. 2019. 24 с. Бібліогр.: 31
назва. Шифр 553425.
Генотипи кролів, корми, кормові добавки, раціони, дерть
зерна, тритикале сорту Харроза, молодняк кролів.
Викладено результати використання дерті зерна тритикале
сорту Харроза в раціонах молодняку кролів та кролематок.
При згодовуванні різної кількості дерті зерна тритикале в
раціонах кролів за умов інтенсивного виробництва, визна
чився її оптимальний вміст, який сприяв зростанню як зоо
технічних показників так і покращанню економічних. Розглянуто питання: використання фуражного зерна тритикале за
умов ринкової економіки; відгодівельні та м’ясні показники
молодняку кролів та репродуктивні показники кролематок за
згодовування дерті зерна тритикале; використання підсилювачів кормів за інтенсивного виробництва; ефективність препаратів підкислювачів різних фірм у годівлі молодняку кролів; економічна ефективність від згодовування кролям дерті
зерна тритикале сорту Харроза та підкислювачів кормів.
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УДК 636.92:[591.175:577.112.386]
2020.2.296. Андрієнко Л.М. ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ МЕТІОНІНУ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД НАЙДОВШОГО М’ЯЗА
СПИНИ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ. Таврійський науковий вісник:
зб. наук. пр. Херсон, 2019. № 108. С. 130–136. Бібліогр.:
18 назв. Шифр 553629.
Кролі, метіонін, хімічний склад найдовшого м ’яза спини,
комбікорм.
Дослідили вплив різних рівнів метіоніну в комбікормі (0,29–
0,66%) на хімічний склад найдовшого м’яза спини молодняку
кролів гібрида HULA французької селекції. У результаті проведеного дослідження розроблено оптимальну кількість синтетичного DL метіоніну в комбікормі, яка сприяє покращанню
м’ясних якостей кролів. Оптимальний рівень метіоніну в кормі
(0,41%) сприяє збільшенню в найдовшому м’язі спини кролів
кількості золи, протеїну, органічної речовини, жиру відповідно
на 0,02%, 0,05%, 0,03%, 0,02% порівняно з контролем. За
нормування метіоніну в кормі на рівні (0,41–0,54%) спостерігається підвищення вмісту сухої речовини у м’язовій тканині
на 0,07% та 0,05% відповідно (р<0,05) порівняно з контролем
(0,29%). Показники БЕР у другій групі, навпаки, були найменшими. Додавання до раціонів кролів дослідних груп синтетичного метіоніну показало позитивний вплив на амінокислотний
склад найдовшого м’яза спини. Спостерігається тенденція до
збільшення в м’язах незамінних амінокислот у другій і третій
групах порівняно з контролем. У найдовшому м’язі спини визначали склад таких амінокислот (наведені). Уміст незамінних
і замінних амінокислот був вищий за контроль відповідно на
5% і 5,1%. Вміст усіх амінокислот у м’язах кролів другої групи
загалом був вищий на 5% порівняно з контрольною групою.
Проте вірогідної різниці за вмістом амінокислот у найдовшому м’язі спини кролів не виявлено. Згідно з аналізом результатів досліду, можна зробити висновок, що для збільшення
накопичення основних поживних речовин у найдовшому м’язі
спини кролів необхідно використовувати комбікорм з умістом
синтетичного DL метіоніну 0,41%.
УДК 636.93
2020.2.297. Гончар О.Ф., Гавриш О.М., Яремич Н.В., Зав
городній М.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СІРКО
ВМІСНИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ В ГОДІВЛІ АМЕРИКАНСЬКОЇ
НОРКИ: методичні рекомендації / Черкаська дослідна
станція біоресурсів НААН. Черкаси, 2019. 21 с. Бібліогр.:
16 назв. Шифр 553424.
Норки американські, годівля, сірковмісні біорегулятори,
кормові добавки, хутрове звірівництво.
Наведено результати досліджень: впливу сірковмісних
біорегуляторів на перебіг сезону парування самок норок;
якісних і кількісних показників гнізд самок норок та рівня
збереженості молодняку при застосуванні сірковмісних біорегуляторів; впливу сірковмісних біорегуляторів на статеву
активність, запліднювальну здатність самців норок та рівень
збереженості молодняку. Зроблено висновки щодо впливу
уведення сірковмісних біорегуляторів у раціон годівлі норок: позитивний вплив на динаміку приросту живої маси
молодняку після відлучення, підвищення плодючості самок
та реєстраційного виходу молодняку, покращення фізіологічного стану та захисних властивостей організму, відсутність
впливу на кров та хутровий покрив норок, ін.
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УДК 636.93
2020.2.298. Бойко О.В., Гончар О.Ф., Гавриш О.М. РОЗВЕДЕННЯ ХУТРОВИХ ЗВІРІВ РІЗНИХ ВИДІВ ЗА ЛІНІЯМИ
У ПРОЦЕСІ ЧИСТОПОРОДНОГО РОЗВЕДЕННЯ І СХРЕЩУВАННЯ: методичні рекомендації / Черкаська дослідна
станція біоресурсів НААН. Черкаси, 2019. 21 с. Бібліогр.:
46 назв. Шифр 553447.
Хутрові звірі, чистопородне розведення, схрещування,
продуктивність норок, племінна цінність, генетичний потенціал хутрових звірів.
Викладено систему підвищення показників продуктивності хутрових звірів у процесі чистопородного розведення і
схрещування. Висвітлено рівень впливу генетичної складової та паратипових факторів на реалізацію продуктивності
хутрових звірів. У вступній частині відзначено недостатню
насиченість ринку продукцією хутрового звірівництва. Спос
терігається особливий попит на короткошерстих норок скандинавської селекції. Перспективним напрямком у селекції
норок у господарствах є використання якісних характеристик
волосяного покриву вітчизняних норок шляхом прилиття
крові короткошерстих тварин, що дасть можливість створити
високопродуктивні популяції з конкурентоспроможною продукцією. Наведено математичну модель індексної оцінки
продуктивності норок. Визначено племінну цінність хутрових
звірів. На основі аналізу електронної бази даних селекційногенетичних показників формування продуктивності хутрових
звірів різних видів надано оцінку ступеня реалізації генетичного потенціалу та генетичної структури досліджуваних
популяцій хутрових звірів різних видів в умовах досліджуваного господарства. Наведено висновки і пропозиції з питань
селекційно-племінних ресурсів і стану племінної роботи з
популяціями хутрових звірів у господарствах України.
УДК 636.93
2020.2.299. Гончар О.Ф., Гавриш О.М., Яремич Н.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ СОРБЕНТІВ В ГОДІВЛІ АМЕРИКАНСЬКОЇ НОРКИ: методичні рекомендації / Черкаська дослідна станція
біоресурсів НААН. Черкаси, 2019. 23 с. Бібліогр.: 15 назв.
Шифр 553423.
Норка, технології годівлі, мінеральні сорбенти, кормові
добавки, парування самок, збереженсть молодняку, самці
норок.
Викладено методику удосконалення технолоії годівлі американської норки з використанням мінеральних сорбентів
(МС). Властивості МС дають змогу ефективно використовувати їх як кормову добавку, яка стимулює ріст і розвиток
тварини, а також як лікувально-профілакичний засіб та як
засіб підвищення рентабельності утримання звірів в умовах
звірівничих господарств. Наведено дані щодо умов та методики проведення досліджень, впливу МС на перебіг сезону
парування самок норок, якісних та кількісних показників гнізд
самок норок та рівня збереженості молодняку при застосуванні МС, впливу МС на статеву активність та запліднювальну
здатність самців норок, динаміки росту і розвитку молодняку
норок при додаванні в раціон МС, впливу МС на рівень збереженості молодняку, ступеня впливу згодовування МС на
морфометричні показники волосяного покриву норок.
УДК 636.93
2020.2.300. Бойко О.В., Гончар О.Ф., Гавриш О.М., Небилиця М.С. УТРИМАННЯ КРОЛІВ В ПРИМІЩЕННЯХ ЗА-

2020.2.302.

КРИТОГО ТИПУ: методичні рекомендації / Черкаська дослідна станція біороесурсів НААН. Черкаси, 2019. 28 с. Біб
ліогр.: 22 назви. Шифр 553452.
Утримання кролів, приміщення закритого типу, продуктивні якості кролів, технології утримання.
Висвітлено результати досліджень показників продуктивності кролів, які вирощувалися в умовах закритих приміщень
(капітального та полегшеного типів) і рівень впливу макрота мікрокліматичних факторів на реалізацію продуктивних
якостей кролів породи полтавське срібло за промислової
технології утримання. Наведено інформацію щодо умов
та методики проведення дослідження; впливу показників
мікроклімату приміщень закритого типу на вирощування та
відгодівельні якості кролів весною, влітку та восени; впливу
аналогічних показників на продуктивність кролів породи
полтавське срібло в умовах досліджуваних господарств.
У пропозиціях зазначено важливість створення оптимальних
умов для тварин цієї породи кролів саме за показниками
забруднення та вологості приміщення шляхом створення
належного рівня вентиляції з врахуванням щільності посадки тварин.
УДК 636.934.2.082.25
2020.2.301. Петраш В.С. ОЦІНКА КОМПОНЕНТІВ КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СРІБЛЯСТО-ЧОРНИХ ЛИСИЦЬ РІЗНИХ ЛІНІЙ ЗА ПЛОДЮЧІСТЮ. Науково-технічний бюлетень /
Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2019. № 121. С. 190–198.
Бібліогр.: 10 назв. Шифр 553438.
Сріблясто-чорні лисиці, відтворювальна здатність, комбінаційна здатність, лінії, плодючість.
Підвищення ефективності селекційної роботи в напрямі
поліпшення відтворювальних якостей лисиць можливе за
результативного добору особин, яким притаманні властиві
господарсько корисні ознаки і котрих оцінено за спроможністю передавання і закріплення їх у наступних поколіннях. Визначення комбінаційної здатності батьківських ліній, а також
індивідуальних ознак представників селекційного процесу
має першочергове значення. Чинники, що характеризують
внесок кожного з батьків, а також їх поєднання між собою при
формуванні продуктивного потенціалу нащадків належать до
компонентів комбінаційної здатності, які розкрито на прик
ладі базового звірогосподарства Харківської області. Проведено аналіз шести ліній племінного ядра сріблясто-чорних
лисиць і визначено загальну й специфічну комбінаційну
здатність материнських і батьківських форм за плодючістю.
Встановлено вірогідний вплив специфічної комбінаційної
здатності поєднань на досліджувану ознаку, який дав змогу
провести чітку диференціацію ліній за рівнем плодючості:
покращувачі, нейтральні і погіршувачі. Крім очевидного
фундаментального значення, одержана інформація є важливою і з практичної точки зору. Зокрема, зроблено висновок про доцільність використання окремих представників
ліній, а також найбільш перспективних варіантів поєднань
батьківських пар. За допомогою компонентів комбінаційної
здатності визначено аутсайдерів, яких необхідно виключити
з подальшого селекційного процесу. Фактичні матеріали досліджень ілюстровані результатами дисперсійного аналізу
відмінностей за плодючістю самиць, середніми показниками
плодючості поєднань материнських і батьківських ліній, комбінаційної здатності ліній, ефектами загальної комбінаційної
здатності, константами і варіансами специфічної комбінаційної здатності лінійних лисиць.

638.1/.2 Бджільництво. Шовківництво
Науковий референт — кандидат с.-г. наук ДУПЛЯК О.Т.
УДК 638.1:619
2020.2.302. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА РІПА
КОВОГО МЕДУ, ВИРОБЛЕНОГО В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ / Лісогурська О.В., Кривий М.М., Лісогурська Д.В., Фурман С.В., Соколюк В.М., Дорохов В.І.
Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали VII
наук.-практ. конф. (Житомир, 23–24 трав. 2019 р.). Житомир,
2019. С. 115–119. Бібліогр.: 6 назв.

№ 2 (84), 2020

Мед монофлорний ріпаковий, фізико-хімічні властивості
меду, органолептична оцінка меду, державний стандарт.
Досліджуваний ріпаковий мед, вироблений в умовах Житомирського Полісся, має білий, світло-жовтий і жовтий
кольори, приємний на смак. Монофлорний; масова частка
пилкових зерен ріпаку озимого — 45–82%. Встановлено, що
за вмісту зерен пилку ріпаку озимого на рівні 45% мед набуває жовтого кольору, 64% — світло-жовтого, 82% — білого.
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Термін кристалізації меду становив 7–15 діб; у всіх зразків
вона салоподібна. Зі збільшенням частки пилку медоноса в
меду тривалість його кристалізації зменшувалась. За фізикохімічними показниками отриманий мед відповідав вимогам
вищого ґатунку. Вміст води в ньому становив 16,4, відносних цукрів — 83,3, сахарози — 2,7%, діастази — 20,6 од.
Готе, кислотність — 24,9 м-екв/кг. Відсутнє перевищення
державного стандарту (ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний.
Технічні умови”) за умістом 137Cs, свинцю, кадмію, миш’яку,
пестицидів.
УДК 638.1:619:615.28
2020.2.303. Лещишин М.В., Двилюк І.В., Рихнюк М.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ САНІТАРНОГІГІЄНІЧНИХ ЗАСОБІВ У БДЖІЛЬНИЦТВІ. Науковий вісник
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2019. Т. 21,
№ 95. С. 185–191. (Серія Вет. науки). Бібліогр.: 25 назв.
Бджільництво, дезінфекція пасік, вулики, загальне мікроб
не число.
Дезінфекцію дерев’яних конструкцій багатокорпусних вуликів проводили у весняно-літній період зареєстрованими
в Україні і дозволеними для використання у бджільництві
препаратами Бровадез-20 (0,5% розчин, ІІ дослідна група),
ВетОкс-1000 (0,3%, ІІІ група), Шумерське срібло (10%, ІV
група). Період експозиції — 10–12, 4 і 1 год відповідно. Загальне мікробне число в змивах з поверхонь тест-об’єктів
становило 3,13·101, 3,26·101 і 2,10·101 КУО/см3 змиву відповідно. В контрольному варіанті з дистильованою водою
загальна кількість мікроорганізмів була значно вищою —
2,00·104 КУО/см3 змиву. В змивах тест-об’єктів ІІ групи було
ідентифіковано грампозитивні (Streptomyces badius), грамнегативні (Xanthomonas hyacinthi) та спороутворювальні
(Bac. endophyticus) мікроорганізми, ІІІ групи — грампозитивні
(Curtobacterium) та грамнегативні (Pseudomonas alcaligenes),
ІV — грамнегативні (Acidovorax defluvii) мікроорганізми.
В сучасній літературі інформація про їх загрозу для здоров’я
медоносної бджоли відсутня. В контрольній групі різноманіття виявлених мікроорганізмів було значно більшим. Порівняно з дезінфікувальними засобами Бровадез-20 і ВетОкс
Шумерське срібло дає змогу отримати кращий результат у
10 і 4 рази швидше.
УДК 638.1:630*0
2020.2.304. Кривий М.М., Діхтяр О.О., Умінська А.Г.,
Завадський М.В. МЕДОНОСНІ РЕСУРСИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В БДЖІЛЬНИЦТВІ. Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали VII
наук.-практ. конф. (Житомир, 23–24 трав. 2019 р.). Житомир,
2019. С. 353–357. Бібліогр.: 4 назви.
Бджільництво, бджолосім’я, стаціонарний точок, лісові
медоноси, розплід.
Визначено 10 видів рослин, які у весняно-літній період
формували основний і підтримувальний взяток бджолосімей
стаціонарного точка № 1 (контроль), розміщеного на вільній
від радіоактивного забруднення території Житомирського
лісництва. Загальна площа медоносів — 499,9 га. Нектарних
ресурсів достатньо для утримання 238 бджолосімей. На
радіоактивно забруднених угіддях Гладковицького лісництва (стаціонарний точок № 2) переважаючим (53%) типом
лісу є дубово-соснові субори. Нектарні запаси дають змогу
утримувати 424 бджолосім’ї. Станом на 8 березня бджолиними сім’ями було вирощено 38,3 і 44,5 квадратів відкритого
розплоду відповідно; щодо кількості запечатаного розплоду
різниця виявилась неістотною (28,0 і 27,8 відповідно). На 19
квітня в гніздах 2-ї групи було зосереджено на 13,8 квадратів більше відкритого розплоду порівняно з контролем за
значно вищого коефіцієнта варіювання ознаки (65,4 і 16,3%
відповідно). Але за кількістю відкритого розплоду контроль
перевищив дослідну групу на 47,3 квадрата (151,3 і 104,0
за граничних показників 126–185 і 61–137 відповідно). Відтворна здатність бджолиних маток контрольної та дослідної
груп достовірно відрізнялась лише в квітні. На радіоактивно
забрудненій місцевості кількість відкладених ними яєць була
меншою на 45,4%. Медопродуктивність бджолосімей в обох
групах виявилась практично однаковою і становила 15,2 і
14,5 кг на одну бджолосім’ю.
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УДК 638.11:595.799(476)
2020.2.305. Горчаков В.Ю., Халько Н.В., Климко Т.И.
СПОСОБЫ ЗИМОВКИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ. Современные
технологии сельскохозяйственного производства: сб. науч.
статей по материалам ХХІII Междунар. науч.-практ. конф.
Ветеринария. Зоотехния. (Гродно, 15 мая 2020 г.). Гродно:
ГГАУ, 2020. С. 116–118. Библиогр.: 2 назв.
Способи зимівлі бджіл, карпатська порода бджіл, медопродуктивність.
Наведено результати вивчення впливу способів зимівлі
бджіл карпатської породи на їх медопродуктивність в умовах МРУП “Агрокомбінат “Ждановичі” Мінського району”. Всі
бджолині сім’ї утримувались у 16-рамкових вуликах. На волі
(контрольна група) і в зимівниках зимувало по 10 бджолосімей силою 8,6 рамок і віком маток 7 місяців. Забезпеченість
їх медом становила 24,22 і 24,07 кг відповідно. Кращі результати забезпечило утримання бджіл у зимівниках. Порівняно
з контрольною групою спостерігались менший на 3,5% відхід бджіл (11,6 і 15,1%, або 10 і 14 вуличок відповідно) і на
3,2% витрати корму (9,44 і 9,75 кг відповідно). Бджолині
сім’ї дослідної групи весною на 1-ше і 29-те березня, 12-те
квітня виростили розплоду більше порівняно з бджолами
контрольної групи на 9,4, 1,8 і 5,3% відповідно. На 0,55 кг
(12%) більше на 1 бджолосім’ю було вироблено і товарного
меду (5,15 і 4,60 кг відповідно).
УДК 638.141:619
2020.2.306. Мусиенко А.В., Кистерная А.С. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ПАСЕК И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ. Ветеринарный журнал Беларуси. 2019.
№ 2. С. 90–93. Библиогр.: 3 назв.
Паспорт пасіки, бджолосім’я, хвороби бджіл, пестициди.
Наголошується на необхідності паспортизації пасік в Украї
ні. Показано, що вона є потужним стимулом підвищення
санітарної культури і забезпечує надійну профілактику захворювань бджіл та оздоровлення пасік. Наведено основні
правила проведення паспортизації та відбору патологічного
матеріалу у випадку захворюваності бджолиних сімей. При
ураженні бджіл американським гнильцем, європейським
гнильцем, мішотчатим розплодом, септицемією, паратифом, нозематозом, амебіазом обов’язковим є проведення лікувально-профілактичних і дезінфекційних заходів.
Висвітлено порядок оформлення, видачі та реєстрації
ветеринарно-санітарного паспорта пасіки. Зазначається,
що процедура узаконення бджолосімей надає пасічникам
певні вигоди. Зокрема, можливість відшкодування збитків
за певних форс-мажорних обставин. Так, у 2018 р. в Україні
повністю загинуло 12800 бджолосімей, постраждало 1408
пасік. Основною причиною виявилось застосування пестицидів. Наголошується на необхідності створення державного реєстру оброблення с.-г. угідь пестицидами, доступ до
якого повинні мати і бджолярі. Аграрії повинні добавляти
в реєстр плани і терміни оброблення та вказувати назви
отрутохімікатів.
УДК 638.15:595.42.2(477.53)
2020.2.307. Назаренко О.С., Євстаф’єва В.О. ПОШИРЕННЯ ВАРООЗУ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Полтавської державної аграрної
академії. 2019. № 2. С. 254–260. Бібліогр.: 27 назв.
Бджола медоносна, варооз бджіл, міксінвазія, показники
інвазованості бджіл.
Встановлено, що варооз медоносних бджіл є значно поширеною інвазією на території Полтавської області. З обстежених 424 одноосібних селянських та фермерських господарств неблагополучними щодо вароозу виявилося 82,35%
з коливаннями в межах від 67,35 (Котелевський район) до
95,96% (Лубенський). Середня інвазованість бджолосімей
становила 48,71% (719 із 1426) за варіабельності показників
від 16,66 до 100,00%. У Гребінківському, Котелевському,
Новосанжарському, Оржицькому, Пирятинському та Решетилівському районах відсоток уражених бджолосімей не
перевищував 45,71%, тоді як у Лубенському, Полтавському,
Зінківському районах ураженість становила 56,94–60,67%.
У 61,34% випадків варооз перебігав у складі дво- та трикомпонентних асоціацій збудників інвазійних хвороб (51,88 та
9,46% відповідно), а саме: вароозу, нозематозу, акарапідозу,
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амебіазу в різних комбінаціях. Причому найчастіше діаг
ностували вароозно-нозематозну міксінвазію — 78,46% від
загальної кількості інвазованих бджіл. Рідше встановлювали
асоціацію Varroa destructor, Nosema apis i Acarapis woodi
(8,39%), Varroa destructor, Nosema apis і Malpighamoeba
mellificae (7,03%), Varroa destructor i Acarapis woodi (5,21%),
Varroa destructor Malpighamoeba mellificae (0,91%).
УДК 638.15:595.42.2:638.157:615.285
2020.2.308. Євстаф’єва В.О., Назаренко О.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ АКАРИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ВАРО
ОЗУ БДЖІЛ. Науковий вісник Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.
С.З. Ґжицького. Львів, 2019. Т. 21, № 95. С. 133–138. (Серія
Вет. науки). Бібліогр.: 24 назви.
Бджола медоносна, варооз, препарати акарицидні, терапевтична ефективність, льотна активність бджіл, медопродуктивність.
Серед досліджуваних трьох вітчизняних акарицидних препаратів, які у вигляді смужок залишали у вуликах на 30 діб,
за вароозу бджіл найбільш ефективним виявився флуконтакт (ДР-флуметрин). На 10-, 20- і 30-ту доби лікування його
терапевтична ефективність у середньому становила 90,40,
92,38 і 99,05% відповідно. За застосування варолому (ДРтау-флувалінант) та вароациду (амітраз) показники впродовж
10–30 діб варіювали в межах 90,78–96,46 і 88,7–95,5% відповідно. Акарицидна ефективність тактаміту (ДР-амітраз) залежала від способу його використання. Обкурювання вуликів
з допомогою дим-гармати Варомор виявилося на 3,41–6,59%
ефективнішим порівняно зі способом дрібнокрапельного
поливання (95,00%). Застосування акарицидних препаратів
сприяло зростанню льотної активності бджіл-збиральниць.
За температури понад 15°С впродовж 1–24 год після обробки тактамітом вона достовірно збільшувалась порівняно
з інвазованими невилікуваними сім’ями на 12,75–32,74%.
Проведені лікувальні заходи сприяли підвищенню медової
продуктивності в дослідних групах. У травні — порівняно з
інвазованою контрольною групою на 2,2–4,0, у серпні — на
3,1–5,8 кг.
УДК 638.15:636:595.2.2
2020.2.309. Назаренко О.С. ВПЛИВ ВАРООЗНОЇ ІНВАЗІЇ
НА ПЕРЕБІГ ЗИМІВЛІ БДЖОЛОСІМЕЙ. Науковий вісник
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2019. Т. 21,
№ 95. С. 184–188. (Серія Вет. науки). Бібліогр.: 28 назв.
Бджола медоносна, варооз, Varroa destructor, екстенсивність інвазії, зимостійкість бджолосімей.
Встановлено негативний вплив вароозу (збудник — Varroa
destructor) на перебіг зимівлі медоносних бджіл. Причому
кількісні показники зимостійкості дослідних сімей залежали
від екстенсивності інвазії (ЕІ). За слабкої ЕІ (5,30±0,79%)
маса підмору бджіл після зимівлі в середньому становила
59,8 г, що в 1,2 раза вище порівняно зі здоровими сім’ями
(контроль, 48,2 г). Із збільшенням закліщеності бджіл кількість підмору та виявлених паразитів істотно зростали. За
середньої ЕІ (15,10±0,75%) — в 5,3 (до 250,7 г), за сильної
ЕІ (32,30±2,42%) — у 28,4 раза (до 1369,1 г). Кількість вияв
лених кліщів становила 66,4 і 2818,4 екз. відповідно. Виявлено, що за слабкої та середньої ЕІ кількість спожитого
бджолами корму протягом зимівлі порівняно з неураженими
сім’ями збільшувалась на 9,2–18,3%. За сильної ЕІ загинуло
80% бджолосімей, що й зумовило наявність на 22,5% більше
корму після перезимівлі.
УДК 638.154.4–084:619
2020.2.310. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МИКОЗОВ ПЧЕЛ / Скудная Т.М., Лойко И.М.,
Щепеткова А.Г., Халько Н.В., Ананьева Н.А. Современные
технологии сельскохозяйственного производства: сб. науч.
статей по материалам ХХІII Междунар. науч.-практ. конф.
Ветеринария. Зоотехния. (Гродно, 15 мая 2020 г.). Гродно:
ГГАУ, 2020. С. 65–67. Библиогр.: 3 назв.
Мікози бджіл, пробіотики, Bacillus subtilis, аскосфероз
бджіл, розплід.
Мета досліджень полягала у визначенні профілактичної
ефективності пробіотичної кормової добавки Апіпро, створе-
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ної на основі спороутворювальних бактерій Bacillus subtilis,
щодо аскосферозу бджіл (Ascosphaera apis). За згодовування лише 50%-го цукрового сиропу (контрольна група)
хвороба поступово прогресувала; на кінець досліду (56 діб)
у 4 бджолиних сім’ях було зареєстровано 1- і 2-й ступені
ураження розплоду з кількістю муміфікованих личинок від 9
до 21 шт. на 1 рамку. В сім’ях дослідної групи (1 г добавки
на 1 л сиропу) — прихована і легка форми аскосферозу.
Уражених личинок на сотах не було, муміфіковані виявлено
на дні нуклеусу. Протягом досліду бджолами контрольної
групи відбудовано в середньому 3400±380,4 комірок розплоду на 1 сім’ю, досліджуваної групи — в 1,7 раза більше
(5600±396,9 шт.). Зроблено висновок про фунгістатичну
ефективність пробіотичної кормової добавки Апіпро щодо
аскосферозу бджіл.
УДК 638.162.3:638.163.5
2020.2.311. Памбук С.А., Мартиросян І.А., Кругляк Ю.О.
ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ
ВИМОГ ДО ЯКОСТІ МЕДУ. Товарознавчий вісник. 2019.
Вип. 12. С. 37–48. Бібліогр.: 8 назв.
Мед натуральний, показники якості, нормативна документація, експорт меду.
Наголошується на необхідності удосконалення системи оцінювання якості та безпечності меду натурального
та гармонізації національних нормативних документів з
міжнародними. Це сприятиме позиціонуванню України як
постачальника якісного готового продукту, а не тільки сировини. Здійснивши порівняльний аналіз вимог міжнародної
(CODEX STAN 12–1981 Standart for Honey, Директивою
Ради 2001/110/ЄС) та вітчизняної (ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний. Технічні умови”) нормативної документації щодо
класифікації і показників якості меду, автори рекомендують
відмовитись від поділу меду на вищий і перший ґатунки та
ввести класифікацію його за призначенням. Включити до
переліку показників якості меду “вміст водонерозчинних
складових”, норми якого рекомендуються Кодексом та Директивою. Гармонізувати національний стандарт з міжнародними вимогами щодо кількісного рівня показників якості
та їх одиниць вимірювання для спрощення проведення розрахунків та можливості порівняння їхніх вимог.
УДК 638.17:535.346.1
2020.2.312. Вишняк В.В., Літвинчук С.І., Носенко В.Є.,
Коробка Ю.В. ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАТІВ БДЖОЛИ
НОГО ВОСКУ МЕТОДОМ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ВІДБИВАННЯ. Наукові праці Національного університету
харчових технологій. Київ, 2019. Т. 25, № 4. С. 155–166.
Бібліогр.: 12 назв.
Бджолиний віск, фальсифікат, ІЧ спектроскопія.
Наведено результати дослідження інфрачервоних спект
рів (ІЧС) відбивання натурального бджолиного воску та
його фальсифікатів з різною концентрацією парафіну та
церезину в діапазоні хвиль від 1330 до 2370 нм. Встановлено, що отримані ІЧ спектри від гладких поверхонь (воску,
парафіну, церезину та їх сумішей) мають подібну структуру
з двома явно вираженими максимумами різної інтенсивно
сті на довжинах хвиль 1014 і 1726 нм. Досліджено, що ІЧС
дифузного відбивання подрібнених зразків зазнають певних
змін порівняно із спектрами від гладкої поверхні. Найбільш
інтенсивні максимуми не змінюють свого положення, але відбувся перерозподіл спектральних ліній за інтенсивністю. Так
ІЧ спектр натурального бджолиного воску має низку особливостей, які відрізняють його від інших спектрів досліджуваних
зразків. Запропонований метод може бути застосований для
первинного аналізу воскової сировини й успішно використовуватись для виявлення фальсифікованого бджолиного
воску.
УДК 638.2:636.082
2020.2.313. Насириллаев Б.У., Умаров Ш.Р., Жуманиезов М.Ш., Худжаматов С.Х. ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОСУТОЧНЫХ ЯИЦ НА АДАПТАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА BOMBYX MORI L.
Аграрная наука. 2019. № 2. С. 32–35. Библиогр.: 12 назв.
Шовкопряд шовковичний, порода і лінія шовковичного
шовкопряда, відгодівля гусені, життєздатність гусені,
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оживлення грени, маса кокона, шовковистість, маса оболонки кокона.
Наведено результати трирічної селекційної роботи Узбецького НДІ шовківництва з адаптації крупно- і середньококонних порід і ліній шовковичного шовкопряда до несприятливих умов за відгодівлі гусені, зокрема недотримання
температурного режиму повітря в червоводні, обмеження (на
50%) кількості корму та площі для її утримання (в 2 рази).
Негативний вплив стресових умов значно сильніше проявився на постембріональному рівні. Життєздатність гусені
досліджуваних порід і ліній F3 (Марварід, Гузал, Лінія 27,
Лінія 28) порівняно з контролем (грену порід і ліній отри-

УДК 639.2/.6

мано протягом 24 год, оптимальні умови) в середньому за
2016–2018 рр. зменшилась за нестачі корму до 71,9–84,0,
за температурних відхилень — до 76,7–91,3, за скупчення
гусені — до 73,1–86,5%. На ембріональному рівні вплив
виявився значно меншим; у 3 із 4 варіантів показники оживлення грени становили 97,0–100,2% до контролю. Винятком
стала Лінія 28 — 88,1–99,5%. Маса кокона протягом 3 поколінь добору в крупнококонних порід зменшилась порівняно
з контролем на 24,4%. У популяціях високотехнологічних
ліній (Лінія 27 і Лінія 28) показники становили 87,7–101,3 і
87,8–115,6% відповідно. Найбільш негативно вплинула обмежена відгодівля.

639.2/.6 Рибне господарство. Аквакультура
Науковий референт — кандидат с.-г. наук НИНЬКО П.І.
Науковий консультант — доктор с.-г. наук ТРЕТЯК О.М.
УДК [639.371.2:639.3.06]:597–14
2020.2.314. Третяк О.М., Пашко М.М., Колос О.М. ДЕЯКІ
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТЕРЛЯДІ (ACIPENSER
RUTHEUS LINNAEUS, 1758) В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО
ВИРОЩУВАННЯ У ПЛАВУЧИХ САДКОВИХ СИСТЕМАХ.
Рибогосподарська наука України. 2019. № 4. С. 74–86. Біб
ліогр.: 21 назва.
Стерлядь, екстер’єрна характеристика, морфологічні
показники, гонади, ультрасонографія гонад.
Мета роботи — дослідити морфологічні особливості
стерляді в процесі інтенсивного вирощування її ремонтноматочних груп у плавучих садках, установлених у водоймах
з природним температурним режимом. Матеріалом для
досліджень послужили особини стерляді на четвертому та
на шостому-сьомому роках життя, вирощені на базі господарства індустріального типу ТОВ-СПР “Осетр” Київської
області. Виявлено окремі закономірності в екстер’єрних
характеристиках стерляді різного віку із переважанням самок за середніми значеннями абсолютних та відносних
показників висоти, товщини та обхвату тіла риб. Помічено,
що достатньою стабільністю у риб різного віку характеризувались середні значення відносної відстані від початку
анального плавця до кінця середніх променів хвостового
плавця. Відмічено, що, виконуючи дослідження всередині
однієї генерації риб в однакові періоди року, для порівняльного аналізу морфологічних показників самок і самців
стерляді слід врахувати стадію зрілості гонад. Для раннього
прижиттєвого визначення статі осетрових риб в аквакультурі
рекомендовано застосовувати комплекс способів за поєд
нання морфологічних досліджень із методами ультрасонографії гонад та іншими засобами.
УДК 595.384.12:591.16(282.247.314)
2020.2.315. Шекк П.В., Астафуров Ю.О. РЕПРОДУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТРОДУЦЕНТА — СХІДНОЇ ПРІСНОВОДНОЇ КРЕВЕТКИ (MACROBRACHIUM NIPPONENSE
DE HARN, 1849) — В ПОНИЗЗІ ДНІСТРА. Рибогосподарська
наука України. 2019. № 4. С. 23–36. Бібліогр.: 24 назви.
Східна прісноводна креветка, дністровська популяція, розміри яєць, ембріогенез, солоність, температура, виживання.
Досліджено репродуктивні характеристики самиць прісноводної креветки (дністровської популяції) в природних і
штучних умовах. Дослідження проводили з квітня по жовтень
2016–2019 рр. у Кучурганському і Дністровському лиманах,
рибницьких ставах і озерах пониззя річок Дністер і Турунчук.
Визначено, що запліднені яйця креветок мали овальну форму, а їхні середні розміри варіювали в межах 0,58–0,66 мм
довжини і 0,39–0,46 мм ширини. Встановлено, що розміри
запліднених яєць східної прісноводної креветки дністровської
популяції відрізнялися в різних природних акваторіях. Найбільші розміри (0,66 і 0,46 мм) та середній об’єм (0,073 мм 3)
мали яйця креветки з Кучурганського лиману. Вони відрізнялися за цими показниками від таких креветок з Дністровського лиману, які мали найменші розміри (0,58 і 0,39 мм)
та середній об’єм (0,046 мм3). Аналіз плодючості креветок
дністровської популяції показав, що початкова реалізована
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плодючість (ПРП) і кінцева реалізована плодючість (КРП)
зростає прямо пропорційно збільшенню розмірів і маси
самиць, що закономірно для всіх пойкілотермних тварин.
Установлено, що в діапазоні лінійних розмірів самиць східної
прісноводної креветки дністровської популяції 2,5–7,9 см і
маси 2,2–7,3 г ПРП зростає від 3441 до 10241 екз. яєць в
одній кладці. Тривалість ембріогенезу і виживання ембріонів
креветок при зростанні температури води від 18 до 31°С скорочується від 42 до 20 діб. Оптимум припадає на температуру 27°С, яка забезпечує виживання 98% ембріонів. Східна
прісноводна креветка може відтворюватися при солоності
води від 0 до 9‰, але оптимальною є солоність 5‰, яка в
зоні оптимальних температур забезпечує виживання 98%
ембріонів за мінімальної тривалості ембріогенезу.
УДК 597.55
2020.2.316. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Кутіщев П.С.,
Шерман І.М. ОСОБЛИВОСТІ ЗИМІВЛІ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПА ТА РОСЛИНОЇДНИХ РИБ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ.
Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. Херсон, 2019. № 108.
С. 224–230. Бібліогр.: 12 назв. Шифр 553629.
Цьоголітки коропа, рослиноїдні риби, зимівля, температура води, кисневий режим.
Встановлено характер зміни температури повітря протягом зими, визначено динаміку температурного та кисневого
режиму зимувальних ставків та їх вплив на рибогосподарські
показники цьоголіток та однорічок коропа та рослиноїдних
риб. Визначено, що з кожним роком спостерігається підвищення зимових температур. Період льодоставу на ставах
скорочується та носить переривчастий характер. У результаті дії вищевказаних факторів, а також таких, як підвищена
щільність посадки, відсутність годівлі, зимуючий рибопосадковий матеріал коропа та рослиноїдних риб понаднормово витрачає запаси поживних речовин, що призводить до
підвищених відходів під час зимівлі. Пересадку цьоголіток
коропа та рослиноїдних риб у зимувальні стави доцільно
проводити за температури води не вище 5°С. Це дасть
можливість скоротити перебування їх у зимувальних ставах
в осінній період на 10–15 діб. Аналогічний принцип розвантаження зимувальних ставів навесні дасть змогу скоротити
перебування однорічок у них у весняний період на 10–15
діб. Сумарне скорочення перебування цьоголіток коропа та
рослиноїдних риб у зимувальних ставах буде налічувати до
одного місяця, що в умовах півдня України скоротить “голод
ний” обмін на 20%.
УДК 639.2.053.2
2020.2.317. Катанов В.О., Бургаз М.І. ПОЛІКУЛЬТУРА
В УКРАЇНІ. Водні біоресурси та аквакультура: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих
вчених (17–19 жовт. 2018 р.). Одеса: ТЕС, 2018. С. 73–75.
Шифр 553461.
Полікультура, рибопродуктивність, рибництво, конкуренція.
Досліджено ефективність і переваги вирощування риби
в полікультурі. Відмічено, що спільне вирощування декіль-
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ТВАРИННИЦТВО. Рибне господарство. Аквакультура

кох видів риб як метод підвищення рибопродуктивності
водойм застосовується в рибництві давно. Особливо широко полікультури стали використовуватись після успішної
акліматизації в нашій країні нових цінних видів риб, таких
як канальний сом, буффало, тіляпія, веслонос і особливо
рослиноїдних риб. Добре зарекомендувало себе спільне
вирощування коропа і таких рослиноїдних риб, як білий і
строкатий товстолобики, білий амур. Значення різних видів
рослиноїдних риб у полікультурі визначається головним чином характером їх живлення. Білий товстолобик харчується
мікроскопічними водоростями і детритом. Він не вступає в
пряму харчову конкуренцію з іншими видами риб. Більше
того, спільне вирощування білого товстолобика з коропом
позитивно впливає на обидва види. Надмірно щільна посадка строкатого товстолобика може викликати конкуренцію
з коропом у споживанні зоопланктону і зниження інтенсивності росту обох видів риб. Для районів з недостатньою
кількістю тепла об’єктом вирощування можуть стати січові
риби. У ставках, багатих зоопланктоном, можливе спільне
вирощування пеляді з коропом, чіром і чудським сигом. Як
додаткових риб можна використовувати ракушку, ріпуса, а
також гібриди чудського сига з пеляддю і пеляді з чиром. У
водоймах з напруженим гідрохімічним режимом можна вирощувати карпо-карасьові гібриди. Показано, що чим більша
різноманітність вирощуваних об’єктів і чим більше різняться
їх спектри живлення, тим вище рибопродуктивність, швидше
темпи росту і більше вихід товарної риби.
УДК 639.211
2020.2.318. Сарн М.Ю., Шекк П.В. СТВОРЕННЯ ПІДПРИ
ЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИРОЩУВАННЯ КЛАРІЯ НІЛЬСЬКОГО В УЗВ. Водні біоресурси та аквакультура: зб. матеріа
лів Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (17–19 жовт. 2018 р.). Одеса: ТЕС, 2018. С. 150–152.
Шифр 553461.
Кларій нільський, вирощування, середовище, харчування,
корми.
Охарактеризовано кларія нільського, який відноситься до
розряду дієтичних продуктів. За формою тіла нагадує сірого
сома і вугра. Луски кларій не має, колір шкіри залежить від
кольору води, зазвичай мармуровий з сіро-зеленим відтінком, є 4 пари “вусів”, зуби як у європейського сома. Статевої
зрілості досягає через 1–1,5 роки. У довжину досягає 170 см
і маси 60 кг. Живе близько 8 років. Розвинений спецорган
для дихання атмосферним повітрям при вологості 81%.
Оптимальним середовищем існування є вода з рН 6,5–8,0
і t 25–30°С. Цей вид досить всеїдний, він може харчуватися водними жуками, молюсками, рибою, рослинною їжею.
Кларій нільський є перспективним об’єктом аквакультури,
має високу рентабельність. Вирощування сома проходить
в установках замкнутого водопостачання (УЗВ). Сом гине
за температури води нижче 12°С. Витрата якісних кормів
становить 1,2 кг корму на 1 кг готової продукції, калорійність
корму — від 260 до 310 ккал. Корм має бути плаваючим.
Обсяг корму залежить від віку риби і температури води.
Зростаючий мальок споживає в рік 1,1 кг. При вирощуванні
цієї риби в штучних умовах найбільш важлива і витратна
область — корми. Витрата якісних кормів становить 1,2 кг
корму на 1 кг готової продукції.
УДК 639.3.041.2
2020.2.319. Катречко І., Бургаз М.І. ШТУЧНЕ РОЗВЕДЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ РИБ. Водні біоресурси та аквакультура: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. студентів
і молодих вчених (17–19 жовт. 2018 р.). Одеса: ТЕС, 2018.
С. 79–82. Шифр 553461.
Промислові риби, штучне розведення, рибництво, осетрові, карпові, окуневі риби, частикові риби.
Відмічено, що частка рибництва в структурі рибогосподарського комплексу України сьогодні вкрай низька. Перераховано чинники слабкого розвитку рибництва. Процес штучного
розведення складається з вирощування якісних зрілих плідників, отримання від них ікри та сперми, запліднення ікри, її
інкубації, отримання личинок риб, вирощування життєстійкої
молоді та випуску мальків у водойми. Кінцева мета штучного
розведення — це промислове повернення риби. Надано визначення відсотка промислового повернення та коефіцієнта
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промислового повернення. Основними об’єктами штучного
розведення в нашій країні є осетрові, лососеві, коропові і
окуневі риби. Досвід роботи українських рибоводів показав,
що добрий ефект дає розведення дволіток товстолобика у
водосховищах, промислове повернення якого досягає 15%.
На жаль, розведення частикових риб (сазан, лящ, судак
та ін.) в нерестово-вирощувальних господарствах не дало
такого ефекту. Особливо це стосується сазана, улов якого
з року в рік помітно знижується. Якщо улов ляща зростає на
водосховищах, то це не пов’язано з діяльністю нерестововирощувальних господарств, оскільки лящ добре розмножується природним шляхом. Для підвищення ефективності
роботи заводів вилов плідників осетрових риб здійснюють з
осінньо-зимовим утриманням; вирощують молодь осетрових
в один вегетаційний сезон у три цикли: І — білуги і озимого
осетра осіннього ходу; ІІ — раннього ярого осетра і севрюги;
ІІІ — севрюги і пізнього ярого осетра.
УДК 639.3.043
2020.2.320. Бургаз М.І., Бургаз О.А. ОСОБЛИВОСТІ
ЖИВЛЕННЯ БИЧКА ТРАВНИКА В ШАБОЛАТСЬКОМУ
ЛИМАНІ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН ВОДОЙМИ.
Водні біоресурси та аквакультура: зб. матеріалів Всеукр.
наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (17–19
жовт. 2018 р.). Одеса: ТЕС, 2018. С. 22–25. Шифр 553461.
Бичок травник, живлення, Шаболатський лиман, політехи, молюски, ракоподібні.
Надано результати досліджень живлення бичка травника
у весняно-осінній період у Шаболатському лимані. Бичка
травника у лиманах північно-західного Причорномор’я можна
віднести до еврифагів, хоча в деяких інших акваторіях його
часто позиціонують як хижака. В раціоні бичка травника
зустрічалося до 20 харчових об’єктів. В основному це ракоподібні, представлені амфіподами, ідотеями, молоддю голландського краба і креветкою. Самці і самки протягом усього
року мали подібний спектр живлення. У весняний період
у шлунку самок найчастіше зустрічалась сферома (48%),
у самців — гідробія (33,3%). Важливе місце у живленні в цей
період займали дотеі, незіди і амфіподи. Самці віддавали
перевагу політехам, а самки — молюскам. У літньо-осінній
період у живленні самців і самок травника найчастіше зуст
річаються ідотеі, амфіподи і нерєїс. Дорослі особини тяжіли
до хижацтва. Найбільшу частку (за масою) в раціоні травника
займали ракоподібні (амфіподи і ізоподи) — від 19,7% весною до 60,8 восени. Весною і літом раціон травника включав рибу — різновікових бичків розміром від 3,2 до 8,5 см.
У середньому частка риби не перевищувала 6,8 маси раціо
ну. Травник у Шаболатському лимані харчувався протягом
усього року. Максимальна інтенсивність живлення спостерігалась влітку та знижувалась восени. Звужувався також
харчовий спектр риб.
УДК 639.3.05
2020.2.321. Курінна О.В., Соборова О.М. ЗМІНИ ВПЛИВУ
ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ НА ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ РИБ. Водні
біоресурси та аквакультура: зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф. студентів і молодих вчених (17–19 жовт.
2018 р.). Одеса: ТЕС, 2018. С. 93–97. Шифр 553461.
Риба, життєві цикли, температура води, ферменти,
морфогенез.
Зазначено, що температура визначає фізіологічну готовність
організму до початку міграцій, нересту і зимівлі. З підвищенням
температури обмінні процеси у риб швидшають, пов’язано це
з дією температури на ферменти, що каталізують різні життєві процеси. Швидкість ферментних процесів з підвищенням
температури на 10° зростає у 2–3 рази. Вплив температури на
темп розвитку гідробіотів залежить від їх видової приналежності, стадії розвитку і того інтервалу в якому діє підвищена
температура. Зміна морфологічних ознак личинок може бути
викликана дуже високою або низькою температурою в період
їх ембріонального розвитку. Температура впливає також на
швидкість морфогенезу гідробіотів. Відповідно до температури
риби поділяються на еври- і стенотермних. Евритермні —
це види риб, що живуть у водоймах, температура води в
яких змінюється протягом року в широких межах. До них відносяться щука, лящ, сазан, осетрові, лососеві риби тощо.
Стенотермні — це здебільшого тропічні риби. Всі види риб
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умовно поділяють на теплолюбних (осетрові, коропові, окуневі)
і холодолюбних (лососеві, сигові). Теплолюбні можуть жити у
водоймищах з температурою води від 0 до 30°С і навіть вище.
Нерест таких риб весняно-літній за температури води від 8 до
20°С. Холодолюбні риби нерестяться восени і на початку зими
при температурі води 10–14°С. Великий вплив зміна температури води має на живлення, травлення, білковий, жировий
і вуглеводний обмін риб.
УДК 639.313
2020.2.322. СУЧАСНИЙ СТАН ІХТІОЦЕНОЗУ ШАБОЛАТСЬКОГО ЛИМАНУ / Бургаз М.І., Шекк П.В., Пентилюк Р.С.,
Матвієнко Т.І., Тучковенко О.А., Соборова О.М., Безик К.І.
Водні біоресурси та аквакультура: зб. матеріалів Всеукр.
наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (17–19 жовт.
2018 р.). Одеса: ТЕС, 2018. С. 32–34. Шифр 553461.
Іхтіоценоз, Шаболатський лиман, бичкові, коропові, оселедцеві, кефалеві види риб.
Досліджено структуру і особливості функціонування популяції різних видів гідробіонтів у Шаболатському лимані, зокрема
іхтіопопуляції. Особливості формування іхтіоценозу лиману
залежать від зв’язку з суміжними акваторіями, стану кормової
бази, умов зимівлі і відтворення та ін. Склад іхтіопопуляції
водойми обмежують екстремально низькі температури зимою
і високі літом. До неї входять бички, колючка, камбала глоса
та деякі акліматизанти: кефаль піленгас, сталевоголовий
лосось та ін. Відновлення водообміну лиману з суміжними
акваторіями забезпечило в 2010–2014 рр. часткове відновлення біоценозів і забезпечення іхтіокомплексу лиману (44
видів). В цей період іхтіокомплекс поповнився представниками ≈19 родин. Найбільш чисельними були представники
бичкових (20,7%) і коропових (13,8%), а доля оселедцевих і
кефалевих становила відповідно по 9,2%. У 2010–2014 рр.
на фоні звичайного переважання морських видів (52%) збільшується частка прісноводних і солонуватоводних (20 і 18%
відповідно). Як і в попередні роки у складі іхтіопопуляції
лиману переважають демерсальні види (61%), а за характером живлення — бентофаги (50%), помітно зростає кількість
фітофагів і планктофагів (14 і 11% відповідно). Склад іхтіокомплексу Шаболатського лиману більшою мірою залежить
від зв’язку з морем, ніж із Дністровським лиманом.
УДК 639.313
2020.2.323. Кочегурова О.Р., Маренков О.М. ПРОМИСЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИНОЇДНИХ РИБ ЗАПОРІЗЬКОГО (ДНІПРОВСЬКОГО) ВОДОСХОВИЩА. Водні
біоресурси та аквакультура: зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф. студентів і молодих вчених (17–19 жовт.
2018 р.). Одеса: ТЕС, 2018. С. 88–89. Шифр 553461.
Рослиноїдні риби, біомеліоратор, Запорізьке водосховище, білий товстолобик, зариблення водосховища, пасовищне рибництво.

УДК 619

Зазначено, що одним із найважливіших ресурсних видів
Запорізького (Дніпровського) водосховища є білий товстолобик. Вид є корисним біомеліоратором дніпровських водосховищ. Дослідження проводили на акваторії Запорізького
(Дніпровського) водосховища протягом 2016–2017 рр. Віковий ряд білого товстолобика представлений 17 класами
(3–18-річки). Ядром промислової популяції товстолобика
були 4–10-річки (70,7%). Частка вікових груп старше 10 років
досягала 25,6%, що свідчить про накопичення таких вікових
груп у популяції. Скорочення кількості молодших вікових
груп свідчить про недостатнє зариблення водосховища.
Середньостатистичні показники особин популяції становили:
промислова довжина — 56,5±2,35 см, маса — 3120±430 г.
Коефіцієнт вгодованості залишався стабільним — 2,5. В умовах Запорізького (Дніпровського) водосховища вид не розмножується, поповнення популяції відбувається лише за рахунок щорічного зариблення водосховища молоддю. З 2002
по 2015 р. було зариблено 2,7 млн екз. білого товстолобика
та 1,04 млн екз. гібридів білого та строкатого товстолобика.
Оскільки вид виступає об’єктом пасовищного рибництва, в
2018 р. рекомендується продовжити вилов рослиноїдних риб
(білого та строкатого товстолобиків, їх гібридів, білого амура)
без лімітування та прогнозування.
УДК 639.371.15(28)(477)
2020.2.324. Бузевич І.Ю., Мрук А.І., Кучерук А.І. ШТУЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ (ЗАРИБНЕННЯ) ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ХАРІУСА (THYMALLUS THYMALLUS LINNAEUS, 1758) В
РІКАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ. Рибогосподарська наука
України. 2019. № 4. С. 58–73. Бібліогр.: 26 назв.
Європейський харіус, відтворення, зарибнення, виживання, цьоголітки.
Метою дослідження було розробити наукові основи відтворення популяції європейського харіуса басейну Карпатських
рік у штучних та природних умовах. Показано принципову
можливість вселення життєздатної молоді європейського
харіуса для поповнення репродуктивного ядра природної
популяції, що, в свою чергу, створить об’єктивні передумови
для зростання його чисельності та відкриває перспективи
для перегляду природоохоронного статусу. Потенційне
накопичення іхтіомаси харіуса визначали на підставі величини загальної річної смертності та фактичних вагових
показників за розмірними класами. Як базовий показник зарибнення можна використати середньовиважену величину
для басейну р. Тиса, яка становить 418,6 екз./га цьоголіток.
Біопродуктивний потенціал річок Карпатського регіону дає
змогу збільшити рибопродуктивність за європейським харіу
сом у середньому на 8,6–21,2 кг/га. З цією метою протягом
чотирирічного періоду необхідно провести зарибнення басейну річки Тиса цьоголітками харіуса масою не менше 5 г
загальною кількістю 620,5 тис. екз. на рік та басейну річки
Прут — 122 тис. екз. на рік.
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Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН МАЗУРКЕВИЧ А.Й.
УДК 636.09:578.825.15:636.5:615.371
2020.2.325. Мазуркевич В.І., Недосеков В.В., Годовський О.В., Салій О.О. ІЗОЛЯЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ ВІРУСУ
ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ ІНДИКІВ В СИСТЕМІ IN
VITRO. Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. пр. Одеса,
2019. Вип. 93: Вет. науки. С. 52–57. Бібліогр.: 8 назв. Шифр
553523.
Інфекційний ринотрахеїт, метапневмовірусна інфекція,
вакцини, індики, ізоляція вірусу, ембріони птиці.
Метапневмовірусна інфекція (МПВІП) — висококонтагіозне
респіраторне захворювання індиків, курей та інших видів домашньої птиці та диких птахів. Метою роботи було виділення
вірусу інфекційного ринотрахеїту індиків з патологічного
матеріалу й адаптування його до вирощування в культурі
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клітин Vero для подальшого виготовлення вакцини. Від клінічно здорових індиків з господарств 16 областей України
відібрали 152 зразки змивів з носоглотки, клоаки, гортані,
трахеї та носових раковин. Виділено лише один ізолят TG-12
(що свідчить про низький рівень циркуляції вірусу МПВІП)
у титрі ≥3,7 lg ТЦД50/см3 на трахеальній органній культурі.
Це показало придатність використання його як первинного
субстрату (системи in vitro) для ізоляції вірусу інфекційного
ринотрахеїту індиків на відміну ВПФ-КЕ (вільні від патогенної
флори — курячі ембріони). Описано методику ізоляції вірусу та його адаптацію до різних культур клітин та ембріонів
курей. Наведено титри інфекційної активності ізоляту, одержані в культурах клітин (КК), а також динаміку репродукції
вірусу в клітинних системах. Дослідження рівня репродукції
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вірусу МПВІП показали, що ізолят RT-12 накопичився в
титрах ≥6,0 lg ТЦД50/см3 на культурі клітин Vero, водночас
на інших КК титри були ≤3,4 lg ТЦД50/см3. Це засвідчило
можливість використовувати цю систему для подальшого
вирощування вірусу у високих титрах для виготовлення вакцин. Отже, дослідження системи репродукції вірусу МПВІП
in vitro довели перспективність таких досліджень у діагностиці та можливість накопичення вірусу для розробки імунобіологічних засобів з метою профілактики МПВІП.
УДК 636.09:579.842.14:615.33:57.017.32
2020.2.326. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНІВ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У SALMONELLA SPP. МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ / Іщенко Л.М., Виговська Л.М., Данчук В.В., Кеппл О.Ю., Іщенко В.Д., Калакайло Л.І., Ушкалов В.О. Аграрний вісник Причорномор’я: зб.
наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет. науки. С. 284–289. Біб
ліогр.: 8 назв. Шифр 553523.
Сальмонела, антибіотикорезистентність збудників
(Salmonella spp.), метод полімеразної ланцюгової реакції,
праймери ідентифікації генів, молекулярно-генетичні методи.
Матеріалом досліджень були 18 полірезистентних штамів
Salmonella spp., виділених від загиблих: курчат, качок, гусей
і телят та хворої людини, з яєць птахофабрики від маточного поголів’я птиці, з продуктів харчування (риба, майонез)
впродовж 2010–2019 рр. Обрано 5 пар праймерів: OXA-1/F i
OXA-1/R (оксацилін); TOHO1-2F i TOHO1-1/R (цефотаксим);
CTXM914F i CTXM914R (цефотаксим); SAF i SBR (стрептоміцин); TAF i TAR (тетрациклін) для ідентифікації генів
антибіотикорезистентності в ентеробактерій до різних класів
протимікробних речовин. Результати дослідження показали,
що із усіх досліджених лише в одному штамі — S. Enteritidis,
виділеному із трупа курчати, виявлено ген, який призводить
до синтезу β-лактамаз класу А ІІ групи та зумовлює стійкість
до цефотаксиму.
УДК 636.09:579.861.2:614.31:637.5
2020.2.327. Богатко Н.М. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ БЕЗПЕЧНОСТІ М’ЯСА ЗАБІЙНИХ ТВАРИН ЗА УДОСКОНАЛЕНИМ ГОРИЗОНТАЛЬНИМ МЕТОДОМ ВИЯВЛЕННЯ
КОАГУЛАЗО-ПОЗИТИВНИХ СТАФІЛОКОКІВ. Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет.
науки. С. 276–283. Бібліогр.: 13 назв. Шифр 553523.
Безпечність м’яса, стафілококи коагулазо-позитивні, санітарно-мікробіологічний контроль, ветсанекспертиза м’ясних
продуктів, харчові токсикоінфекції, біобезпека, м’ясо.
Стафілококи, які значно поширені у довкіллі, мають свої
особливості. Вони відрізняються між собою за характером
їхнього росту на поживних середовищах, вірулентністю і здатністю до створення токсинів, ферментованими особливостями. Запропоновано удосконалений горизонтальний метод
виявлення коагулазо-позитивних стафілококів у м’ясі забійних
тварин, який є економним, за достовірністю показників має
перевагу над існуючими методами щодо визначення безпечності м’яса. Вірогідність методу — 99,7%. Наведено показники
виявлення коагулазо-позитивних стафілококів у м’ясі забійних
тварин за розробленим у Білоцерківському НАУ методом.
Досліджено проби м’язової тканини яловичини, свинини,
баранини та козлятини у кількості 188, які відібрано під час
забою тварин (виробництва ТОВ “Баварія”, n=35; оптові бази
зберігання м’яса, n=39; агропродовольчі ринки, n=55; супермаркет “Сільпо”, n=59) у Київській обл. Запропонований метод
можна використовувати у харчовому ланцюзі за визначення
критеріїв безпечності під час виробництва м’ясної сировини, її
транспортування, зберігання, реалізації, а також у державних
лабораторіях ветмедицини, супермаркетах тощо.
УДК 636.09:579.873.21:57.017.32
2020.2.328. Ткаченко О.А., Козак Н.І. ВПЛИВ СЕРЕДО
ВИЩА НА ЧАСТОТУ ВИДІЛЕНИХ ФІЛЬТРІВНИХ ФОРМ
МІКОБАКТЕРІЙ. Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук.
пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет. науки. С. 181–187. Бібліогр.:
21 назва. Шифр 553523.
Туберкульоз, мікобактерії (виживання), адаптація мікроорганізмів, культивування (мікобактерії), лабораторний
штам M. bovis.
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Дослідження проведено в лабораторії кафедри епізоотології та інфекційних хвороб ДДАЕУ. Використовували музейний
швидкорослий штам Mycobacterium bovis, який пасажували
через щільне живильне яєчне середовище Мордовського
(Hobe) з pH 6,7 за t 37°С, а саме пасажі: 54, 100, 115, 143,
171, 195. Вихідні культури зберігали на середовищі без
пересівів у пробірках, закритих гумовими пробками за t 3°С
упродовж 10–13 років, а також його дисоціативні варіанти —
117-а, б, в, 118. Контроль — патогенний високовірулентний
лабораторний штам M. bovis 100-го пасажу. Біопробу здійс
нювали на лабораторних тваринах. Наведено і проаналізовано ріст культур (К.) з фільтратів багаторічно витриманих К.
та молодих К., а також ріст К. з фільтратів К., які одержали
після одноразового та дворазового пасажування M. bovis
через організм лабораторних тварин. Показано, що на частоту виділення in vitro фільтрівних форм впливає тривалість
зберігання мікобактерій. Частота виділення К. із фільтратів
не залежить від кількості пасажів через щільне живильне
середовище. Низька плюсова температура культивування
зумовлює частіше виділення К. мікобактерій із фільтратів.
Зазначено, що мікобактерії пасажів 115 і 171 виявились
здатними утворювати колонії за обох t (3 і 37°С) культивування, а пасажу 135 — лише за t 3°С, проте пасажів 54, 143
і 193 — лише за t 37°С. Після одноразового пасажування
молодих К. мікобактерій через організм морських свинок
відмічено максимальну кількість виділених К. з фільтратів за
t 3°С — 100% для фільтратів, одержаних після проходження
суспензій через фільтр з порами розміром 0,05 мкм і 87,5% —
з порами 0,1 мкм. Тоді як за t 37°С отримали лише по 12,5%
культур. Після 2-го пасажування через організм морських
свинок за t 37°С взагалі не виділено К. з фільтратів, а за t
культивування 3°С з обох фільтратів (Ф-0,05 і Ф-0,1) одержали по 75,0% культур. Частота виділення фільтрівних форм
певною мірою залежала від пасажування через організм
морських свинок.
УДК 636.09:602.9:591.83:57.086.13
2020.2.329. Чайковский Ю.Б., Геращенко С.Б., Дельцова Е.И. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ. Проблеми
кріобіології і кріомедицини. 2019. Т. 29, № 4. С. 303–316.
Библиогр.: 77 назв.
Стовбурові клітини, хрящова тканина, патологія хряща,
лабораторні тварини, кріоконсервування стовбурових клітин, кріозахисні середовища.
Проаналізовано результати багаторічних наукових дос
ліджень щодо застосування стовбурових клітин (СК), і зок
рема на моделях патології хряща, а також стосовно критеріїв підбору лабораторних тварин, яких використовують
для моделювання патології хряща. Визначено можливості
застосування СК хрящової тканини, методи кріоконсервування резидентних хрящових СК. Наразі виявлено ніші СК
у гіалінових хрящах, синовіальних мембранах і синовіальній
рідині діартрозів, міжхребцевих дисках, менісках колінних
суглобів, волокнистих хрящах скронево-нижньощелепного
суглоба й еластичних хрящах вушної мушлі. Визначено специфічні особливості та механізми дії СК хрящової тканини.
Показано, що застосування кріоконсервованих СК хрящової
тканини в лікарській практиці є ефективним і перспективним.
Зазначено, що на сьогодні це ще недостатньо вивчено, тому
необхідно розробити оптимальні режими заморожування,
підібрати кріозахисні середовища, а також оцінити безпеку
такої терапії.
УДК 636.09:614.31:637:001.8
2020.2.330. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИ НАУ
КОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВЕТЕРИНАРНІЙ ГІГІЄНІ, САНІТАРІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗІ / Антоненко П.П., Доровських А.В., Високос М.П., Милостивий Р.В., Калиниченко О.О., Василенко Т.О.
Дніпро, 2018. 276 с. Бібліогр.: 62 назви. Шифр 553468.
Ветсанекспертиза, лабораторні дослідження, санітарногігієнічний контроль, мікроклімат тваринницьких приміщень, продукція тваринництва (якість).
Висвітлено організацію, постановку і проведення наукових
досліджень у лабораторних і виробничих умовах. Викладено
методологію ветеринарно-санітарної експертизи. Наведено
сучасні нормативні матеріали щодо оптимальних парамет
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рів мікроклімату, санітарного стану води, ґрунту, а також
вимоги до якості кормів. Розглянуто органолептичні і лабораторні методи експертизи продукції тваринництва: м’яса,
м’ясопродуктів, молока, молокопродуктів, яєць, риби, меду.
Представлено вимоги чинних стандартів стосовно оцінки
якості цієї продукції.
УДК 636.09:614.43:616.98:338.246
2020.2.331. Жуковський М.О., Недосєков В.В., Пероцька Л.В., Пивоварова І.В. ДОСВІД КРАЇН ЄС У ФІНАНСУВАННІ ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ ТА КОМПЕНСАЦІЙ ЗА ЕМЕРДЖЕНТНИХ СИТУАЦІЙ. Аграрний вісник
Причорномор’я: зб. наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет.
науки. С. 58–66. Бібліогр.: 10 назв. Шифр 553523.
Епізоотії, емерджентні інфекції, ветеринарно-санітарний
контроль, біобезпека в Україні, протиепізоотичні каси,
державне законодавство, досвід ЄС, організація і економіка
ветмедицини, фінансування протиепізоотичних заходів,
управління у ветмедицині, компенсації власникам тварин.
З метою забезпечення біобезпеки в Україні на сучасному
етапі піднято проблему якості протиепізоотичних заходів
(ПЗ). Наголошується на відсутності в Україні чітких ефективних механізмів фінансування ПЗ, досконалої правової
законодавчої бази для боротьби з особливо небезпечними
хворобами тварин, задля збереження поголів’я і епізоотичного благополуччя в цілому. Розглянуто проблеми спалахів і
поширення африканської чуми свиней в Україні. Проаналізовано і наведено приклади європейських країн щодо механізмів фінансування профілактики і ліквідації спалахів епізоотій.
Показано джерела коштів для поточних і оперативних ПЗ,
механізми прозорого і справедливого тісного співробітництва
державних органів із громадскістю, зокрема з власниками
тварин, які несуть певну міру відповідальності за біобезпеку,
і яким законодавством передбачено матеріальну винагороду,
заохочення і компенсації за збитки і знищених тварин при
емерджентних ситуаціях у своїй країні. Запропоновано внести
зміни до системи фінансування ПЗ в Україні, враховуючи дос
від Німеччини, Бельгії, Польщі та Нідерландів. Висвітлено їх
досвід щодо створення протиепізоотичних кас (суспільна державна установа), їх правові аспекти, функції та управління.
До повноважень протиепізоотичних кас входять програми моніторингу таких інфекційних хвороб тварин, як класична чума
свиней, африканська чума свиней, хвороба Ауєскі, лейкоз,
бруцельоз і пташиний грип. Завдяки таким протиепізоотичним
касам посилюється суспільна відповідальність за біобезпеку
в країні, розвантажується державний бюджет і поліпшуються
ефективність і якість протиепізоотичних заходів.
УДК 636.09:615.358:636.087.74
2020.2.332. ПОКАЗНИКИ ГЕМОЦИТОПОЕЗУ ТА ОБМІН
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ТЕЛЯТ ЗА ВПЛИВУ ВІТЧИЗНЯНОГО
ВІТАМІННО-АМІНОКИСЛОТНОГО КОМПЛЕКСУ / Мельник А.Ю., Безух В.М., Дубін О.М., Москаленко В.П., Вовкотруб Н.В., Богатко Л.М., Тишківський М.Я. Науковий вісник
ветеринарної медицини: зб. наук. пр. Біла Церква, 2019.
Вип. 2. С. 88–96. Бібліогр.: 24 назви. Шифр 553736.
Гемоцитопоез телят, вітамінно-амінокислотний препарат, профілактика метаболічних порушень.
Досліджено телят 1,5–2,5-міс. віку, яким для нормалізації
гемоцитопоезу та профілактики порушень обміну речовин
застосовували препарат “Абетка для тварин”. Показано, що
вітамінно-амінокислотний комплекс цього препарату значно
поліпшив мінеральний метаболізм телят за умов ще несформованого рубцевого травлення та покращив показники
їх крові. За 1-й тиждень застосування препарату кількість
еритроцитів крові у тварин дослідної групи вірогідно зростала (P<0,05), за 2-й тиждень еритроцитопоез у цих телят
ще поліпшився (P<0,001) порівняно з контролем. Водночас
у дослідній групі тварин у крові вірогідно зростала концентрація гемоглобіну, а в контрольній — навпаки спостерігали
тенденцію до зниження. Під впливом препарату вміст феруму в сироватці крові зріс на 24,2%, також вірогідно більшою
стала концентрація купруму, ніж у контролі.
УДК 636.09:616.12–008.331.1:616.441
2020.2.333. Янко Р. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ СПОНТАННО-ГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЩУРІВ
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ПІСЛЯ ПОЄДНАНОГО ВПЛИВУ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ НОРМОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ ТА МЕЛАТОНІНУ. Вісник Львівського
університету: зб. наук. пр. Львів, 2019. Вип. 80. С. 170–176.
(Серія Біологічна). Бібліогр.: 22 назви. Шифр 553417.
Артеріальна гіпертензія, щитоподібна залоза, переривчаста гіпоксія, мелатонін, щури лабораторні, морфологічні
зміни щитоподібної залози.
Дослідження проведено на 24 спонтанно-гіпертензивних
щурах-самцях (лінія SHR) у весняний період року. На кінець
експерименту вік тварин становив 4 місяці. Щурів розподілили на 2 групи: 1-ша — контроль, 2-га — дослідні щури, яким
застосовували переривчасту нормобаричну гіпоксію (ПНГ) та
мелатонін. Для проведення щоденних сеансів гіпоксичного
впливу, щурів розміщували в герметичній камері, в яку подавали гіпоксичну газову суміш (12% кисню в азоті) у переривчастому режимі (15 хв деоксигенація / 15 хв реоксигенація
впродовж 2 год) за допомогою мембранного газорозподільного елементу. Інший час доби (22 год) щури дихали атмо
сферним повітрям. Піддослідним тваринам також щодня перо
рально вводили екзогенний мелатонін о 10:00 в дозі 5 мг/кг.
Тривалість експерименту — 28 діб. Із тканини щитоподібної
залози (ЩЗ) виготовляли гістологічні препарати за стандартною методикою. Морфометричні виміри у залозі здійснювали на цифрових зображеннях за допомогою комп’ютерної
програми “Image J”. Встановлено, що 28-добовий поєднаний
вплив ПНГ і мелатоніну зумовлює підвищення функціональної
активності ЩЗ спонтанно-гіпертензивних щурів. На це вказало
зменшення розмірів фолікулів і колоїду, збільшення кількості
тиреоцитів у фолікулі, зростання фолікулярно-колоїдного
індексу та зниження індексу накопичення колоїду, зменшення ширини прошарків міжфолікулярної сполучної тканини.
Одержані результати можуть мати теоретичне і практичне
значення щодо використання гіпоксичних газових сумішей і
мелатоніну для підвищення функції ЩЗ в осіб і особин, які
страждають на артеріальну гіпертензію.
УДК 636.09:616.98:578.831:615.37
2020.2.334. КОМПЛЕКСНЫЙ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ДВУСПИРАЛЬНОЙ РНК
(ДС РНК) И ЛИПОПОЛИСАХАРИДОВ БАКТЕРИЙ ДЛЯ
ТЕРАПИИ ПНЕВМОЭНТЕРИТОВ ТЕЛЯТ / Борисовец Д.С.,
Зуйкевич Т.А., Красочко П.А., Морозов А.М., Толяронок Г.Е.,
Ястребов А.С. Эпизоотология. Иммунобиология. Фармакология. Санитария: межд. науч.-практ. журн. Минск, 2019. № 2.
С. 55–57.
Вірусні захворювання телят, препарат “Нуклеозан” (Білорусь), телята, пневмоентерити, інтерферон, ліпополісахариди бактерій, вакцинація.
Науковцями Білорусі запропоновано комплексний імуно
стимулювальний препарат на основі індуктора інтерферону
і ліпополісахаридів бактерій для терапії і профілактики асоційованих пневмоентеритів молодняку с.-г. тварин та підвищення ефективності вакцинацій. Терапевтичну ефективність
препарату “Нуклеозан” вивчали на телятах господарства
Мінської обл., яке було неблагополучним щодо захворювання на органи дихання і травлення. Так, телятам, у кількості
20 голів, уводили внутрішньом’язово 3-разово з інтервалом
2 доби “Нуклеозан” у дозі 20,0 см3. Телят контрольної групи
(18 гол.) лікували за іншою схемою, прийнятою у господарстві. Результати засвідчили, що “Нуклеозан” (на основі ДС
РНК) володіє вираженою пролонгуючою дією: подовжує
вироблення інтерферону до 72 год (час спостереження) і
забезпечує 90% терапевтичний ефект, що на 28,9% вище
порівняно з традиційним лікуванням контрольних телят.
УДК 636.09:616.98:578:636.5
2020.2.335. Богач М.В., Селіщева Н.В., Лизогуб Л.Ю.,
Салієва Н.Є. ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПАРАМІКСОВІРУСІВ ТА ОРТОМІКСОВІРУСІВ СЕРЕД ПТАХІВ
ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук.
пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет. науки. С. 150–154. Бібліогр.:
5 назв. Шифр 553523.
Епізоотологічний моніторинг Одещини, параміксовіруси,
ортоміксовіруси, кури, качки, індики, голуби, інфекційні хвороби птиці, Ньюкаслська хвороба, пташиний грип.
Епізоотологічним моніторингом 2018 р. в Одеській обл. стосовно пара- та ортоміксовірусних інфекцій у птахогосподар-
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ствах та серед диких птахів визначено стабільність епізоо
тичної ситуації. Досліджено 160 проб сироваток крові від курей, індиків та качок 18 господарств різних форм власності —
на пташиний грип, 454 проби — на хворобу Ньюкасла (птиця
різних видів і різного віку, вакцинована імунопрепаратом зі
штаму Ла-Сота у 39 господарствах приватного сектору 9
населених пунктів області) та 4 проби від диких птахів. За
результатами досліджень антитіл до пташиного грипу підтипу Н5 не виявлено. Встановлено наявність сформованого
гуртового імунітету щодо НХ у 91,6% вакцинованих курей
та у 88,6% індиків, напруженість імунітету — понад 90%.
Антитіл у сироватках крові диких птахів проти збудника НХ
не виявлено. Серологічним моніторингом параміксовірусної
інфекції (ПМВ) серед водоплавної птиці (9 качок) встановлено відсутність антитіл до вірусу грипу, проте виявлено
антитіла до НХ (кількість позитивних проб — 100%). У трьох
приватних господарствах 2 населених пунктів Одеської обл.
встановлено спалах захворювання молодняку голубів з
підозрою на ПМВ, летальність — 50–70%.
УДК 636.09:616.98:579.873.21МиТ
2020.2.336. МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА ПОСЛЕ
ЛЕТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФЕКТАНТОВ МОГУТ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ В ВИДЕ
МИКОБАКТЕРИЙ С ДЕФЕКТНОЙ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКОЙ /
Высоцкий А.Э., Лысенко А.П., Кучвальский М.В., Красникова Е.Л., Прокопенко Т.М. Эпизоотология. Иммунобиология.
Фармакология. Санитария: межд. науч.-практ. журн. Минск,
2019. № 2. С. 26–35. Библиогр.: 28 назв.
Туберкульоз, мікобактерії (bovis N8), лейкемія, пухлини,
життєздатність CWD M. bovis, лімфоцити-Т людини,
лейкоз, вірус бичачого лейкозу, дезінфектанти, резистентність M. bovis.
Представлено експериментальні дані (“РУП “Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского” —
м. Мінськ, Білорусь) щодо здатності мікобактерій туберкульозу (МБТ) утворювати захисні форми під впливом дезін
фектантів і властивостей культур, у вигляді яких вони відновлюють життєздатність. Показано, що Mycobacterium bovis N8,
інактивований дезінфектантами, після інкубації у стимуляторі
росту і посіву на середовище ВКГ (патент України № 43467)
відновлював життєздатність у вигляді форм з дефектною
клітинною мембраною (cell wall deficient — CWD), які після
введення per os були здатні персистентувати в організмі
мишей. Так, CWD M. bovis, які відновили свою життєздатність у 2 із 5 випадків виявились резистентними до “своєї”
композиції, а у 3 — до “чужої”. За повторних контактів у них
швидко формувалась резистентність і до інших дезінфектантів. Припускається думка, що процес відновлення життє
здатності і розмноження CWD форм мікобактерій можливо
уповільнити ротацією дезінфектантів. Антигенний склад у
відновлених життєздатність CWD форм не відрізнявся від
складу CWD ізолятів з культури Т-лімфоцитів людини, хворої
Т-лімфобластною лейкемією (JurKat), та із клітин нирки ембріона вівці, інфікованих вірусом бичачого лейкозу (FLK-BLV).
Вважається, що мікобактерії, які відновили свою життєздатність, при потраплянні в організм із зовнішнього середовища
можуть бути фактором ризику виникнення пухлин.
УДК 636.09:616.98:579:636.2:577.212
2020.2.337. Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Супрович М.П., Колінчук Р.В. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
НА НЕКРОБАКТЕРІОЗ. Аграрний вісник Причорномор’я:
зб. наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет. науки. С. 97–102.
Бібліогр.: 11 назв. Шифр 553523.
Некробактеріоз, гнійно-некротичні ураження кінцівок,
корови (Хмельницька обл.), молекулярно-генетичні дослідження, ген BoLA-DRB 3, алелі, метод ПЛР-ПДР, ДНКмаркери, ВРХ (укр. чорно-ряба мол.).
Молекулярно-генетичні дослідження проведено в Інституті
розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, де опрацьовано
зразки крові від 173 здорових та 120 хворих на некробактеріоз корів української чорно-рябої молочної породи (господарства Дунаєвецького та Білогірського р-нів Хмельницької
обл.). На основі патернів рестрикції виявили 54 алельні варіанти гена BoLA-DRB 3. Порівняння ДНК-патернів, одержаних
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з використанням трьох рестрикційних ендонуклеаз Rsa I, Hae
III i Bst VI, дало змогу ідентифікувати 54 алеля гена BoLADRB 3. Вивчення розподілу алелів екзона 2 гена BoLA-DRB
3 у досліджених здорових і хворих на некробактеріоз корів
української чорно-рябої молочної породи дали можливість
виявити чотири алелі (*16, *18, *23 і *51), які мають тісний
зв’язок із схильністю до цього захворювання і три алелі (*01,
*03 і *22), які асоціюються із резистентністю до нього. Враховуючи те, що дослідження проводили безпосередньо на ДНК
крові тварин, виявлені алелі BoLA-DRB 3 рекомендується
використовувати як ДНК-маркери під час аналізу схильності
чи стійкості корів до некробактеріозу.
УДК 636.09:616.98:615.33.001
2020.2.338. Назаренко А. НЕБЕЗПЕЧНІШЕ ЗА ЗМІНИ
КЛІМАТУ?.. Agroexpert. 2019. № 12. С. 88–91.
Антибіотикорезистентність, біобезпека, лабораторії,
ФАО-АТЛАСС, інформованість щодо біобезпеки, профілактика хвороб, діагностика хвороб, моніторинги, колістин.
Наголошується на тому, що у світі вчені серйозно перей
маються проблемою стійкості бактерій до сучасних антибіо
тиків, яка становить, на їх думку, навіть більшу небезпеку
для людства, ніж зміна клімату. Окреслено Національний
план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів.
Наразі, окрім проведення Тижня поінформованості в Україні,
ФАО запровадила ще один інструмент — ФАО-АТЛАСС для
оцінки роботи лабораторій і систем нагляду за стійкістю до
протимікробних препаратів. Висвітлено 10 дієвих порад для
фермерів з метою збереження здоров’я тварин і людей та
підтримки ефективності антимікробних препаратів. Охарактеризовано резервні антибіотики та правила їх використання.
Зазначено, що ВООЗ рекомендує їх застосовувати якомога
рідше, зокрема це стосується і колістину. Антибіотики безсилі проти вірусних захворювань, тому важливою є правильна
діагностика хвороб та їх профілактика, дотримання галузевих стандартів та інформаційна робота з громадянами.
УДК 636.09:616.995.122.21Ф
2020.2.339. Авраменко Н.В., Козій Н.В., Шаганенко Р.В.,
Шаганенко В.С. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ФАСЦІОЛЬОЗУ. Науковий вісник ветеринарної медицини: зб. наук. пр. Біла Церква, 2019. Вип. 2.
С. 46–52. Бібліогр.: 20 назв. Шифр 553736.
Фасціольоз, гельмінти, антигельмінтики, телята, препарат “Рафензол емульсія”, звіробій (настій трави), лікування ВРХ від трематод, фітотерапія.
У лікуванні паразитарних хвороб важливою проблемою
є розвиток резистентності у збудників до антигельмінтних
препаратів. Це ж стосується і фасціольозу, одного з небезпечних гельмінтозів. Представлено результати ефективності
лікування препаратом “Рафензол емульсія” (в 1 мл: рафоксанід — 110 мг і фенбендазол — 75 мг) у комплексі із випоюванням настою трави звіробою. Зазначено, що “Рафензол
емульсія” виводиться з організму тварини переважно ШКТ,
період очікування для м’яса — 14–28 діб, молока — 10 діб.
У дослідах на телятах (3 групи по 5 гол.) — 1-й групі вводили
“Рафензол емульсію” індивідуально у дозі 0,75 мл на 10 кг
маси тіла тварини (м.т.) одноразово за допомогою гумової
пляшки; 2-й групі — окрім препарату випоювали попередньо
настій звіробою (1:10) у дозі 5 мл/10 кг м.т. під час вранішньої годівлі, впродовж 10 діб. Третю контрольну групу телят
не лікували. На 10-ту добу після лікування екстенс- та інтенсефективність монотерапії “Рафензол емульсією” становила
40%, а на 30-ту добу — 80% (1-ша дослід. гр.). Водночас
комплексне застосування препарату з настоєм трави звіробою забезпечило відповідні показники: на 10-ту добу —
80%, а на 30-ту — 100%. Так, трава звіробою поліпшила регенерацію ушкоджених фасціолами клітин, сприяла
кращому засвоюванню корму та відновленню організму
тварин і їх продуктивності. У контролі тварини продовжували хворіти, мали пригнічений стан і знижений рівень
апетиту.
УДК 636.09:616–099:636.087:549.673.1:637
2020.2.340. Решетніченко О.П. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ МІКОТОКСИКОЗІВ І ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН: моно

79

2020.2.341.

Харчова і переробна промисловість. Продукти тваринництва

графія. 2-ге вид., допов. і переробл. Одеса, 2018. 200 с.
Бібліогр.: 469 назв. Шифр 553455.
Мікотоксикози у тварин, мінеральні кормові добавки,
корми забруднені, плісеневі гриби, сорбенти, Анальцимосорбент, Мікофікс, свині, ВРХ, птиця.
Узагальнено результати лабораторних досліджень, науко
во-господарських дослідів і виробничих перевірок, здійснених
на базі віварію Одеської ДС ННЦ “ІЕКВМ” НААН, у відділі
молекулярної біології та імунохімії ДНКІБіШМ (м. Київ), у
лабораторіях ННЦ “ІЕКВМ” НААН (м. Харків) та господарствах Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. На
основі моніторингу забрудненості зернофуражу і комбікормів
мікроміцетами, санітарної оцінки якості кормів і продуктів
тваринництва, показників перебігу білкового, вуглеводного,
жирового і мінерального обмінів, стану неспецифічного імунітету організму тварин визначено доцільність, способи та дози
ефективного використання кормових добавок із природних мінералів для профілактики мікотоксикозів і підвищення продуктивності тварин. Ветеринарно-санітарна оцінка м’яса свиней
засвідчила, що використання в їх годівлі Анальцимосорбенту
0,5% у складі комбікорму дало змогу виробляти доброякісне
м’ясо, яке за органолептичними і фізико-хімічними показниками відповідало вимогам ДСТУ. Водночас введення 0,5%
Анальцимосорбенту до раціонів молодняку свиней і ВРХ
сприяло підвищенню середньодобових приростів на 5,37 і
10,03% відповідно, а у дійних корів збільшились надої на
3,51% та вміст жиру в молоці на 0,16%. За використання в
раціонах курчат Мікофіксу за токсичних кормів середньодобовий приріст курчат підвищився на 35,2%, що більше, ніж
за добавки Анальцимосорбенту (13,6%). Наведено і проаналізовано показники крові тварин і птиці, а також білкового,
вуглеводного і мінерального обміну та активності ферментів
у сироватці крові, які засвідчили позитивний вплив природного мінералу Анальциму та його сорбційних властивостей.
Охарактеризовано еволюцію та шляхи вдосконалення адсорбентів, дано їх економічну оцінку.

УДК 663/665; 637

УДК 636.09:618.1:636.2.034(477)
2020.2.341. Гуменний О.Г., Сідашова С.О., Стриженюк В.С., Чорна О.С. ПОШИРЕНІСТЬ ХРОНІЧНИХ АСОЦІЙОВАНИХ СУБКЛІНІЧНИХ ЕНДОМЕТРИТІВ У КОРІВ
МОЛОЧНИХ ПОРІД ПРОМИСЛОВИХ ФЕРМ. Аграрний віс
ник Причорномор’я: зб. наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 93: Вет.
науки. С. 9–15. Бібліогр.: 24 назви. Шифр 553523.
Ендометрити, гінекологічні патології корів, віруснобактеріальна етіологія, корови лактуючі, збудники інфекцій, хламідіоз, токсоплазмоз, неплідність корів, аборти,
мікоплазмоз, вірусна діарея, лабораторії, резистентність
бактерій.
Гінекологічне обстеження поголів’я корів молочних порід
(n=976) упродовж останніх 8 років у різних областях України
(Черкаська, Донецька, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська) засвідчило поширення хронічних субклінічних ендометритів (ХСЕ) тварин, особливо у великих промислових
комплексах з інтенсивною технологією експлуатації (від
33,33 до 71,02% серед незапліднених корів). Проаналізовано
клінічний стан шийки матки, рогів матки при ХСЕ у корів, а
також лабораторно ідентифіковані збудники репродуктивних
інфекцій. На фоні ураження слизових статевих шляхів вірусними агентами спостерігали суперінфікування хламідіями,
мікоплазмами, лептоспірами, грибами тощо. Звертається
увага, що для ідентифікації асоційованої мікрофлори у вигляді біоплівок вітчизняні ветеринарні лабораторії не мають
чіткої методології, тому лабораторно виявлена чутливість
патогенів до антибіотиків (антибіотикограма) може не співпадати з реальною стійкістю до дії препаратів бактерій, захищених біоплівкою, що спричинятиме хронізацію запальних
процесів та ріст неплідності й антибіотикорезистентності
тварин у стадах. Виявлена асоційована вірусно-бактерійна
етіологія гінекологічних патологій та особливості патогенезу
потребують подальших досліджень.

663/665 Харчова і переробна промисловість
637 Продукти тваринництва
Науковий референт — кандидат с.-г. наук НИНЬКО П.І.
Науковий консультант — академік НААН ЛУКАНІН О.С.
УДК [664.641.12–026.761:664.64.016.8]
2020.2.342. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ГОЛОЗЕРНИХ ТА ПЛІВЧАСТИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ У
ЦІЛЬНОЗЕРНОВЕ БОРОШНО / Жигунов Д.О., Волошенко О.С., Хоренжий Н.В., Марченков Д.Ф., Батащук А.Г. Зернові продукти і комбікорми. 2019. Т. 19, № 4. С. 17–21.
Бібліогр.: 11 назв.
Цільнозернове пшеничне борошно, зернопереробна промисловість, коефіцієнт використання зерна, технологічна
схема, режим виробництва, показники якості.
Описано основні завдання та проблеми, що стоять перед
сучасною зернопереробною промисловістю. Це підвищення
коефіцієнта використання зерна, зниження енергоємності
технологічного процесу переробки зерна і розширення асортименту готової продукції з підвищеною харчовою і біологічною цінністю. Метою роботи було обґрунтування структури
технологічної схеми та оптимальних режимів виробництва
цільнозернового пшеничного борошна. Встановлено, що для
виробництва цільнозернового борошна найбільш доцільним
є застосування комбінованих технологічних схем з використанням вальцевих верстатів як подрібнюючого обладнання
на основних системах технологічного процесу та жорнового
посаду на останніх системах для остаточного здрібнення
проміжних продуктів. На основі проведених досліджень запропоновано схему, яка складається з 3–4 драних та 1–2
жорнових систем. Встановлено вимоги до крупності цільнозернового пшеничного борошна: залишок на ситі № 067 не
більше 2,0% та прохід крізь сито № 38 — не менше 50%.
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УДК 636.03
2020.2.343. Януш М.С. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА СИРУ КИСЛОМОЛОЧНОГО, ЯКИЙ НАДХОДИТЬ
НА АГРОПРОДОВОЛЬЧІ РИНКИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ. Стан та перспективи виробництва, переробки і
використання продукції тваринництва: матеріали VІ міжнар.
наук. конф. студентської та учнівської молоді (Кам’янецьПодільський, 29–30 жовт. 2019 р.). Кам’янець-Подільський,
2019. С. 282–283. Шифр 553622.
Сир кисломолочний, титрована кислотність, безпека
сиру, молочні бактерії, ентерококи, гриби, спороутворювальні мікроорганізми.
Досліджено фізико-хімічні та мікробіологічні показники
сиру кисломолочного. Визначення титрованої кислотності
сиру кисломолочного, який реалізується на агропромислових ринках протягом року, показали, що вона не зазнавала
змін і становила в середньому 100,5±9,2°Т. Жодної проби
сиру не виявили з вмістом титрованої кислотності в межах
180–200°Т. Частота виділення різних видів і родів мікроорганізмів із сиру кисломолочного показала, що до постійної
мікрофлори кисломолочного сиру, яка виділялася в 100%
випадків, можна віднести молочнокислі бактерії і ентерококи,
гриби і спороутворювальні мікроорганізми. На агропромислових ринках Івано-Франківської області реалізується сир
кисломолочний, виготовлений з молока коров’ячого незбираного, нормальну мікрофлору якого становлять молочні мікроорганізми та ентерококи. Інші мікроорганізми виділялися в
різних кількостях і для визначення безпечності кисломолоч-
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ного сиру необхідно комплексно підходити до інтерпретації
наявності санітарно-показових мікроорганізмів. Відсутність
у 25% проб або виділення незначної кількості санітарнопоказових мікроорганізмів не гарантує повної безпеки сиру.
Для підвищення безпечності молочних продуктів необхідно
розробити нову модель їх дослідження із застосуванням
сучасних мікробіологічних критеріїв і визначення додаткових
санітарно-показових мікроорганізмів.
УДК 636.225.034:612.78
2020.2.344. Підгорний О.В. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОБНИЦТВА І УПАКОВКИ ВАРЕНОКОПЧЕНИХ КОВБАС. Стан та перспективи виробництва,
переробки і використання продукції тваринництва: матеріали
VІ міжнар. наук. конф. студентської та учнівської молоді
(Кам’янець-Подільський, 29–30 жовт. 2019 р.). Кам’янецьПодільський, 2019. С. 149–150. Шифр 553622.
Варено-копчені ковбаси, технологічні елементи виробництва, посол, подрібнення, м’ясна сировина, шпик, обжарювання, копчення.
Проведено аналіз основної та допоміжної сировини для
виробництва ковбасних виробів. Для виробництва варенокопчених ковбас використовують яловичину і свинину в
охолодженому і розмороженому станах, шпик хребтовий
і боковий, грудинку свинячу з масовою часткою м’язової
тканини не більше 25%. Для цього м’ясного делікатесу м’ясопереробне підприємство використовує сировину лише вищого ґатунку. Яловичину, свинину, м’ясну обрізь або діафрагму, м’ясо яловичих голів, субпродукти і шпик боковий
або хребтовий після витримки у посолі, подрібнюють. Приготування фаршу полягає в перемішуванні попередньо
подрібненого м’яса з іншими складовими компонентами,
передбаченими рецептурою. Однорідний фарш готують у
кутері, неоднорідний фарш, що містить шпик або подрібнену
невеликими шматками свинину, — в мішалках. Виробництво
варено-копчених ковбас має деякі особливості. Подрібнені
свинину і яловичину в кутері не обробляють і в фарш воду
не додають. Після закінчення соління шрот та шматочки
сировини повторно подрібнюють на вовчку з діаметром решітки 2–3 мм і змішують, зберігаючи температуру не вище
12°С. Приготування емульсій варено-копчених ковбас з підмороженої або мороженої блочної сировини проводять на
кутері або кутері-змішувачі. Наповнення оболонок фаршем
проводять за допомогою гідравлічних шприців. Підсушування й обжарювання батонів проводять при температурі
95±5°С, відносній вологості повітря 10–20%. За 15–20 хв до
закінчення обжарювання вологість у камері підвищують до
52%. Ковбасу витримують 40–80 хв при 95±5°С до досягнення температури в центрі батона 71±1°С. Копчення проводять безпосередньо після обжарювання протягом 6–8 год,
поступово знижуючи температуру в камері до 42±3°С. Встановлено, що вихід зразків у поліамідних оболонках на 15–
18% вище, ніж у зразках з білковою оболонкою.
УДК 637.3
2020.2.345. Сливка Н.Б., Білик О.Я., Михайлицька О.Р.,
Наговська В.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИРКОВИХ ВИРОБІВ З ЦУКАТАМИ З ГАРБУЗА. Науковий віс
ник Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2019.
Т. 21, № 92. С. 47–52. (Серія Харчові технології). Бібліогр.:
14 назв. Шифр 553738.
Сиркові вироби, цукати, гарбуз, рецептура, технологія.
Метою роботи було удосконалення технології багатокомпонентних молочно-білкових продуктів — сиркових виробів
з функціонально-технологічними складовими (цукатами з
гарбуза), використання яких дасть змогу підвищити біологічну цінність та стабільність якісних показників продукції.
Дослідження включали: розроблення технології цукатів із
гарбуза з мелісою лимонною, вибір способів їх внесення на
оптимальних стадіях технологічного процесу, удосконалення
технології сиркових мас, розробку рецептур, дослідження
якісних показників готового продукту. Дослідження комплексу
показників хімічного складу цукатів свідчить про їх високу
харчову цінність. Розроблено три варіанти рецептур сиркових мас підвищеної біологічної цінності, а також технологію
цукатів із гарбуза, які відрізняються відмінними органо-
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лептичними показниками завдяки збереженню кольору та
смаку нативної сировини і мають високу харчову цінність.
Удосконалено технологію та описано технологічні параметри
виробництва сиркових виробів. Визначено оптимальну дозу
внесення цукатів із гарбуза, яка становить 50–100 кг. Досліджено основні фізико-хімічні показники сиркових виробів, які
відповідають вимогам нормативно-технічної документації.
УДК 637.3.05
2020.2.346. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА
СИЧУЖНИХ НАПІВТВЕРДИХ СИРІВ ВІД ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОКА-СИРОВИНИ / Болгова Н.В., Губа С.О.,
Скляренко Ю.І., Цигура В.В., Марченко М.М. Науковий віс
ник Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2019.
Т. 21, № 92. С. 42–46. (Серія Харчові технології). Бібліогр.:
23 назви. Шифр 553738.
Виробництво сичужних напівтвердих сирів, якість моло
ка-сировини, укр. бура мол. порода, укр. чорно-ряба мол.
порода, казеїнова фракція молока, органолептичні показники.
Представлено аналіз літературних джерел щодо питання
актуальності впливу молока-сировини та його казеїнової
фракції на процес виробництва сичужних сирів. Дослідження
проводили з метою встановлення придатності використання
молока для виробництва сирів сичужних з молока-сировини
корів порід українська бура молочна та українська чорноряба молочна. Аналізуючи технологічні показники молока
відмічено, що між зразками суттєва різниця відсутня. Однак перший зразок поступався другому за вмістом жиру на
0,41. У першому зразку утворення казеїну пройшло на 3,2 хв
швидше, фаза гелеутворення — на 0,3 хв швидше, а обробку згустку проводили на 3 хв менше. Витрати молока на
1 кг сиру у першого зразка були нижчими порівняно з другим на 0,4. Зазначено, що консистенція, смак і запах сиру,
виробленого з молока української бурої молочної породи,
були дещо кращими. Відмічено, що показник масової частки
жиру у першому зразку на 1,3% був вищим, ніж у другому.
Встановлено, що обидва зразки сиру напівтвердого, вироб
леного із молока корів української бурої молочної та україн
ської чорно-рябої молочної порід, відповідають вимогам
ДСТУ 4669:2006 за органолептичними, фізико-хімічними та
мікробіологічними показниками. Однак виробництво сиру з
молока корів української бурої молочної породи дасть змогу
зменшити витрати сировини та виробити сир з кращими
органолептичними показниками.
УДК 637.344.8
2020.2.347. Юкало В.Г., Дацишин К.Є. ТЕХНОЛОГІЯ
НИЗЬКОАЛЕРГЕНОВОГО МОЛОКА З ГІДРОЛІЗАТОМ БІЛКІВ СИРОВАТКИ. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2019. Т. 21, № 92. С. 14–18. (Серія
Харчові технології). Бібліогр.: 9 назв. Шифр 553738.
Низькоалергенне молоко, гідроліз білків сироватки, гідролізати сироваткових білків, біологічно активні пептиди,
концентрат нативного казеїну.
Доведено, що одними з найсильніших алергенів молока є
основні фракції сироватки β-лактоглобулін та α-лактоальбумін.
Одним із шляхів зниження алергії є видалення або повна
заміна білків сироватки молока. Іншим шляхом зменшення
алергенності є використання гідролізатів сироваткових білків.
Метою роботи є розробка технології низькоалергенного молока зі збереженням природних біологічно активних пептидів із
білків сироватки. Для створення низькоалергенного продукту
було отримано концентрат нативного казеїну в результаті
розшарування системи “молоко — пектин — вода”. Як субстрат для одержання гідролізату використовували концентрат
сироваткових білків. Протеоліз проводили панкреатином
при температурі 37°С та рН 7,9. Склад отриманого гідролізату аналізували гель-фільтрацією на сефадексі G-25. За
допомогою експрес-електрофорезу було проведено оцінку
гідролізату за складом пептидів та поліпептидів. В технології
запропонованого молочного продукту передбачається внесення гідролізату білків сироватки молока, отриманого за фізіологічних умов, до рідкого концентрату нативного казеїну, в
якому відсутні основні білки-алергени з сироватки молока.
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УДК 664.641.2.002.35
2020.2.348. Григоренко О.В. РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З ТРИТИКАЛЕ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2019. Вип. 19, т. 3:
Техн. науки. С. 262–267. Бібліогр.: 4 назви. Шифр 553196.
Борошно з тритикале, хлібобулочні вироби, харчові добавки, якість продукції.
Досліджено можливість виробництва хліба з борошна
тритикале із застосуванням харчових добавок для покращення його хлібопекарських властивостей. Обґрунтовано
та розроблено технологію хлібобулочних виробів із використанням борошна пшеничного та з тритикале з низькими
технологічними властивостями. Доведено ефективність дії
додавання лимонної кислоти та гліцерину при замішуванні
тіста з тритикалевого борошна. Вивчено зміни якості продукції за використання нетрадиційної борошняної сировини.
Проведено оцінку якості нової продукції за органолептичними властивостями та стандартними фізико-хімічними показниками якості.
УДК 664.696+934:635.62
2020.2.349. ВИКОРИСТАННЯ М’ЯКУША ГАРБУЗА У ТЕХНОЛОГІЇ ПАШТЕТНИХ ВИРОБІВ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ / Басараб І.М., Драчук У.Р., Ромашко І.С.,
Галух Б.І., Сімонова І.І., Молдаванова Л.К. Науковий вісник
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2019. Т. 21,
№ 92. С. 23–27. (Серія Харчові технології). Бібліогр.: 9 назв.
Шифр 553738.
Паштетні вироби, м’якуш гарбуза, рецептури, функціо
нальні продукти, харчова цінність, функціонально-техно
логічні властивості.
Висвітлено питання часткової заміни сироватки тваринного походження на м’якуш гарбуза як функціонального інгре
дієнта при виробництві паштетних виробів. Розроблено три
рецептури паштетних виробів із м’якушем гарбуза. Досліджено зміни харчової цінності розроблених зразків. Визначено
органолептичні показники та харчову цінність паштетних
виробів із м’якушем гарбуза. Встановлено, що збільшення
частки м’якуша гарбуза призводить до збільшення вмісту
мінеральних речовин та зниження вмісту жиру. Доведено
поліпшення функціонально-технологічних властивостей дос
лідних паштетних виробів на основі використання м’якуша
гарбуза. Встановлено раціональний рівень заміни основної
сировини, характерний для рецептури. Паштетні вироби із
застосуванням м’якуша гарбуза як функціонального інгре
дієнта є продукцією низькокалорійною. Виробництво комбінованих м’ясних виробів не потребує додаткового спеціального обладнання та є потенційним джерелом розширення
асортименту функціональних продуктів.
УДК 664.78.027
2020.2.350. Соц С.М., Кустов І.О., Кузьменко Ю.Я., Верещинський О.П. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА ВІВ
СА У КРУП’ЯНІ ПРОДУКТИ. Зернові продукти і комбікорми.
2019. Т. 19, № 4. С. 30–36. Бібліогр.: 11 назв.
Голозерний овес, крупа, пластівці, воднотеплова обробка, пропарювання, схема переробки.
Проаналізовано існуючі технології переробки зерна вівса у
крупу. Розглянуто переваги використання голозерних сортів
вівса для виробництва круп та пластівців. Встановлено високу ефективність використання голозерного вівса для виробництва крупи перлової з регульованими якісними показниками. Було встановлено, що технологічно доцільний уміст
вологи в голозерному вівсі перед переробкою становить
12–12,5%. У зерна з такою вологістю залежно від тривалості
переробки вихід круп становить від 78 до 94%. Використання
голозерного вівса як сировини підвищує вихід перлової крупи
в 1,4–1,6 раза порівняно з переробкою звичайних сортів.
Встановлено, що технологічно доцільний уміст вологи в крупі
з голозерного вівса до пропарювання становить 17–17,5%.
Після пропарювання крупи з такою вологістю її вихід становить від 84,3 до 93,6%. Розроблено технологічну схему переробки голозерного вівса для виробництва круп і пластівців.
Технологія включає очищення, воднотеплову обробку, шліфування, сортування продуктів шліфування, воднотеплову
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обробку шліфованого ядра, змішування, плющення, сушіння
та контроль готової продукції.
УДК 664.784
2020.2.351. Рибчинський Р.С. РЕЖИМИ ВИРОБНИЦТВА
ДРІБНИХ КУКУРУДЗЯНИХ ПЛАСТІВЦІВ У НАПІВВИРОБНИЧИХ УМОВАХ. Зернові продукти і комбікорми. 2019. Т. 19,
№ 4. С. 22–29. Бібліогр.: 17 назв.
Кукурудзяні пластівці, режим пропарювання, темперування, плющення, сушіння, вилучення мучки.
Наведено результати дослідження впливу режимів пропарювання та темперування на вихід та якість дрібних кукурудзяних пластівців. Технологічна схема їх виробництва у напіввиробничих умовах включала наступні етапи: зволоження
крупи та відволоження у спеціальних герметичних ємкостях
зразків крупи; пропарювання крупи у камері пропарювача
періодичної дії ЕПП-1; темперування протягом 10–15 хв у
термостабільних умовах; плющення отриманого продукту
на вальцевому верстаті “ЕВВ-1” з гладкими вальцями при
зазорі 0,3–0,4 мм; сушіння плющеного продукту на лабораторній сушарці; контроль на лабораторному розсійнику
РЛУ-1 (просіювання на ситі № 067) для вилучення мучнистих
продуктів. Встановлено, що при виробництві пластівців у
напіввиробничих умовах технологічно доцільним режимом
виготовлення крупи з кукурудзи при отриманні дрібних кукурудзяних пластівців за схемою попереднього зволоження
крупи, пропарювання її у пропарювачу періодичної дії, короткочасного темперування, плющення, сушіння та контролю
пластівців з метою вилучення мучки є вологість крупи перед
пропарюванням — 16±0,25%, пропарювання при атмосферних умовах протягом 7,5–10 хв, тривалість темперування —
30–40 хв. Отримані пластівці не потребують варіння, а можуть бути запарені в окропі протягом 4–5 хв.
УДК 664.933.8
2020.2.352. РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ПРЕСЕРВІВ НА
ОСНОВІ БИЧКА АЗОВСЬКОГО ТА ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ /
Кулик А.С., Бандура І.І., Булгаков І.В., Макогон С.В., Загорко Н.П. Праці Таврійського державного агротехнологічного
університету. Мелітополь, 2019. Вип. 19, т. 3: Техн. науки.
С. 251–261. Бібліогр.: 24 назви. Шифр 553196.
Бичок азовський, глива звичайна, рибо-рослинні пресерви,
рецептура рибо-рослинних пресервів.
Виконано аналітичний огляд науково-технічної літератури стосовно існуючих видів продукції із азовського бичка.
Запропоновано напрями удосконалення існуючих способів
технологічної переробки бичка азовського для виробництва
рибо-рослинної продукції, зокрема пресервів. Обґрунтовано
доцільність використання азовського бичка та грибів гливи за
сукупністю показників якості як об’єктів технологічного перероблення у складі консервованої рибної продукції. Встановлено, що для отримання продукту, який буде задовольняти
вимоги чинних стандартів, норма закладки шматочків сирої
риби або філе для продукції у маринаді — 60% від маси нет
то банки. Розроблено рецептуру рибо-рослинних пресервів
на основі бичка азовського та грибів глива звичайна, яка за
органолептичними показниками якості відповідає вимогам
чинної нормативно-технічної документації.
УДК 664.951
2020.2.353. Грубник Є.Б. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІО
НАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОБАВОК ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
РИБНИХ ПРЕСЕРВІВ. Стан та перспективи виробництва,
переробки і використання продукції тваринництва: матеріали VІ міжнар. наук. конф. студентської та учнівської молоді
(Кам’янець-Подільський, 29–30 жовт. 2019 р.). Кам’янецьПодільський: Вид-ць ПП Зволейко Д.Г., 2019. С. 121–122.
Шифр 553622.
Рибні пресерви, виробництво, функціонально-технологічні
добавки, посол напівфабрикатів, тузлучний спосіб.
Досліджено споживчі властивості нових рибних пресервів
із додаванням функціонально-технологічних добавок (ФТД).
Встановлено, щоб досягти в солоній рибній продукції оптимальних показників якості необхідно зберігати малосольного
оселедця в необробленому вигляді не менше 35 діб. Прискорити процес дозрівання можна за рахунок використання
при виробництві пресервів на етапі приготування солоного
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напівфабрикату спеціальних ФТД, які є сумішшю інгредієнтів
для засолу. Вони відрізняються від засолювальних сумішей
наявністю у складі речовин, здатних інтенсифікувати процес
дозрівання м’язової тканини риби. Всі ФТД підрозділяються
на дві групи: а) містять органічні кислоти, здатні активізувати
протеази м’язової тканини шляхом зниження рН до значення
5–5,5; б) містять ферментні препарати протеолітичної дії.
Посол напівфабрикатів проводять тузлучним способом з використанням прискорювачів дозрівання, консервантів, фосфатних сумішей, ароматичних речовин, прянощів та інших
харчових добавок, дозволених МОЗ України до застосування
в рибопереробній промисловості. Використання дозрівачів
дає змогу отримати продукт, який характеризується більш
високими органолептичними та структурно-механічними показниками порівняно із напівфабрикатами, виготовленими за
допомогою простого засолу.
УДК 801.675.2
2020.2.354. Фіалковська Л.В., Ярмоленко О.С. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗГУЩЕНИХ МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ З ПЛОДОВО-ЯГІДНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ. Техніка,
енергетика, транспорт АПК. 2019. № 3. С. 66–72. Бібліогр.:
5 назв.

2020.2.357.

Виготовлення згущеного молока, плодово-ягідні напов
нювачі, згущені молочні консерви, якість молока, консервування, стерилізація.
Метою дослідження є визначення вимог до якості молока
як сировини для виробництва згущеного молока та розробка технології виробництва згущеного молока з плодовоягідними наповнювачами. Проведені органолептичні, фі
зико-хімічні та мікробіологічні дослідження сировини та
готової продукції. Встановлено оптимальні дози рецептурних компонентів, зокрема плодово-ягідних наповнювачів,
цукру. Описано доцільність та необхідність організації раціонального використання молочної сировини на підприємствах молокопереробної промисловості. Досліджено склад
і властивості згущеного молока з плодово-ягідними наповнювачами, оцінена його харчова і енергетична цінність.
Консервування молока і молочних продуктів стерилізацією
продукту полягає в тому, що під впливом високих температур (110–120°С) протягом 10–20 хв знищуються всі мікроорганізми. Висушування молока досягається видаленням води
із продукту, після чого створюються несприятливі умови
для розвитку живих клітин, а також додаванням до молока
бурякового цукру, який припиняє життєдіяльність мікроорганізмів.

630 Лісове господарство
Науковий референт — РОМАНЧУК Л.О.
Науковий консультант — професор ГОЙЧУК А.Ф.
УДК 630*(091)(477.87)
2020.2.355. Мурга Валерій. ЛІСИ ЗАКАРПАТТЯ (НАРИСИ
З ІСТОРІЇ ТА ЧАСОПИС ЛІСІВНИЦТВА) / упоряд.: Кий В.,
Коцур І., Давидова Ю., Лагойда-Петерварі та ін. [Закарпаття],
2019. 367 с. Бібліогр.: 75 назв. Шифр 553350.
Ліси Закарпаття, історія лісівництва Закарпаття, лісове господарство Закарпаття.
Наведено різнобічні відомості про історію і розвиток лісових господарств, лісівництва, флору і фауну Закарпаття,
інформацію про селекцію і насінництво основних лісоутворювальних порід, лісовідновлення і дендрологію, економіку і
організацію лісового господарства, а також про видатні пос
таті лісознавців і меценатів, про унікальні дерев’яні церкви,
образотворче мистецтво, поезію, пов’язані з лісовою тематикою. Книга вміщає багатий ілюстративний матеріал високої
якості. Державний лісовий фонд Закарпатського обласного
управління лісового та мисливського господарства становить
588 тис. га (≈50% території області). Лісівники регіону йдуть
у ногу з досягненнями європейської лісівничої практики.
Переймається досвід невиснажливого лісокористування за
способом “постійного лісу”, в лісозахисті обмежується використання хімічних пестицидів, арборицидів та інсектицидів,
ширше використовуються феромони, атрактанти і біопрепарати. Незважаючи на складний період у нашій державі
й відповідні складнощі лісового господарювання, лісівники
Закарпаття сумлінно виконують обов’язки лісової охорони.
Завдяки раціональному веденню лісового господарства
лісові площі з кожним роком зростають. Запорукою цього
є, у першу чергу, гарантоване лісовідновлення, подальше
розширення лісових площ за рахунок с.-г. територій, неугідь, деградованих земель, рекультивація виробничими
підприємствами використаних територій шляхом заліснення. Історично-лісознавче видання містить огляд основних
напрямів ведення й розвитку лісового й мисливського господарств Закарпаття на тлі динамічного розвитку лісової
науки й економіки з акцентом на роль держави в лісовому
господарстві області. Розвиток лісівництва розглядається
як історичний процес з оцінкою суспільних відносин щодо
лісу для послідовних періодів суспільно-політичного розвит
ку регіону. Надано ґрунтовний аналіз процесів виникнення
лісового господарства на теренах Закарпатської області та
його розвиток на сучасному етапі.
УДК 630*116.1.237(477.84)
2020.2.356. Кузьович В.С., Антонійчук В.М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ НА
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КРУТОСХИЛАХ КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГІР. Наука і освіта в
інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 трав. 2019 р.). Тернопіль, 2019. С. 364–365. Бібліогр.: 4 назви. Шифр 553500.
Гідролісомеліорація, протиерозійні насадження, сосна
звичайна, крутосхили, ерозія ґрунту.
Досліджувалися особливості формування захисних насаджень на крутосхилах ДП “Кременецьке лісове господарство”. Гідрографічний фонд Кременеччини становить понад
60% території, тобто майже 2/3 території займає горбиста
місцевість. Внаслідок посилення інтенсивності прояву ерозійних процесів та їх поширення на верхні ланки гідрографічного фонду, особливої актуальності набуває проблема
захисту ґрунтів від ерозії та відновлення родючості еродованих земель. У цих умовах особливу увагу слід звернути на
роль лісу як потужного біогеохімічного бар’єру ландшафтів.
Протиерозійні насадження сосни звичайної (СЗ), що були
об’єктом дослідження в умовах Кременецьких гір, мають високий меліоративний ефект у запобіганні процесів дефляції
й ерозії ґрунтів та мають велике значення для економіки цього регіону і є одним із основних засобів боротьби з водною
та вітровою ерозією, замуленням річок і озер. У захисних
насадженнях наявна потужна підстилка та добре розвинутий
трав’яний покрив, видове різноманіття якого найбільш представлене у пристигаючих і стиглих насадженнях. Соснові
деревостани, посилюючи дренаж та водонепроникність
ґрунту, сприяють швидкому, майже повному переведенню
поверхневого стоку у ґрунтовий. Використовуючи вологу на
транспірацію, вони зменшують вологість горизонтів, що залягають на водостійких шарах, і цим самим понижують або
повністю усувають зсувну діяльність на схилах. Основну
водорегулювальну функцію виконують лісові ґрунти та лісова
підстилка. За результатами досліджень можна дійти виснов
ку, що з метою посилення функцій захисних насаджень на
крутосхилах слід формувати високоповнотні багатоярусні
насадження з цінних у господарському відношенні деревних і
чагарникових видів рослин. Склад таких насаджень повинен
бути представлений як тіньовитривалими, так і світлолюбними видами деревних і чагарникових рослин з різними типами
кореневих систем.
УДК 630*16:634.733:630*221.01(477.42)
2020.2.357. Ткачук В.І., Климчук О.О., Ковальчук І.С. ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ ЧОРНИЧНИКІВ ПІСЛЯ СУЦІЛЬНИХ
РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ. Науковий вісник
Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-
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техн. пр. Львів, 2019. Т. 29, № 6. С. 24–27. Бібліогр.: 12 назв.
Шифр 553092.
Рубки суцільні головного користування, чорничники лісові, продуктивність чорничників дикорослих, екосистеми
лісові, фітомаса чорниці.
Наведено результати вивчення динаміки проективного
покриття та вегетативної надземної фітомаси чорничників
(Ч.) у процесі відновлення лісових екосистем (ЛЕС) після
суцільних рубок головного користування (РГК) в умовах
Житомирського Полісся. Зазначено, що ЛЕС даного регіону
зазнають постійно зростаючого впливу антропогенних чинників, серед яких значне за обсягами місце займають РГК,
внаслідок проведення яких змінюються всі компоненти лісу,
зокрема дикорослі ягідники. Найпоширенішим видом у лісах
державних лісогосподарських підприємств Житомирського
Полісся є чорниця звичайна (14872 га). Зауважується, що
під час РГК значно пошкоджуються, а згодом частково зникають Ч. внаслідок різкої зміни умов середовища. Процес
відновлення Ч. є досить тривалим. Зазначено, що інтенсивне
відновлення Ч. починається після змикання соснових культур
у віці 6–7 років, коли вони характеризуються середнім проективним покриттям 9,7±017%, закінчуючи середньовіковими
насадженнями, у яких цей показник сягає 67,9±026%. Після
суцільних РГК проективне покриття в Ч. відновлюється в
молодняках ІІ вікової групи. Спостерігається помітний паралелізм між проєктивним покриттям Ч. та їх вегетативною
надземною фітомасою в процесі відновлення після суцільної
РГК. Листяні пагони чорниць, як лікарська сировина, мають
найбільше промислове значення в середньовікових соснових насадженнях. У середньовікових лісових культурах вегетативна надземна фітомаса чорниць є більшою в 1,23 раза
порівняно з материнськими фітоценозами.
УДК 630*17:582.475.4:630*1:630*232.315(477.42)
2020.2.358. Бойко Г.О., Пузріна Н.В. МІКРОБІОТА НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП: монографія. Київ, 2019. 140 с.
Шифр 553601.
Сосна звичайна, насіння сосни, мікробіота насіння сосни,
екосистема, аутомікробіота.
Проаналізовано результати досліджень видового складу
й біологічних властивостей аутоміко- та мікробіоти насіння
сосни звичайної (СЗ) Житомирського Полісся України. Зазначено, що біота насіння являє собою важливу складову частину СЗ, її різноманіття впливає на стабільність екосистеми,
дає можливість відібрати потенційні продуценти біологічно
активних речовин, корисних для біотехнологічних процесів,
за умов вирощування якісного садивного матеріалу СЗ. Зауважується, що аутоміко- та мікробіота насіння СЗ включає
різні систематичні й функціональні групи бактерій і грибів,
зокрема патогенних, які виконують у них широкий спектр
функцій та забезпечують метаболічні процеси. Найістотнішими результатами досліджень є: визначений видовий склад
аутомікобіоти партій насіння СЗ різних екологічних груп за
забарвленням (чорне, буре, світло-буре), відібраного з дерев
різних вікових груп (молодняки, середньовікові, пристигаючі,
стиглі) з різних лісорослинних умов (свіжий бір — А2, вологий бір — А3, свіжий субір — В2, вологий субір — В3); оцінка
впливу водної витяжки мортмаси листків деревних рослин
на видовий склад і співвідношення компонентів мікробіоти
за передпосівної обробки насіння СЗ; виявлення антагоністичної активності міко- та мікроорганізмів, виділених з
насіння сосни звичайної. З’ясування лісівничих чинників у
контексті регуляції міко- та мікробіоти й тепер залишається
досить актуальним, оскільки дає змогу повною мірою не
тільки стимулювати сапротрофний складник мікробного
комплексу рослин, а й підсилювати на цій основі стимуляцію
регуляторних чинників.
УДК 630*17:582.632.2:[630*624.4+630*22](477.84)
2020.2.359. Трентовський В.В., Гудима В.Д., Брилінський С.М. БУЧИНИ БЕРЕЖАНЩИНИ: ЕКОНОМІЧНА,
ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ТА СУЧАСНЕ ЛІСІВНИЦТВО В НИХ.
Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 трав.
2019 р.). Тернопіль, 2019. С. 378–382. Бібліогр.: 42 назви.
Шифр 553500.
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Бук європейський, економіка лісового господарства, лі
сівництво, екологія лісу, рубки вибіркові.
Висвітлено питання щодо економічної й екологічної ролі
бучин Бережанщини та сучасного лісівництва в них. Зазначено, що понад половину деревини від рубок головного користування в цьому регіоні становить бук європейський (БЄ),
тож його економічна роль у районі найвища серед автохтонних деревних видів. Решта букових лісів, що тут збереглися,
мають реліктовий характер. У БЄ міцна й цінна деревина,
яка знаходить широке застосування в народному господарстві, а запаси фітомаси стиглих букових деревостанів у вологих ефтрофних едафотопах часто перевищують 600 г/га.
Бук здатний утворювати зімкнуті чисті деревостани, а на
крейдяних ґрунтах здебільшого утворює змішані лісостани з
ясенами і в’язами. Значна екологічна цінність бучин у тому,
що вони проявляють значну стійкість до рекреаційного навантаження. Іншою екологічною цінністю бучин є їх здатність
чудово закріплювати ґрунти на схилах, запобігаючи їх водній
ерозії, завдяки наявності в БЄ на глибоких ґрунтах потужної,
добре розгалуженої, якірного типу кореневої системи, що
забезпечує їм ще й високу вітростійкість. Найважливішою
екологічною роллю бучин на схилах пагорбів та гір є їх найкраща з-поміж усіх автохтонних фітоценозів водоохоронна,
водозахисна й водорегулювальна функції, що є особливо актуальним з огляду на глобальні кліматичні зміни. Розв’язання
складних еколого-економічних проблем, що накопичилися
внаслідок недостатньо узгодженого з сучасними вимогами
природокористування, особливо в умовах схилів пагорбів, гір
та на великих водозборах річок можливе, зокрема при переході на ландшафтно-водозбірний принцип лісокористування,
що забезпечує оптимізацію структурно-функціональної організації ландшафтів, підвищення захисної, природоохоронної
та рекреаційної ролі лісів, а також збереження й підвищення
їхнього біорізноманіття.
УДК 630*17:582.632.2:630*547(477.7)
2020.2.360. Ткач В.П., Кобець О.В., Румянцев М.Г. СТАН
ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ СТЕПОВОЇ
ЧАСТИНИ УКРАЇНИ. Лісівництво і агролісомеліорація: зб.
наук. пр. Харків, 2019. Вип. 134. С. 13–23. Бібліогр.: 12 назв.
Шифр 553597.
Дубові насадження, продуктивність дубових лісів, таксація лісу.
Здійснено аналіз і оцінювання сучасного стану й лісівничотаксаційних показників дубових насаджень різних категорій
лісів Степу, порівняння особливостей росту та розвитку
дубових деревостанів різного походження. Найбільші площі
дубових насаджень зосереджено в північній частині регіону, у Лівобережно-Дніпровському, Донецько-Донському та
Правобережно-Дніпровському лісогосподарських округах.
Більшість дубових насаджень степової частини ростуть у
межах Луганської й Донецької адміністративних областей, а
також південної частини Харківщини. У Степу переважають
порослеві й штучні дубові насадження. Лісові культури домінують на території всіх адміністративних областей степової
зони, окрім Луганської й Харківської, частка їхньої площі
збільшується з півночі на південь від 23 до 94%. Дубові ліси
ростуть переважно в сухих та свіжих грудах, в умовах високої трофності, але обмеженої вологості, що позначається
на їхній продуктивності. Слід зазначити, що деревостани
лівобережної частини Північного Степу характеризуються
вищою продуктивністю незалежно від походження. Дубові
насадження регіону виконують важливі екологічні функції
і більшість з них належить до захисних і рекреаційно оздоровчих лісів. За функціональним призначенням їхній поділ потребує додаткового обґрунтування. Вікова структура
дубових насаджень Степу є розбалансованою. Серед них
переважають середньовікові насадження, що займають 56%
площі. У штучних деревостанах частка площі середньові
кових насаджень є ще більшою й сягає 81%. На великих
площах формуються стиглі й перестійні дубові насадження
порослевого походження, стан яких невпинно погіршується.
Це призводить до ослаблення багатогранних функцій, які
вони виконують. Можна дійти висновку, що для покращання
стану й оптимізації структури насаджень, а також підвищення
їхньої продуктивності необхідно запроваджувати систему
ведення господарства на зонально-типологічній основі з
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урахуванням походження й функціонального призначення
дубових лісів, а також переглянути встановлені для них віки
стиглості.
УДК 630*18(477.43/.44)
2020.2.361. Кравчук Г.І., Гуцол А.І. АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ.
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного
університету. Вінниця, 2019. № 14: Сільське господарство та
лісівництво. С. 206–219. Бібліогр.: 14 назв. Шифр 553626.
Лісові екосистеми, лісові ресурси, антропогенний вплив
на ліс, шкідники лісу, лісові пожежі.
Наведено стислий аналіз екологічного стану лісових екосистем (ЛЕС) Східного Поділля. Однією з основних проблем
лісів України є малий рівень заліснення. Зменшення площі
лісів спричиняють багато екологічних чинників: лісові пожежі, шкідники і хвороби, стихійні лиха, незаконні рубки. Ліси
всихають, хворіють, зазнають шкоди від неконтрольованих
рубок, у зв’язку з чим середній показник заліснення сьогодні
по країні — 15,7%, а оптимальний показник має бути на рівні
20%, тобто найближчим часом потрібно засадити молодим
лісом приблизно 2 млн га українських земель. Середня
лісистість Вінниччини становить близько 13,8% території.
Основу лісової рослинності утворюють сосна звичайна, ялина звичайна, модрина, дуб, граб, ясен, липа, клен, акація,
явір, береза, берест, осика, тополя, дика груша, дика яблуня,
черемха тощо. У складі видової структури насаджень за
групами порід переважають твердолистяні і м’яколистяні
породи. Найпоширенішими породами є дуб високостовбурний і низькостовбурний. Станом на березень 2018 р. площа
всихання лісів Вінниччини становила 6,5 тис. га. Найбільше
всихання поширюється на сосну (801 га) і ялину (365 га).
Опеньок осінній та коренева губка викликають кореневі та
стовбурні гнилі. На початку 2017 р. у насадженнях лісогосподарських підприємств Вінниччини осередки шкідників
лісу займали площу 147 га (в т.ч. 89 га потребували заходів
боротьби з ними). Найдієвішими засобами попередження
масового поширення патологічних процесів у лісах є щорічні
санітарні та інші рубки, які проводять для оздоровлення лісів, а на місці зрубів утворюють нові насадження. Останніми
роками на Вінниччині зростає створення нових лісових систем шляхом їх природного поновлення, а також вироблення
деревної та іншої продукції лісового походження.
УДК 630*181.2(477)
2020.2.362. Гринюк Ю.Г. МОНІТОРИНГ ІНТРОДУКЦІЇ
ДЕЯКИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ УКРАЇНИ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ. Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку
суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (16–17
трав. 2019 р.). Тернопіль, 2019. С. 362–363. Бібліогр.: 4 наз
ви. Шифр 553500.
Інтродукція деревних видів, моніторинг, екзоти деревні.
Висвітлено результати моніторингу інтродукції (І.) експериментальних деревних культур Страдчівського лісокомбінату
Національного лісотехнічного університету України з метою
визначення успішності І. Для проведення досліджень було
закладено низку моніторингових стаціонарів й використано
загальноприйняті лісотаксаційні методи обмірів рослин,
дендрологічні та біоекологічні описи тощо. Лісорослинні
умови на всіх ділянках стаціонарів сприяють доброму росту
представлених деревних порід, що посилює напругу конкурентної боротьби між ними. Результати досліджень засвідчили, що такі породи, як псевдотсуга Мензиса, модрини
європейська і японська, ялини колюча і канадська, сосна
кедрова корейська, різні туї, кипарисовики та ялівці, дуб
червоний (на бідних едатопах), софора японська, бундук
канадський, горіх чорний і манчжурський, клен цукристий,
гледичія триколючкова, робінія псевдоакація та багато інших
видів і форм заморської дендрофлори цілком позитивно себе
проявили в умовах Заходу України і заслуговують на якнайширше впровадження як у місцеві ліси, так і для озеленення
населених пунктів.
УДК 630*181.28(477.53)
2020.2.363. Познякова С.І. ПОРОДИ ІНТРОДУЦЕНТИ В
ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ДП “ГАДЯЦЬКЕ ЛГ”. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. До-
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кучаєва: зб. наук. пр. Харків, 2019. № 2. С. 142–148. (Серія
Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів). Бібліогр.: в кінці ст. Шифр 553533.
Інтродуценти в лісових насадженнях, дуб червоний, ялина європейська, продуктивність лісів, тип лісу.
Проведено дослідження з метою вивчення особливостей
росту і розвитку порід інтродуцентів у лісових насадженнях
ДП “Гадяцьке ЛГ”. Для одержання результатів проаналізовано повидільну базу вищезгаданого ЛГ. Зазначено, що в
лісовій практиці необхідно приділяти належну увагу введенню в насадження вже випробуваних інтродуцентів, які визнані перспективними в лісорослинних і кліматичних умовах
кожного регіону. Дуб червоний (ДЧ) будучи швидкорослою
й конкурентоспроможнішою породою, ніж дуб звичайний,
може бути успішно використаний як компонент соснових насаджень у суборових умовах. Таксаційні показники ДЧ у цих
умовах помітно вищі, ніж у дуба звичайного. За оптимальної
густоти протягом короткого часу формуються високопродуктивні чисті насадження ДЧ, що свідчить про можливість використання виду для плантаційного лісовирощування. Ялина
європейська (ЯЄ) є цінним видом, який можна висаджувати
в лісових насадженнях поза межами її природного ареалу,
але у вологіших умовах. На півдні поширення ЯЄ обмежують
висока температура повітря і низька вологість протягом
вегетації. Водночас на півночі свого ареалу ЯЄ зосереджується на ділянках з достатнім сонячним прогріванням.
Санітарний стан інтродукованих порід на більшості пробних
площ задовільний.
УДК 630*36(292.452)
2020.2.364. Кий В.В., Козак О.О. ПЛАСТИКОВІ ЛОТКИ
З ПОНИЖЕНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ТЕРТЯ ДЛЯ СПУСКУ
ДЕРЕВИНИ В ГІРСЬКИХ УМОВАХ КАРПАТ. Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства:
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 трав. 2019 р.).
Тернопіль, 2019. С. 368–369. Шифр 553500.
Лісозаготівлі, лотковий спуск деревини, конструкція
лотків для спуску деревини.
Досліджувалась ефективність спуску лісу в пластикових
лотках в умовах Карпат. Сам рух спричиняється гравітаційними силами за рахунок наявного схилу місцевості, де
відбувається спуск. При цьому опір рухові колоди створюють сили тертя колоди в дно лотка і частково в його бокові
стінки, які обмежують поперечне переміщення деревини
та її “вискакування” із лотка. Отже, зменшення сил тертя,
наприклад, за рахунок конструктивних змін лотка, дає змогу використовувати лотковий спуск деревини на схилах з
меншим ухилом. Таку конструкцію пластикового лотка, що
забезпечує виникнення значно менших за величиною сил
тертя при русі колоди порівняно зі звичайним лотком, запропоновано на кафедрі ЛПВ ЛД. Внутрішня частина лотка
є гофристою, завдяки тому, що колода лежить на вершинах
гофр і таким чином контактуваме з лотком лише на виступах, що забезпечить зменшення величини сили тертя під
час руху колоди. Слід зауважити, що самі гофри на лотку,
які розміщені в площині перпендикулярній до поздовжньої
осі лотка, забезпечуватимуть більшу жорсткість і міцність
пластикового лотка.
УДК 630*36:551.4.035
2020.2.365. Кий А.В. ЕФЕКТИВНІ ТРЕЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ГІРСЬКИХ ЛІСОРОЗРОБОК. Наука і освіта в
інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 трав. 2019 р.).
Тернопіль, 2019. С. 368–369. Шифр 553500.
Лісозаготівлі, механізація лісозаготівель, трелювання
деревини.
Запропоновано комбіновану канатно-трелювальну систему (КТС) поліпшеної конструкції, яка може працювати
як мобільна канатна установка і як трелювальний трактор.
Основний недолік попереднього варіанта КТС, на яку було
одержано патент, полягає в тому, що А-подібна щогла втримується в піднятому стані важелями привідного трактора,
які управляються гідроциліндрами. Отже, при завантаженні
пакета деревини на зубчасту планку, все навантаження передаватиметься через важелі на раму привідного трактора і
переважно на його задні колеса. Враховуючи, що А-подібна
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щогла віддалена на певну відстань від трактора, виникатиме
значний перекидний момент відносно точок дотику задніх
коліс трактора з ґрунтом, що істотно впливатиме на його
поздовжню стійкість. Для її забезпечення доведеться зменшувати навантаження на рейс трактора, що у свою чергу
негативно відіб’ється на продуктивності машини. У зв’язку
з цим необхідно, щоб при роботі установки як канатної
системи А-подібна щогла надійно фіксувалася в ґрунті, а у
випадку роботи, як звичайний трелювальний трактор — ця
щогла могла б вільно переміщатися по ґрунту, утримуючи на
зубчастій планці сформований пакет деревини. Тому пропонується обладнати кожну з опор А-подібної щогли колісними
рушіями, які б були встановлені на шарнірних кронштейнах.
У випадку необхідності роботи КТС як канатної установки,
колісні рушії піднімаються на кронштейнах у верхнє положення і відбувається трелювання деревини.
УДК 630*431.2:630*561.24(477)
2020.2.366. Ворон В.П., Мельник Є.Є. ТЕНДЕНЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ У ЛІСАХ УКРАЇНИ. Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. пр. Харків, 2019. Вип. 134. С. 78–87.
Бібліогр.: 27 назв. Шифр 553597.
Пожежа лісова, горимість лісів, динаміка лісових пожеж.
Проаналізовано динаміку лісових пожеж (ЛП) у лісах Украї
ни, зокрема тих, які належать до управління Державного
агентства лісових ресурсів України (ДАЛРУ), з метою виявлення масштабів та горимості лісів у різних лісогосподарських областях (ЛГО) України. Встановлено, що кількість і
площа ЛП у лісах країни в окремі десятиліття істотно коливалася, найбільші значення зафіксовано в 1990-ті роки, а найменші — у 1980-ті та 2010-ті роки. За період 2000–2017 рр.
кількість ЛП у ДАЛРУ в окремі роки коливалася в значних
діапазонах, а максимальне значення за кількістю пожеж
перевищувало мінімальне в 9,3 раза. Максимальна різниця
за площею становила 75 разів. Відсоток ЛП за кількістю випадків у лісах, підпорядкованих ДАЛРУ, коливалася від 58 до
88% від загальної кількості пожеж у лісах України. Кількість
пожеж за ЛГО України істотно різниться. Від максимального до мінімального значення області можна розташувати в
такій послідовності: Північностепова, Лісова, Лісостепова
Лівобережна, Південностепова, Лісостепова Правобережна,
Карпатська. За зменшенням площі лісів низка ЛГО має такий
вигляд: Північностепова, Південностепова, Лісостепова Лівобережна, Лісостепова Правобережна і Карпатська. Надзвичайно велика різниця спостерігається між ЛГО Степу та всіх
інших природних зон за значеннями відносної горимості за
площею (га). Зазначено, що в Степу відносна горимість становить 27,2–36,9 га на 1000 га площі, а в інших природних
зонах вона коливається від 1,0 до 4,6 га на тисячу га площі.
В окремих адміністративних областях різних ЛГО кількість
ЛП істотно різниться, зокрема в Лісовій, Лісостеповій ЛГО
вона збільшується із заходу на схід у зв’язку зі зменшенням
кількості опадів з північного заходу на південний схід. У Лісостеповій Правобережній області найбільше пожеж сталося в
найсхіднішій Черкаській адміністративній області, а в Лівобережній — у Харківській. Результати аналізу виникнення ЛП
на Харківщині (1989–2015 рр.) засвідчили, що майже 60% пожеж припадає на ліси зеленої зони м. Харкова. Значна кількість ЛП трапляється в сосняках, прилеглих до залізничних
й автомобільних доріг і населених пунктів і мають інтенсивне
рекреаційне навантаження. Слід зазначити, що температура,
кількість опадів та поєднання їхніх екстремумів визначають
не лише зональні особливості горимості, але й пожежну небезпеку лісів в окремі роки й періоди. В аномально сухі роки
було зафіксовано найбільше пожеж.
УДК 630*453:502.4
2020.2.367. Карлащук С.В. ЖУКИ-КОРОЇДИ ЯК ІНДИКАТОРИ СТАНУ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ В ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВАХ ТА ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО
ФОНДУ. Пирятинські екологічні читання: матеріали наук.практ. конф. (м. Пирятин, 13 трав. 2019 р.). Київ: ТАЛКОМ,
2019. С. 33–37. Бібліогр.: 9 назв. Шифр 553359.
Фітопатологія лісу, жуки-короїди, природно-заповідний
фонд.
Наведено результати досліджень жуків-короїдів (ЖК) як
індикаторів стану деревних насаджень у лісових господарст
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вах та об’єктах природно-заповідного фонду (ПЗФ). На території України хвойні насадження займають перше місце
серед інших деревних формацій і є важливим об’єктом
лісокористування. Частка соснової деревини сягає 70–80%
від загального об’єму лісозаготівель. Представники родини
Ipidae зазвичай населяють ослаблені дерева, надаючи перевагу під час заселення деревам ІІІ категорії санітарного
стану. Оскільки ходи цих комах розміщуються під корою,
пошкодження ними дерев зазвичай не відбивається на якості
деревини, за винятком тих випадків, коли ЖК переносять
спори патогенних для дерева грибів. Через ЖК загинуло
багато тисяч гектарів лісів. В останні роки відмічено спалах
чисельності ЖК у лісах України, у результаті чого втрачається велика площа цінних насаджень на території ПЗФ.
Масове всихання сосняків, що періодично повторюється,
супроводжується втратою цінної хвойної деревини та зниженням екологічної функції лісів. Серед причин усихання
лісів спеціалісти називають зміну клімату, коливання рівня
ґрунтових вод, зростання чисельності копитних тварин, гризунів, комах-шкідників, збудників хвороб лісу. Цей процес
пов’язують також з катастрофічними явищами (буреломи, пожежі) унаслідок антропогенного впливу. За катастрофічного
нарощування чисельності короїд-топограф та верхівковий
короїд здатні знищити цілі масиви хвойних лісів, що й відбувається на території європейської лісової зони. Зроблено
висновок, що спалахи чисельності жуків-короїдів і обсяг
шкоди, що завдається цими комахами, є своєрідними індикаторами стану хвойних насаджень у лісових господарствах та
на територіях ПЗФ. Ці шкідники свідчать про загальний стан
лісових екосистем, глобальні зміни клімату та ефективність
або неефективність заходів господарювання, тому сучасні
підходи до регуляції чисельності цих шкідників повинні базуватися на екосистемних принципах і підходах.
УДК 630*5:639.052(477.81/.82)
2020.2.368. Кратюк О.Л. ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСАДЖЕНЬ У ВОЛЬЄРАХ ЗАХІДНОГО
ПОЛІССЯ. Науковий вісник Національного лісотехнічного
університету України: зб. наук.-техн. пр. Львів, 2019. Т. 29,
№ 6. С. 45–48. Бібліогр.: 8 назв. Шифр 553092.
Лісівничо-таксаційна структура насаджень, тип лісу,
повнота насаджень, бонітет насаджень, вольєри.
Здійснено дослідження з метою з’ясування лісівничотаксаційних показників лісових насаджень 24 вольєрів (В.)
Західного Полісся (загальна їх площа — 1524,1 га). За структурою це 1272,7 га території лісового фонду та 251,4 га —
польові угіддя. У межах В. виділено 21 тип лісу. Боровий
комплекс представлено А1С, А2С, А3С та А4СО (111,3 га).
У суборових умовах серед 5 типів лісу (В2ДС, В3ДС, В4ДС,
В5БС, В5БСО) домінує В3ДС — 245,5 га або 21,7% від загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель. Сугруди представлено 11 типами лісу (С2ГД, С2ГДС, С2ГСД, С3ГД, С3ГДС,
С3ГСД, С3ЯГС, С4ГДС, С4Влч, С4ВлО, С5Влч). Домінуючим
є С4Влч — 303,6 га або 26,6%. Ще 2 типи лісу займають
значні площі, а саме: С3ГДС (159,4 га) та С2ГДС (78,7 га).
У вольєрах переважають мішані насадження — 396,2 га або
35%. Серед чистих найбільшу площу займають сосняки —
359,3 га або 31,7%. Площі чистих вільхових та березових
насаджень становлять відповідно 255,7 га (22,6%) та 113,3 га
(10%). У В. переважають загалом середньовікові насадження —
463 га або 40,9%. Повнота насаджень змінюється від 0,31 до
0,9, а середня повнота становить 0,71. Деревостани у вольєрах зростають за сімома класами бонітету (від Ів до V). Деревостани зростають за І (514,9 га), Іа (167,4 га) та ІІ (334 га)
класами бонітету. Серед мішаних насаджень переважають
середньовікові деревостани (44% або 174,3 га). Повнота
мішаних насаджень змінюється від 0,42 до 0,93, а середня
становить 0,70. Деревостани зростають за І–ІІІ класами бонітетів. Найпоширеніші — Іа (61,3 га), І (168,1 га) та ІІ (117,7 га).
Наголошено, що під час проєктування В. потрібно зважати на
лісівничо-таксаційні показники лісових насаджень, які дадуть
можливість розробити рекомендації щодо невиснажливого
ведення вольєрного мисливського господарства в лісах.
УДК 630*531:630*17:582.475(477.42)
2020.2.369. Жуковський О.В. ПАРАМЕТРИ КРОН ДЕРЕВ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СОСНОВИХ КУЛЬТУР, СТВОРЕ-
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НИХ З РІЗНОЮ ГУСТОТОЮ У ЖИТОМИРСЬКОМУ ПОЛІССІ.
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету
України: зб. наук.-техн. пр. Львів, 2019. Т. 29, № 6. С. 36–39.
Бібліогр.: 15 назв. Шифр 553092.
Таксація лісу, крона дерев (параметри), соснові культури.
Проведено дослідження на стаціонарному досліді № 1,
закладеному в 1976 р. з метою виявлення впливу початкової
густоти на формування параметрів крон дерев сорокарічних
соснових насаджень у Житомирському Поліссі. Встановлено
залежність середнього діаметра, площі проєкції і протяжності крони соснових деревостанів від початкової густоти,
зі зменшенням якої від 4000 до 1000 шт./га відбувається
збільшення величини проєкції площі та протяжності крони
на 42–58 та 26–43% відповідно. Форма крон дерев у деревостанах із зменшенням густоти змінюється від овальної
(сплюснута в ряду та витягнута в міжрядді) до майже округлої. Чіткої залежності між густотою насадження й зімкнутістю
пологу не виявлено. Здебільшого ці показники є близькими
за значеннями. Зазначено, що різниця зімкнутості пологу між
насадженнями коливається в межах 1–10%. Зроблено вис
новок, що густота насаджень впливає на середній діаметр,
проєкцію площ і протяжність крон дерев, тоді як впливу
густоти на зімкнутість намету не виявлено.
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Лісове господарство Фінляндії, співробітництво лісівників України й Фінляндії, лісова політика Фінляндії.
Висвітлено досвід фінських лісівників щодо ведення лісового господарства в їх країні, яким вони поділилися з українськими колегами, перебуваючи з візитом в Україні. Радник
з лісового господарства детально розповіла про структуру
галузі та її основні економічні показники. Зазначено, що дві
третини Фінляндії зайнято лісом, продукція з переробки
якого дає 20% ВВП. Департамент природних ресурсів Міністерства сільського і лісового господарства займається лісом,
рекреацією та охороною природи. Виконання важливих для
держави функцій покладено на державну компанію Фінський
лісовий центр, яка проводить лісову політику, сприяє кращому використанню лісових продуктів, контролює лісозаготівлю, розподіляє фінансову підтримку приватним власникам
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(65 млн євро на рік), проводить тренінги щодо сталого
управління лісами, збирає інформацію для бази лісових
ресурсів та займається адмініструванням природоохоронних
територій. Лісовою наукою займається LuKe — інститут, що
утворився 2015 року в результаті об’єднання кількох дослідних установ: лісового с.-г., рибного господарства і статистичної служби. Особливість державних лісів така, що вони,
здебільшого, розташовані у важкодоступних місцях, але
дають десяту частину заготівлі деревини. Площа лісів Фінляндії — 23 млн га, а щорічний приріст становить 107 млн м3
деревини. Обов’язкове лісовідновлення і збереження малих
екологічно цінних місць закладено в законі про ліси. Національна лісова стратегія розроблена до 2025 р. і передбачає
не виключно лісові питання, а й синергію різних секторів
господарювання і враховує вплив на них лісової галузі.
Стимулює приватних власників лісів до ведення лісового
господарства система фінансових стимулів і пільг. Державна
допомога покриває лише частину витрат, решту ж сплачують
приватні власники лісу. Основа стратегії біоекономіки —
збалансоване лісове господарство і в частині економіки, і
в частині збереження біорізноманіття. Лісове господарство
Фінляндії завдяки її кліматичним особливостям не занадто
потерпає від шкідників і пожеж. Лісові пожежі, якщо і трапляються, то їх швидко гасять. Щороку буває близько 1500
пожеж, але площа поширення їх не більше 0,5 га. Фіни відзначили і належно оцінили протипожежну систему, з якою
вони ознайомились у Тетерівському лісгоспі на Київщині.
Наслідком копіткої роботи фінських лісівників є незначне
поширення в лісах деревного короїда. Велике значення
надається спостереженням за станом лісів, які здійснює
інститут LuKe. Заходи із запобігання розповсюдженню кореневої губки є обов’язковими для всіх власників лісів з 2016 р.
Слід зазначити, що добре розгалужена мережа лісових
доріг, як і система протипожежних розривів, спрощують і
прискорюють гасіння лісових пожеж, яке покладено на Міністерство внутрішніх справ. Федерація лісової промисловості у
Фінляндії існує близько 100 років. Основне її призначення —
виробляти спільну позицію галузі, що важливо для її стійкої
діяльності. Федерація об’єднує близько 80 підприємств. На
потужностях цих підприємств виробляється 100% паперу і
целюлози, близько 60% пиломатеріалів і майже 45% фанери.
Експортні надходження від лісопереробної промисловості —
другі за обсягами після металургійної промисловості.
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Корзун О. 3
Корнійчук О.В. 68
Коробка Ю.В. 312
Корпанюк В.Д. 295
Корх І.В. 253
Кос Н.В. 235
Косенко Н.П. 6
Косенко С.Ю. 232
Косова Н.О. 253
Костицкая Е.В. 170
Костюк В.К. 284
Костюк М. 1
Костюченко Н.Н. 169
Кочегурова О.Р. 323
Кравченко Н.В. 213
Кравчук Г.І. 361
Красникова Е.Л. 336
Красновський С. 167
Красочко П.А. 334
Кратюк О.Л. 368
Кривий М.М. 302, 304
Кривохижа Є.М. 249
Крижова Ю.П. 122
Крикунова В.Ю. 103
Кругляк Ю.О. 311
Крутякова В.І. 146
Кудрик Н.А. 230
Кудря Н.А. 66
Кудря С.І. 64, 66
Куземко .. 108
Кузьменко Ю.Я. 350
Кузьмич Н.И. 104
Кузьмінець О.М. 199
Кузьович В.С. 356
Кулик А.С. 352
Кундиус К.О. 103
Купчинський А.П. 156
Курінна О.В. 321
Курка С.С. 226
Кустов І.О. 350
Кутіщев П.С. 316
Кутова А.М. 101
Куц О.В. 132
Кучвальский М.В. 336
Кучерук А.І. 324
Кучно І. 370
Куянов В.В. 191
Л
Лавриненко Ю.О. 85, 179
Лагуш Н.І. 177
Ладика В.І. 247
Лайко І.М. 190
Латушкина Г.В. 83, 86
Левандівський О.Т. 30
Левушев С.М. 79
Лесик О.Б. 249, 259
Леськів М.С. 37
Лещенко С.М. 32
Лещишин М.В. 303
Лизогуб Л.Ю. 335
Лисенко В.П. 46
Лихацевич А.П. 86
Лиховид П.В. 124, 131,
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Лучин І.С. 294, 295
Лучко В. 204
Лысенко А.П. 336
Любченко А.І. 141
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М
Мазанько О.М. 267
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Макогон С.В. 352
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Максименко М.Г. 205
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Пашко М.М. 314
Пелех Л.В. 71
Пелих Ю.С. 245
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Россоха В.В. 18
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Щербак О.В. 247
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Юзупанов А.В. 174
Юкало В.Г. 347
Юргель С.И. 92
Юрченко Н.А. 184
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я
Яковенко А.М. 178
Яковчук В.С. 264
Янко Р. 333
Януш М.С. 343
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Ярчук І.І. 107
Ястребов А.С. 334
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А
абіотичні чинники 141
аборти 341
абрикос 199
автотрактор 41
аграрна наука 1, 3
аграрна політика 8, 19
аграрне підприємство 27
аграрний сектор 11
аграрний сектор економіки 19, 20
аграрні підприємства 29
агроекологічний стан ґрунтів 58
агроекологія 5, 7, 116, 119
агроекосистема 115
агрозем 60
агроландшафт 115, 119
агропромислове виробництво 16
агротехніка винограду 206
агротехніка вирощування
гречки 181
агрофізична деградація ґрунту 51
агрофітоценоз 71, 160, 171, 212
агрохімічні властивості ґрунту 52
агроценози 139
адаптація мікроорганізмів 328
адаптивність 161
адаптивність вишні і черешні 201
азот легкогідролізний 49
азот мінеральний 101
азотфіксувальні бульбочки 193
айлант найвищий 226
акліматизація 130
акліматизація айланта 226
активність мінералізації гумусу 60
алель 244, 275, 276, 337
алича 199
альтернаріоз 125
альтернативна технологія 37
американський білий метелик 137
аміак 142
амілолітична активність 142
амінокислоти у макусі 283
аналіз фітосанітарного ризику
(АФР) 130
анальцимосорбент 340
антибіотики 282
антибіотикорезистентність 338
антибіотикорезистентність
збудників (Salmonella spp.) 326
антигельмінтики 339
антигени 244
антикризове регулювання 19
антракноз 125
антропогенний вплив на ліс 361
аридизація клімату 56
артеріальна гіпертензія 333
артишок посівний (колючий) 216
аскорбінова кислота 194
аскосфероз бджіл 310
асортимент декоративних
рослин 225
аспекти планування 82
атразин 136
аутомікробіота 358
аутостерилізація 138
Б
бавовникова совка 137
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багатоквітковість 164
багатоплідність 270
багаторічна пшениця 153
багаторічні бобові трави 169
багаторічні та однорічні трави 168
бактеріальна плямистість 125
бактеріальний опік 124, 196
бактеріальні препарати 76
бактерії 124
бактеріози 125
баланс гумусу 59
баланс гумусу і азоту в ґрунті 58
баланс поживних речовин
у ґрунті 59
баланс фосфору і калію в ґрунті 58
барани — мериноленд 256
баранина 252–257
барани-плідники 257
баранці 251
баранці (інтенсивність росту) 253
баранці на відгодівлі 255
бджільництво 303, 304
бджола медоносна 307–309
бджолиний віск 312
бджолосім’я 304, 306
безпека сиру 343
безпечність м’яса 327
безпілотний збиральний
комбайн 46
безпілотні літальні апарати 46
беккрос 213
бичкові 322
бичок азовський 352
бичок травник 320
біла гниль 126
білий товстолобик 323
білок і жир у насінні 100
Білоруське Полісся 169
Білоруські сади 201
біоакарициди 132
біобезпека 235, 327, 338
біобезпека в Україні 331
біогенність 91
біогумус 4, 223
біодизельне паливо 13
біоекологія 110, 111
біоенергетика 77, 111
біоенергетичні культури 110
біоетанол 140
біоінженерна споруда 143
біоінсектициди 132
біокліматичний метод 86
біологічний захист рослин 134
біологічний моніторинг ґрунту 81
біологічний стан ґрунту 52
біологічні препарати 133
біологічно активні пептиди 347
біологічно активні речовини 194
біомеліоратор 323
біометод захисту огірка 218
біометричні параметри буряків
столових 211
біометричні показники 107
біометричні показники рослин 172
біоморфологічні показники
півонії 224
біоплато 143
біопрепарати 132, 134
біотермічний коефіцієнт 86

біотехнології 143
біотехнологічні методи
у селекції 141
біотехнологія скотарства 247
біофунгіциди 132
біохімія рисаків 232
біфідобактерії 260
бічні корені 151
боби кормові 178
боковий повітряний потік 45
бонітет насаджень 368
борні добрива 189
борошно з тритикале 348
бринза 252
бугаї-плідники 243, 245
бугаї-плідники (підбір) 239
бук європейський 359
бульба 38
бульбова форма 128
буркун білий однорічний 179
буряки столові 211
буряки цукрові 34, 89, 191
бур’яни 71
буферна здатність 87
бюджетні кошти 15
В
важкі метали 113, 118, 142
вакцинація 334
вакцини 325
валяння 264
варено-копчені ковбаси 344
варооз 308, 309
варооз бджіл 307
вартість органіки 148
вегетативна маса 127
вегетаційний період 182
велика рогата худоба 9
верба Salix viminalis L. 144
верба енергетична 110, 111
весняні стреси 167
ветеринарна медицина 10
ветеринарно-санітарний
контроль 331
ветсанекспертиза 330
ветсанекспертиза м’ясних
продуктів 327
виводимість перепелят 289
виготовлення згущеного
молока 354
види бур’янів 71
видовий склад 160
виживаність 186
виживання 315, 324
виживання рослин 99
вилучення мучки 351
вимочки 83
вино 208
виноград (in vitro) 207
виноград Північного
Причорномор’я 208
виноград технічних сортів 208
виноградарство 206
виноградник 138
випробування гібридів 213
вирівняність посівів 167
виробництво 18, 353
виробництво валової продукції 17
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виробництво енергетичної верби 44
виробництво с.-г. 25, 62
виробництво сичужних
напівтвердих сирів 346
вирощування 183, 280, 318
вирощування артишоку 216
вирощування верби
енергетичної 111
вирощування гливи 222
вирощування гороху овочевого 219
вирощування імбирю 221
вирощування капусти
брюссельської на Київщині 217
вирощування картоплі 212
вирощування кукурудзи
цукрової 220
вирощування теличок 248
вирощування цибулі 215
висівний диск 34
високопродуктивні популяції
кролів 294
висота рослин 187
висота рослин верби 144
висота рослин ячменю 102
витрати і собівартість продукції 22
витрати палива 46
вихід кормових одиниць 175
вихід обмінної енергії 175
вишневий сад Донеччини 200
вишня 199, 201
вища аграрна освіта США 147
вищі водні рослини 143
вібратор 264
вівцематки (аскан. МВ з кросбред.
вов.) 256, 257
вівці (аскан. кросбреди, аскан.
чорногол.) 252
вівці (АТ × тексель,
АТ × дорпер) 254
вівці (мериносові ярки) 265
вівці (тексель і дорпер) 257
вівці АМВ з кросбр. вовною 251
вівці аскан. каракул. 255
вівці ДП “ДГ ІТСР
“Асканія-Нова” 251
вівці м’ясо-вовнові 258
вівці племінних господарств 259
вівці помісні (АК × АМВ) 255
вівці помісні (одес. тип) 256
вівчарство ДП ДГ НААН 261
вівчарство України 252
вівчарство фермерське 262
відгодівля гусені 313
відкриті канали 79
відродження вівчарства 252
відтворення 10, 324
відтворення ВРХ цінних порід 247
відтворювальна здатність 268, 301
відтворювальна здатність
вівцематок 259
відтворювальна здатність корів 237
відтворювальні якості 270
відтворювальні якості
свиноматок 269
відтворювальність і плодючість
ВРХ 233
вік індиків 291
вілт Стюарта 124
вірус бичачого лейкозу 336
віруси картоплі 145
вірусна діарея 341
вірусне зараження 145
вірусні захворювання телят 334
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вірусно-бактеріальна етіологія 341
вітамін Е 289
вітаміни (А, В2 і Е) 287
вітамінно-амінокислотний
препарат 332
властивості гібридів 153
вміст гумусу 57
вміст рухомого заліза в ґрунті 47
вм’ясні 253
вовна 252, 265
вовна груба 264
води стічні 112
водний режим мікроклонів 207
водно-температурний режим
ґрунту 78
воднотеплова обробка 350
водобалансовий розрахунок 86
водойма-копанка 80
водорості бурі 204
водоспоживання 88
Волинська обл. 240
волога продуктивна 56
вологість ґрунту 149
волоски залозисті й цистолітові 190
вольєри 368
ворона 284
врожай 149, 150
врожай культур 150
врожайність 4, 6, 68, 70, 95, 102,
103, 105, 107, 156, 157, 162, 163,
167, 185
врожайність бобів кормових 178
врожайність гречки 181
врожайність зеленої маси 170, 175,
177, 180
врожайність зерна пшениці 104
врожайність кукурудзи 98
врожайність пшениці озимої 92
врожайність сочевиці 99
врожайність сухої біомаси
верби 144
врожайність яблуні 197
ВРХ (лебединська, укр. бура
мол., сумськ. тип укр. чорно-ряб.
мол.) 246
ВРХ (укр. черв. мол., таврійс.
зон. типи, голштинізований тип,
жирномолочний тип) 244
ВРХ (укр. чорно-ряба мол. Сум.
вн. тип.) 243
ВРХ (укр. чорно-ряба мол. сумськ.
тип) 241
ВРХ (укр. чорно-ряба мол.) 240,
248, 337
ВРХ 340
ВРХ бура (Німеччина) 247
ВРХ бура карпатська 250
ВРХ голштинізована 237, 240, 242,
245
ВРХ лебединська 247
ВРХ південна м’ясна 234
ВРХ симентальська 236
ВРХ сіра укр. 233
вуглеводи 174
вулики 303
Г
галузь свинарства 281
гангрена 128
гарбуз 345
гельмінти 339
гематологічні дослідження 285

геміцелюлоза 174
гемоцитопоез телят 332
ген BoLA-DRB 3 337
генезис ВРХ 246
генетика 7
генетична гетерогенність 196
генетична мінливість ВРХ 241
генетична схожість 276
генетичний потенціал хутрових
звірів 298
генетичні аномалії ВРХ 239
генетичні параметри 275
генетичні чинники ВРХ 237
геномні фінгерпринти 196
генотип 273, 275, 276
генотипи кролів 295
генотипи молочної худоби 240
генофонд 271, 275
генофонд ВРХ 233, 242, 250
генофонд ВРХ України 247
генофонд кролів 294
генофонд овець 252
генофонд тваринництва
України 229
гербіциди 70, 121, 136
гербіциди-збудники 136
гетерозис 273
гетерозисний ефект 269
гібрид 69, 77, 140, 166, 191
гібриди зернові та силосні 156
гібриди капусти брюссельської 217
гібриди картоплі 213
гібриди кукурудзи 85, 88
гібриди кукурудзи бренда
Pioneer 165
гібриди півонії 224
гібридизація 273, 281
гідроліз білків сироватки 347
гідролізати сироваткових білків 347
гідролісомеліорація 356
гідролітичні процеси 142
гінекологічні патології корів 341
гірчиця 202
глибина суцільного обробітку 32
глива звичайна 222, 352
глюфосинат амонію 136
гнійно-некротичні ураження
кінцівок 337
годівля 10, 297
годівля гусей 293
годівля й утримання індичок 290
годівля перепелів-несучок 289
годівля птиці 283
годівля ремонтних ярок 265
годівля телят 248
годівля худоби 235
Голландія 62
голозерний овес 350
голуб 284, 335
голштинізований тип 244
гонади 314
горизонти ґрунту 60
горимість лісів 366
горіхові плантації 203
горох 75, 126
горох овочевий 219
горох польовий 94
горох посівний 76
горохо-вівсяна сумішка 54
гофровані труби 79
гречка 181
гриби 108, 343
грибівництво 222, 223
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грибні хвороби 136
грибні хвороби обліпихи 202
гронова листокрутка 138
група стиглості 69
групи крові 275, 276
груша 198
гумінові добрива 92
гумус 50, 52, 54, 101
гуси (оброшинські) 293
гуси 284
густота і виживання рослин 75
густота покриття краплинами 45
густота стояння 88
густота стояння рослин 186
ґ
ґрунт 81, 93
ґрунт дерново-підзолистий 53, 54
ґрунт дерново-підзолистий
легкосуглинковий 89
ґрунт дерново-підзолистий
супіщаний 52
ґрунт темно-сірий опідзолений 51,
102, 177
ґрунт торф’яний 173, 174
ґрунти алювіальні 48
ґрунти еродовані 61
ґрунти осушені алювіальні 47
ґрунтові відміни 172
Д
деградація ґрунту 59
дегуміфікація ґрунту 51
дезінфектанти 336
дезінфекція пасік 303
дезінфікувально-мийні засоби 249
декоративне рослинництво 225
декоративність айланта 226
державна підтримка 30
державна політика АПК 229
державне антикризове
регулювання 19
державне законодавство 331
державне регулювання купівліпродажу 14
державний протекціонізм 44
державний стандарт 302
державні інвестиції 25
державно-приватне
підприємство 16
Держреєстр сортів 2020 182
дерть зерна 295
дефляційна стійкість ґрунту 56
джерела вуглецю 123
динаміка легкогідролізного азоту
в ґрунті 49
динаміка лісових пожеж 366
дискова борона 33, 37
діагностика хвороб 338
діаметр краплин 45
дністровська популяція 315
ДНК-маркери 337
добрива 204
добрива азотні 103, 106, 170, 179
добрива комплексні рідкі 98
добрива мінеральні 94, 95, 97, 100,
103, 107, 172, 176
добрива мінеральні азотні 104
добрива органічні
і мінеральні 58, 93
добрива органічного
походження 102
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доїльне устаткування 249
домішки 38
дорадчі служби 2
дорощування 279
досвід ЄС 331
дослідження 25
дослідна справа 9
дослідне поле 2
Друга світова війна 3
дуб червоний 363
дубові насадження 360
Е
еволюція пір’яного покриву 284
екзоти деревні 362
екокліматичні умови 130
екологізація 31
екологізація місцевого розвитку 117
екологічна парадигма 116
екологічне виробництво
кролятини 294
екологічні аспекти переробки 263
екологічні кошти 277
екологія 4, 6
екологія аграрної сфери 120
екологія лісу 359
економіка “зелена” 117
економіка вівчарства 262
економіка лісового
господарства 359
економіка сільського
господарства 120
економіка скотарства 246
економічна безпека 27
економічна ефективність 74
економічна циклічність 19
економічні збитки 68
економічні переваги 183
екосистема 358
екосистеми лісові 357
екотоксичність пестицидів 121
експлуатаційне розпушування 83
експорт 149
експорт врожаю 150
експорт меду 311
експортний потенціал 252
екстенсивність інвазії 309
екстер’єр ВРХ 241
екстер’єр овець 251
екстер’єрна характеристика 314
елементи структури
продуктивності 178
елементи технології
вирощування 185
ембріогенез 315
ембріони птиці 325
емерджентні інфекції 331
ЕМ-препарати 222
ЕМ-технологія 132
ендометрит 277, 341
енергетичні ресурси 13
енергія росту 156
ентерококи 343
ентомологія 146
ентомофаги 134, 218
епізоотії 331
епізоотологічне обстеження 266
епізоотологічний моніторинг
Одещини 335
епіфітотії 198
епіфітотії садів Київщини 196
ерозія ґрунту 356

ефект сепарації 39
ефективна конкуренція 23
ефективність виробництва 13
Є
європейський харіус 324
Ж
жеребці 231
жива маса 270, 279
жива маса гусей 293
жива маса індичок 290
живлення 88, 320
жирні кислоти 142
жито 157
жито озиме 158, 164
життєві цикли 321
життєздатність CWD M. bovis 336
життєздатність гусені 313
жуйні тварини 142
жуки-короїди 367
З
забійний вихід 279
забруднення води 112
забруднення ґрунтів 118
забруднення довкілля
техногенне 113
забур’яненість 160
забур’яненість зеленої маси 176
забур’янення посівів 127
заводська лінія 274
загальне мікробне число 303
закваски лактобактерій 260
законодавче забезпечення 14
западина 80
заплава р. Гнилиця 48
запобігання близьких
інбридингів 239
Запорізьке водосховище 323
зариблення водосховища 323
зарибнення 324
засіб реалізації продукції 24
засоби автоматизації контролю 31
захисні заходи 125
захист грушевих садів 198
захист і карантин рослин 130
захист с.-г. культур 129
захист цикламена від хвороб
і шкідників 228
збереженість птиці 290
збереження 270
збереження біорізноманіття 229
збереження генетичних
ресурсів 247
збереження малочисельної
ВРХ 233
збереження порід с.-г. тварин 250
збереженсть молодняку 299
зберігання 135
збирання врожаю капусти
брюссельської 217
збирання зернових культур 37
збирання кукурудзи цукрової 220
збір енергії 140
збір сирого протеїну 175
збудник 266
збудники інфекцій 341
звіробій (настій трави) 339
згущені молочні консерви 354
здоров’я і темперамент коня 232
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зелена книга України 109
зелена маса 171
зелений конвеєр 168
земельна реформа 8
земельні ресурси 29, 116
землеробство 1, 5, 6, 8, 31
зернове господарство 23
зерновий сепаратор 39
зернові й олійні культури 150
зернові культури 35, 152, 168
зернопереробна промисловість 342
зимівля 316
зимостійкість бджолосімей 309
зимуючі лінії 161
золотистий стафілокок 285
зона деформації ґрунту 32
зона шкодочинності 128
зоотехнічні норми 278
зрошення 73, 81, 87–89
зрошення цибулі 215
зрошувальні норми 82
І
ідентифікація 196
ізолят 123
ізоляція вірусу 325
імбир 221
іммобілізація макроелементів
ґрунту 47
імпорт 152
імунізація перепелів 285
імунна система перепелів 285
імунний статус птиці 291
імуногенетичні маркери ВРХ 244
інвентаризація 14
інвестиції 24
інвестиційна діяльність 28
інвестиційні ресурси 18
інвестування 44
індекс 269
індекс педотрофності 60
індекс продуктивності Пірса 61
індики 284, 290, 291, 325, 335
інкубаційні яйця перепелів 289
інновації 11, 146
інноваційна діяльність 21
інноваційне забезпечення 12
інноваційний розвиток 11
інноваційні процеси 11, 16
інокулянт 193
інокуляція насіння 94, 100, 105
інсектициди 121
Інститут зрошуваного
землеробства 6
Інститут фізіології рослин
і генетики НАН 163
інституційна ефективність 20
інтегральна оцінка 27
інтегрований захист 218
інтегрований захист рослин 132
інтенсивні технології виробництва
кролятини 294
інтенсифікація сушіння 40
інтерферон 334
інтродукція айланта 226
інтродукція деревних видів 362
інтродуценти в лісових
насадженнях 363
інфекційний ринотрахеїт 325
інфекційні хвороби груші (іржа) 198
інфекційні хвороби птиці 335
інфекційні хвороби рослин 139
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інформаційні технології 82
інформованість щодо
біобезпеки 338
іонний склад водної витяжки
ґрунту 48
іподромні випробування коней 232
іригаційна деградація 87
історія лісівництва Закарпаття 355
історія с.-г. дослідної справи 1–10
ІТСР “Асканія-Нова” 230
іхтіоценоз 322
ІЧ спектроскопія 312
Й
йогурти 260
К
казеїнова фракція молока 346
калюсні тканини 141
кампілобактер 282
канібалізм качок 292
капіталізація виробництва 44
капуста білоголова 125
капуста брюссельська 217
карантин 124
карантинні хвороби 196
карантинні шкідники 131
карпатська порода бджіл 305
карпові 319
картопля 128, 133, 135, 212, 213
картопля насіннєва 214
катена 50
качки 284, 292, 335
квасоля звичайна 100
квітково-декоративні рослини 227
кефалеві види риб 322
Київська обл. 245
кисломолочні продукти 260
кислоти для птиці 282
кисневий режим 316
Китай 152
кишкова паличка 285
кінний спорт 231
кісточкові культури 201
кісточкові плодові культури 199
кларій нільський 318
кластерна модель 12
кліматичні зміни 230
клітинна селекція 141
клітки-вольєри для телят 248
клітковина 278
клітковина кислотнодетергентна 174
клітковина нейтральнодетергентна 174
кліткові батареї 288
клони винограду (Мускат одеський
і Рубін таїровський) 208
кобили 231
коефіцієнт використання зерна 342
коефіцієнт водоспоживання 179
коефіцієнт заповнення комірок 34
коефіцієнт кореляції 240
коефіцієнт мінералізації азоту 60
коефіцієнт стискання 84
кокомікоз 201
колектор 79
колекція півоній ботсаду
“Поділля” 224
коливальний рух 38
колістин 338
колова швидкість комірок 34

колорадський жук 133
комбікорм 296
комбінаційна здатність 301
комбінований розподільник 35
комерціалізація 25
комп’ютерне моделювання 42
комп’ютерні технології 130
компенсації власникам тварин 331
комплексні мікродобрива 85
комплексонати 180
компоненти 147
комунікативна діяльність 147
коні (тракененська
і ганноверська) 231
коні верхові Білорусі 231
коні рисисті 232
конкурентоспроможність 23, 28
конкуренція 317
коноплі 190, 192
коноплярство Китаю 154
консервування 354
конструкція лотків для спуску
деревини 364
контролінг витрат 22
контурність полів 79
концентрат нативного казеїну 347
конюшина лучна 168, 173, 177
копчення 344
корекція енергії у раціонах 265
коренева система 151
кореневмісний шар ґрунту 78
корисні мікроорганізми 134
корми 295, 318
корми забруднені 340
корми індичок (витрати) 290
кормовиробництво 230, 235
кормові добавки 282, 287, 292, 295,
297, 299
кормові добавки білкові 283
кормові норми овець 265
кормові одиниці 171
кормопротеїнові одиниці 64
корови (Хмельницька обл.) 337
корови лактуючі 341
корови-рекордистки 243
коропові 322
короткоротаційна сівозміна 68
косарка 37
країни-виробники 148
краплинне зрошення 85, 91
кредитування 30
криві ампліфікації 145
кривошипний механізм 264
критерії оцінок 83
кріозахисні середовища 329
кріоконсервування стовбурових
клітин 329
кров перепелів 285
кров птиці 291
кров рисаків 232
кролі 296
крона дерев (параметри) 369
крупа 350
крутосхили 356
крячок річковий 284
кукурудза 124, 65, 68–70, 98, 156,
166, 167
кукурудза на зелену масу 168
кукурудза на силос 49
кукурудза цукрова 220
кукурудзяні пластівці 351
кулісні посіви 65
культивування (мікобактерії) 328
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культивування винограду 207
культури енергетичні 47
культури озимі та ярі колосові 176
кури 284,335
кури-несучки 287
кут атаки 33
кут різання ґрунту 33
Л
лабораторії 338, 341
лабораторний штам M. bovis 328
лабораторні дослідження 330
лабораторні тварини 329
лактаційна діяльність корів 236
ландшафтний дизайн 227
лейкемія 336
лейкограма качок 292
лейкоз 336
лейкоцити крові 285
лізинг 24
лізингова діяльність 24
лізингові операції 24
лізингові послуги 24
лікарські рослини 118, 194
лікування ВРХ від трематод 339
лімфоцити-Т людини 336
лінії 272, 276, 301
лінії ВРХ 241
лінійне розведення 272
лінійний приріст 187
ліпополісахариди бактерій 334
ліси Закарпаття 355
лісівництво 359
лісівничо-таксаційна структура
насаджень 368
лісова політика Фінляндії 370
лісове господарство
Закарпаття 355
лісове господарство Фінляндії 370
лісові екосистеми 361
лісові медоноси 304
лісові пожежі 361
лісові ресурси 361
лісозаготівлі 364, 365
лісосмуга 51
лісостеп Лівобережний України 101
лісостепова зона України 5
лляна макуха 283
локус-ЕАВ 244
лотковий спуск деревини 364
лощина 80
Львівська обл. 236
льон 192, 283
льон-довгунець 43, 96, 189
льонопідбирач 43
льотна активність бджіл 308
люпин білий 180
люпин жовтий 180
люцерна жовта 174
люцерна посівна 168, 173, 175
люцерна старовікова 176
М
макро- та мікроелементи 54
максимальна температура
повітря 86
малина (Мядовая) Білорусі 205
малопоширені плодово-ягідні 194
маса кокона 313
маса насіння 126
маса оболонки кокона 313
матеріально-технічна база 31, 44
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маточник підщеп 195
маточні родини ВРХ 243
машина валяльна 264
мед монофлорний ріпаковий 302
мед натуральний 311
медопродуктивність 305, 308
мелатонін 333
меліоративна система 79
меліоровані землі 83
метаболізм 142
метапневмовірусна інфекція 325
метіонін 296
метод ПЛР-ПДР 337
метод полімеразної ланцюгової
реакції 326
механізація лісозаготівель 365
міжосьовий диференціал 41
міжфазні періоди 184
мікобактерії (bovis N8) 336
мікобактерії (виживання) 328
мікози бджіл 310
мікоплазменна пневмонія 266
мікоплазмоз 341
мікотоксикози у тварин 340
Мікофікс 340
мікробіологічна активність ґрунту 55
мікробіологія 146
мікробіота насіння сосни 358
мікробне обсіменіння 288
мікробні й стимулювальні
препарати 189
мікродобрива 72, 94, 99, 105
мікродобрива Гісінар лінум
і Гісінар-М 96
мікродобриво Вуксал
Мікроплант 186
мікроелементи 132, 135, 180
мікроелементи в комбікормах 278
мікроклімат 267
мікроклімат пташників 288
мікроклімат тваринницьких
приміщень 330
мікроклони винограду Гарант 207
мікроорганізми 91
міксінвазія 307
мінеральне живлення 103
мінеральне удобрення 72
мінеральні добрива 158
мінеральні кормові добавки 340
мінеральні сорбенти 299
мінібульби 214
мінливість рослин за вмістом
канабіноїдів 190
місцеве самоврядування 17
міські стічні води 87
мобільний енергетичний засіб 41
модернізація виробництва 28
модернізація діяльності 21
молекулярно-генетична
детекція 145
молекулярно-генетичні
дослідження 337
молекулярно-генетичні
методи 196, 326
молодняк кролів 295
молоко 18
молоко овець 260
молокопродукти 18
молотарка ПМЛ-1 43
молочна продуктивність корів 237
молочна продуктивність овець 259
молочне скотарство 237–246, 249
молочні бактерії 343

молочні ферми 249
молочність південної м’ясної
ВРХ 234
молочно-м’ясне скотарство 236,
250
молюски 320
моніліальний опік 201
моніторинг 275, 362
моніторинг екологічний 115
моніторинг ринку декоративних
рослин 225
моніторинг тепличних шкідників 218
моніторинги 338
морква 125
морозостійкість 167
морозостійкість капусти
брюссельської 217
морфогенез 321
морфологічний склад туш 279
морфологічні зміни щитоподібної
залози 333
морфологічні показники 314
мурашина кислота 282
м’якуш гарбуза 349
м’ясна продуктивність баранців 257
м’ясна продуктивність гусей 293
м’ясна продуктивність овець
253–256
м’ясна сировина 344
м’ясне скотарство 233, 235
м’ясне скотарство Півдня 234
м’ясо 327
м’ясо гусей 293
м’ясо птиці 286
Н
надої корів 238
наноаквахелати металів 287
нанодобрива 139
наноматеріали 139
нанотехнології 139, 263
наночастинки 139
наркотичні речовини 190
насів люцерни старовікової 176
насіннєва коробочка 43
насіннєвий матеріал 124
насіннєвий форум 155
насінництво 6, 155
насіння сосни 358
наукова школа 5
науково-консультаційна
діяльність 2
Національна академія аграрних
наук України 7
некробактеріоз 337
ненаркотичні сорти 190
неплідність корів 341
нервова діяльність коней
(ВНД) 232
несправжня борошниста роса 125
несучість індичок 290, 291
низькоалергенне молоко 347
нішеві культури 192
норка 299
норки американські 297
норма висіву 75, 184
норма висіву насіння 175, 188
нормативна документація 311
норми годівлі баранців 258
норми добрив 95
норми мінеральних добрив 102
нут 188, 192, 193
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Ньюкаслська хвороба 335
О
об’ємна маса 84
обжарювання 344
обладнання приміщень 267
обліпиха (захист від вілту) 202
обліпиха Білорусі 202
обмеження 14
обробіток ґрунту 55, 57, 63, 129
обчісувальний апарат 43
обчісування 37
овець 230
овочеві культури 125
овочі на зрошенні 200
овочівництво 6
овочівництво закритого ґрунту 210
огірки 125
огірок тепличний 218
Одеська обл. 234, 256
оживлення грени 313
озеленення парків 227
озимі культури 157
окуневі риби 319
оленка волохата 137
олійні культури 13, 283
оперативне управління 82
оперення качок 292
оподаткування (виробництво
продукції, роботи і послуги) 22
організаційно-правові форми 17
організація і економіка
ветмедицини 331
органічна продукція 148
органічне землеробство 4
органічні кислоти 282
органолептична оцінка меду 302
органолептичні показники 346
органо-мінеральне удобрення 93
орнітологія 284
ортоміксовіруси 335
ортостихи 151
осад стічних вод 52
оселедцеві 322
осетрові 319
осушений торфовий поклад 84
осушення земель 80
осушувальна система 79
осушувані ґрунти 78
отруєння синильною кислотою 283
охорона природи 108, 114
оцінка земель 14, 22
оцінка і використання потенціалу
ресурсів 29
оцінка плодів 194
оцінка техногенного
забруднення 113
очисна спіраль 38
очищення стічних вод
мікробіологічне 112
П
параметри генофонду 276
параміксовіруси 335
парування самок 299
пасовищне рибництво 323
пасовищні травостої 169
паспорт пасіки 306
патогени 123
патогенний вплив 124
патологія 266
патологія хряща 329

96

паштетні вироби 349
передпосівна обробка насіння 193
перезволоження 83
переліг 49, 60
перепели 285, 289
переривчаста гіпоксія 333
переробка овечого молока 259, 260
переробка овечої продукції 264
переробка птиці 286
переробка сировини
тваринництва 263
пересівання 167
період вегетації 166, 178
персик 199
пестициди 121, 306
пирій 153
Південний Степ України 233
півонія 224
пігментний комплекс (виноград) 207
підбір і добір ВРХ 243
підґрунтово-розкидна сівба 35
підґрунтово-розкидний висів 36
підживлення фундука 204
підприємства с.-г. 17
підщепи клонові 195
підщепи яблуні 197
пізньоосінній посів 161
пір’я птахів 284
післяжнивний безпокривний
посів 173
плантаційне вирощування 110
планування маршрутів 46
пластівці 350
племзавод “Асканія-Нова” 252
племзавод ВРХ “Перше травня” 243
племзавод ДП “ДГ “Елітне” 238
племзаводи овець 261
племінна цінність 298
племінні господарства ВРХ 250
племінні стада 272
племінні стада тварин 229
плита 264
плісеневі гриби 340
плодово-ягідні культури 194, 196
плодово-ягідні наповнювачі 354
плодючість 301
плоскоріжуча лапа 36
площа живлення 36
площа листкової поверхні 104
площі посіву 148, 157
плющення 351
пневмогідравлічний
розпилювач 45
пневмоентерити 334
пневмомеханічний висівний
апарат 34
повітропроводи у пташниках 288
повнота насаджень 368
повсті 264
повторна сівба 68
погодні умови 150, 188
поголів’я 266
поголів’я овець 261
подрібнення 344
поєднання 270
пожежа лісова 366
поживні речовини ґрунту 66
позакореневе підживлення 69, 105,
186, 193
показники інвазованості бджіл 307
показники міцності 42
показники продуктивності гібридів
кукурудзи 85

показники продукційного
процесу 94
показники родючості ґрунту 53
показники трофності ґрунту 91
показники якості 311, 342
покривна культура 175
полікультура 317
полімер водорозчинний 54
полімеразна ланцюгова реакція
(ПЛР) 145
політехи 320
політика екологічна 117
поліфаги 137
поліфенольні речовини 194
польова схожість 75
польова схожість насіння 191
помісні свиноматки 273
попередники 64, 66, 71, 160
порода (породні поєднання) 269
порода 268, 270, 272–274
порода і лінія шовковичного
шовкопряда 313
породи (ВРХ, овець, свиней) 230
породи ВРХ зникаючі 250
породи коней 231
породи овець 259, 261
породи с.-г. тварин 229
поросята 280
поросята відлучені 278
поросята на дорощуванні 278
послід курей 288
посол 344
посол напівфабрикатів 353
постторфові ґрунти 84
пошарове осідання 84
пошкодження посівів 167
Правобережний Степ України 61
праймери 145
праймери ідентифікації генів 326
препарат “Нуклеозан”
(Білорусь) 334
препарат “Рафензол емульсія” 339
препарат “Санімол-Л” 249
препарати акарицидні 308
прибуток умовно чистий 97
приживлюваність живців верби 144
приміщення закритого типу 300
принципи продовольчої безпеки 26
приріст за висотою верби 144
природні біоценози 139
природно-заповідний фонд 367
природокористування
збалансоване 116
присадибна малина 205
пробіотик “Імунобактерин L” 292
пробіотики 260, 280, 310
прогнозування продуктивності
корів 236
програма вдосконалення ВРХ 238
Програма розвитку вівчарства 261
продаж молока 18
продиховий апарат 67
продовольча безпека 12, 26, 30
продовольча продукція 26
продуктивні якості кролів 300
продуктивність 9, 10, 63–65, 76, 77,
103, 164, 189, 191, 272, 280
продуктивність верби
енергетичної 111
продуктивність гібридів
кукурудзи 88
продуктивність дубових лісів 360
продуктивність картоплі 213
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продуктивність корів 240
продуктивність лісів 363
продуктивність норок 298
продуктивність овець 265
продуктивність рослин 107
продуктивність свиноматок 277
продуктивність травостоїв 169
продуктивність чорничників
дикорослих 357
продукція Meristem 204
продукція вівчарства 260
продукція конопель 154
продукція тваринництва (якість) 330
прокаріоти 139
промислові риби 319
пропарювання 350
просо прутоподібне 127
протеїн 278
протеїн сирий 92, 97, 98
протеїни у раціонах баранців 258
протеїнові добавки 283
протиепізоотичні каси 331
протиерозійні насадження 356
протокол досліджень 129
профілактика діареї 292
профілактика захворювань
телят 248
профілактика метаболічних
порушень 332
профілактика хвороб 338
профіль ґрунту 48, 50
пряме бюджетне фінансування 15
псевдозріджений шар 39
птахи дикі 284
птахівництво 10
птахівництво промислове 282, 288
пташиний грип 335
птиця 283, 340
птиця свійська 284
пульсація повітряного тиску 39
пухлини 336
пшениця 153, 157, 159
пшениця м’яка і тверда яра 104
пшениця м’яка яра 106
пшениця м’яка озима 57
пшениця озима 54, 66, 67, 92, 95,
158, 160, 162, 163
пшенично-пирійні гібриди 153
Р
радіоактивне забруднення 180
радіоекологія 122
радіозахисні м’ясні консерви 122
радіонукліди 122
районування агроекологічне
України 119
Райхскомісаріат “Україна” 3
ракоподібні 320
раритетні угруповання 109
раціон баранців 253
раціон баранців на відгодівлі 258
раціон овець 265
раціон свиней 278
раціони 295
регулятор росту рослин 94
регулятори росту 178
режим виробництва 342
режим зрошення 86, 90
режим пропарювання 351
режими зрошення 82
резистентність M. bovis 336
резистентність бактерій 341
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рекомендації агротехніки
вирощування 73
рекордна врожайність гібридів
кукурудзи 165
рекреація 114
рекультивація кар’єрів 114
ремонт стада ВРХ 238
ресурсний потенціал 29
ресурсовіддача 29
ресурсозабезпечення 29
ресурсозбереження 23, 129
ретардант тебуконазол 67
рецептура 345
рецептура рибо-рослинних
пресервів 352
рецептури 349
риба 321
рибництво 317, 319
рибні пресерви 353
рибопродуктивність 317
рибо-рослинні пресерви 352
ризики у тваринництві 229
ринок землі 116, 14
ринок конопель 154
рис 90
рисова зрошувальна система 90
рисова сівозміна 90
рівень ґрунтових вод 78
рівень дохідності 23
рівень рентабельності
вирощування 92, 97
рівномірність розподілу насіння 35
різання ґрунту 33
різноукладність 17
ріпак 157, 202
ріст і розвиток молодняку
кролів 294
ріст і розвиток рослин 65, 67, 158
рістрегулювальні речовини 214
роботоздатність коней 231
роботоздатність рисаків 232
родючість ґрунтів 56, 62
розведення 9, 10
розведення і відтворення ВРХ 235
розміри яєць 315
розплід 304, 310
розподільник 36
розпушування і перемішування 40
розробки 25
розсадники 195
розсадники Київщини 203
розсадництво винограду 207, 208
рослини одно-дводольні 151
рослини-регенеранти 141
рослинництво 7
рослинність червонокнижна 108
рослиноїдні риби 316, 323
рубець 142
рубки вибіркові 359
рубки суцільні головного
користування 357
С
с.-г. дорадча діяльність 2
с.-г. культури 4, 5
с.-г. птиця 10
с.-г. техніка 42
саджанці лохини і фундука 203
садівництво України 199
сальмонела 282, 326
самоочищення 38
самці норок 299

санітарна обробка 249
санітарно-гігієнічний контроль 330
санітарно-мікробіологічний
контроль 327
свинарські приміщення 267
свині 268, 272, 275, 276, 279–281,
340
свині вітчизняної селекції 271
свиноматки 270
світлодіодне освітлення 209
сезонна динаміка 137
селекція 6, 7, 9, 10, 153, 159, 164,
183
селекція винограду 208
селекція вітчизняних порід ВРХ 239
селекція ВРХ 237, 240–242, 246
селекція коней 231
селекція овець 252, 256
селекція у тваринництві 230
селен 287
середземноморська плодова
муха 131
середовище 318
сертифікація насіння 155
сертифіковані саджанці
винограду 208
сидерати 4
сила опору коченню 41
сильфій пронизанолистий 170, 172
симптоми 126
сир кисломолочний 343
сира та суха біомаса 85
сири розсільні 260
сиркові вироби 345
система удобрення 63, 91, 101,
177, 187
системи вентиляції 267
системи обробітку ґрунту 56
сівба буряків столових (строки) 211
сівозміна 1, 4, 5, 59, 63, 168
сівозміна зерно-просапна 177
сівозміна короткоротаційна 64
сільське господарство 3, 8
сіно 171
сірковмісні біорегулятори 297
складові продовольчої безпеки 26
склоподібність та борошнистість
зерна 72
скошування 37
слива 199
собаки пастуші 262
созологія 109
солі легкорозчинні 48
солоність 315
сольовий баланс ґрунтів 90
соняшник 49, 283
сорбенти 340
сорго цукрове 77, 140
сорт 6, 74, 77, 100, 105, 128, 159,
162, 163, 179, 182–187, 192
сорти артишоку 216
сорти буряків столових 211
сорти верби Тернопільська
та Збруч 144
сорти гороху овочевого 219
сорти груші 198
сорти і запилювачі фундука 203
сорти картоплі 212
сорти кісточкових культур 199
сорти конопель 154
сорти півонії 224
сорти плодових і ягідних 194
сорти яблуні 197
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сосна звичайна 356, 358
соснові культури 369
соціально-економічний стан 12
сочевиця 99, 192
сошник 36
соя 55, 65, 73, 74, 97, 103, 105,
182–187, 283
сперма бугаїв сексована 245
спермопродукція бугаїв
лебединської ВРХ 247
співробітництво лісівників України
й Фінляндії 370
спіральний очисник картопляного
вороху 38
споживання 18
спороутворювальні
мікроорганізми 343
спосіб сівби 188
способи зимівлі бджіл 305
способи осушення 80
сріблясто-чорні лисиці 301
стагнація 12
стада племінні 271
стадії розвитку 131
сталий розвиток АПК 120
стафілококи коагулазопозитивні 327
стаціонарний точок 304
стеблова стрічка 43
стеблова форма 128
стеблування 170
стерилізація 354
стерлядь 314
стимулятор росту 99
стимулятори росту рослин 140, 204
стійкі до іржі 198
стовбурові клітини 329
стокові води 81
стратегічне управління 27
строки сівби 162, 184
стронцій 122
структура врожаю 76, 98
структурна політика 20
структурні зміни 25
структурні трансформації 19
структуроване поживне
середовище 207
субстрат печеричний 223
сумарне водоспоживання 179
Сумська обл. 243
суниця садова 91
суспільна агрономія 2
суха маса 127
сушильний агент 40
сушіння 351
сушіння насіння льону 40
сферично-дисковий робочий
орган 33
схема переробки 350
схеми садіння яблуні 197
східна прісноводна креветка 315
схрещування 273, 281, 298
схрещування ВРХ 239
схрещування овець 254, 257

телята в молозивний період 248
температура 315
температура води 316, 321
темперування 351
теплиці 209, 210, 221
тепличні овочеві культури 209
тепловий режим ґрунту 78
тепловий стрес птиці 291
теплоелектростанція 113
теплотехніка 210
терапевтична ефективність 308
терапія 277
термінальні кнури 273
технічне забезпечення 31
техногенна зона ТЕС 113
технології 146
технології виробництва розсади
прогресивні 210
технології годівлі 299
технології енергозаощаджувальні 222
технології кролівнцтва 294
технології утримання 300
технологічна схема 342
технологічне оновлення 21
технологічний процес 40
технологічні елементи
виробництва 344
технологічні параметри 39
технологія 165, 345
технологія вирощування 57, 74
технологія вирощування
картоплі 214
тип годівлі 279
тип лісу 363, 368
тиск 264
тиск повітря 45
тиск повітря в шинах коліс 41
титрована кислотність 343
токсичні речовини 142
токсоплазмоз 341
томати 125
тополя енергетична 110
трави багаторічні злакові
і бобові 171
трави бобові багаторічні 173
травостій злаковий сіяний 53
травосумішки 171
транспірація 207
транспортний агрегат 42
трансфер технологій 25
трансформації 20
трелювання деревини 365
тренінг рисаків 232
триазинові гербіциди 136
тривалість періоду вегетації 184
трипородне поєднання 281
тритикале 161
тритикале сорту Харроза 295
тритикале яре 52, 93
трихограма 134
туберкульоз 328, 336
тузлучний спосіб 353
тягово-зчіпні пристрої 42

Т
таврійс. зон. типи 244
таксація лісу 360, 369
тваринництво 9
тваринництво Південного Степу
України 230
тверде біопаливо 140
телята 334, 339

У
угіддя природні кормові 171
удобрення 53, 97
удобрення гороху овочевого 219
удобрення ґрунту 1
укр. бура мол. порода 246, 346
укр. чорно-ряба мол. порода 346
укривні матеріали 210
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ультрасонографія гонад 314
Уманський с.-г. інститут 1
уміст білка і жиру в зерні 105
уміст жиру в насінні 97
уміст катіонів магнію в ґрунті 50
уміст органічного вуглецю
в ґрунті 50
управління виробництвом
продукції 235
управління рухом 46
управління у ветмедицині 331
урожай насіння 172
урожайність 75, 89, 133, 135, 161
урожайність буряків столових 211
урожайність гороху овочевого 219
урожайність зеленої маси 176
урожайність зерна пшениці
м’якої ярої 106
урожайність картоплі 212, 214
урожайність насіння і волокна 96
усихання обліпихи 202
устаткування 146
утримання 10
утримання ВРХ 235
утримання гусей 293
утримання кролів 300
утримання телят підсисних 248
учений у галузі рослинництва
О.О. Созінов 7
учений у галузі тваринництва
В.Ю. Недава 9
Ф
фагоцитарна активність 285
фази онтогенезу 106
фази скошування 170
фальсифікат 312
ФАО 166
ФАО-АТЛАСС 338
фасціольоз 339
фенологічний календар
розвитку 137
фенологічні фази 188
фенотипова консолідованість 241
ферментативна активність 123
ферменти 321
фермерське господарство 28
фермерське господарство
“Перспектива” 200
фізико-хімічні властивості меду 302
фізіологічні параметри свиней 267
фінансова підтримка 15, 21
фінансове забезпечення 16, 30
фінансові можливості 26
фінансово-кредитні інституції 30
фінансування 11
фінансування бюджетних
програм 15
фінансування протиепізоотичних
заходів 331
фітомаса чорниці 357
фітопатогени 124
фітопатологічна експертиза 128
фітопатологія лісу 367
фіторемедіант ґрунту 81
фітосанітарний ризик 130
фітотерапія 339
фітотоксичність 81
фітофаги 130, 131
фітофтороз 125, 133
флуоресцентні зонди 145
фомоз 135

“АПК України”. Реферативний журнал
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фомозна гниль 128
форми успадкування 268
формування високопродуктивного
стада ВРХ 242
фунгіциди 121, 136, 198
фунгіциди біоелісітори 138
фундук 203, 204
функціональні продукти 349
функціонально-технологічні
властивості 349
функціонально-технологічні
добавки 353
Х
Харківська обл. 248, 253, 262
харчова цінність 349
харчові добавки 348
харчові токсикоінфекції 327
харчування 318
хвороби бджіл 306
хвороби і шкідники цикламена 228
Херсонська обл. 233, 234, 244, 251,
252, 255, 257
хімічний склад найдовшого м ’яза
спини 296
хімічний склад плодів 194
хімічні і біологічні засоби 125
хламідіоз 341
хлібобулочні вироби 348
хлорофіл 69
холодостійкість 167
хрящова тканина 329
хутрова продуктивність кролів 294
хутрове звірівництво 297
хутрові звірі 298
Ц
цвітіння 170
цезій 122
целюлозолітична активність
ґрунту 53
целюлозоруйнівна активність
ґрунту 55

Центральна служба з досліджень
Сходу 3
цехи переробні птиці 286
цибуля 125, 215
цикламен (альпійська фіалка) 228
цикорій 141
цинк 287
циркулюючі імунні комплекси 291
цільнозернове пшеничне
борошно 342
цінова політика 13
цукати 345
цукристість 89
цьоголітки 324
цьоголітки коропа 316
Ч
частикові риби 319
черешня 199, 201
Черкаська обл. 242
Чернівецька обл. 259
чизельна лапа з прямим
стояком 32
чизельний глибокорозпушувач 32
чинники стабілізувального
відбору 271
чисельність бур’янів 70
чистопородне розведення 274, 298
чорний пар 49
чорничники лісові 357
чорнозем звичайний 56, 57
чорнозем південний 87
чорнозем типовий 49, 55, 101
чорноземи звичайні та південні 61
Ш
Шаболатський лиман 320, 322
швидкість руху агрегату 32
ширина міжрядь 179
шкідливість 126
шкідники 129, 137
шкідники лісу 361
шкіряно-хутрове виробництво 263

шкодочинність 137, 313
шовкопряд шовковичний 313
шпик 344
штам Erwinia amylovora YKM
B-9057T 196
штучна інкубація 10
штучне осіменіння корів 245
штучне розведення 319
Щ
щитоподібна залоза 333
щільність ґрунту 57
щільність насаджень 197
щури лабораторні 333
Я
яблуневі сади 196, 200
яблуня Білорусі 197
яєчна продуктивність 288
яйця інкубаційні 290
яйця курей 287
якість борошна і тіста 159
якість води 143
якість ґрунтів 61
якість зерна 103
якість зерна квасолі 100
якість зерна пшениці м’якої
ярої 106
якість зерна пшениці озимої 95
якість корму 169, 177
якість молока 354
якість молока-сировини 346
якість освіти 147
якість продукції 348
якість тушок птиці 286
якості свиней (відтворювальні,
відгодівельні та м’ясні) 274
ялина європейська 363
ялівець 198
ярочки 251
ячмінь 157
ячмінь пивоварний 72
ячмінь ярий 71, 102, 107

Покажчик використаних
періодичних і продовжуваних видань
Періодичні видання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Аграрна економіка. 2019. Т. 12, № 3/4.
Аграрная наука. 2019. № 2.
Агроекологічний журнал. 2019. № 3.
Агроіндустрія. 2019. № 12; 2020. № 1.
Агроном. 2020. № 1.
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.
2019. Вип. 15, т. 1, 2.
Біоенергетика. 2019. № 2.
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 1.
Ветеринарный журнал Беларуси. 2019. № 2.
Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019.
Вип. 3.
Вісник аграрної науки. 2019. №№ 11, 12.
Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. 2020. Вип. 1.

№ 2 (84), 2020

13. Вісник Полтавської державної аграрної академії.
2019. №№ 2, 4.
14. Вісник Уманського національного університету
садівництва. 2019. № 2.
15. Економіка АПК. 2019. № 12.
16. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 5.
17. Земледелие и защита растений. 2019. № 6; 2020.
№ 1.
18. Зерно. 2020. № 1.
19. Зернові продукти і комбікорми. 2019. Т. 19, № 4.
20. Карантин і захист рослин. 2019. №№ 9/10,
11/12.
21. Мелиорация. 2019. №№ 1, 2, 3, 4.
22. Мікробіологічний журнал. 2019. Т. 81, № 6.
23. Науковий вісник “Асканія-Нова”. 2018. Вип. 11, 12.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наукові горизонти. 2019. № 12.
Наше птахівництво. 2020. № 1.
Новітні агротехнології. 2018. № 6.
Овочі і фрукти. 2019. №№ 6, 8, 11.
Овочівництво. 2020. №№ 1, 2.
Огородник. 2020. № 1.
Плантатор. 2020. № 1.
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2019. Вип. 4.
Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2019. Т. 29,
№ 4; 2020. № 3.
Пропозиція. 2020. №№ 1, 4, 5.
Рибогосподарська наука України. 2019. № 4.
Рослинництво та ґрунтознавство. 2020. Т. 11,
№ 1.

36. Садівництво по-українськи. 2019. № 6.
37. Садівництво. Виноградарство. Технології та інновації. 2019. № 6.
38. Сучасне птахівництво. 2019. № 7/8.
39. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 3.
40. Товарознавчий вісник. 2019. Вип. 12.
41. Чорноморський ботанічний журнал. 2019. Т. 15,
№ 2.
42. Эпизоотология. Иммунобиология. Фармакология.
Санитария. Минск, 2019. № 2.
43. Agricultural Science and Practice. 2019. № 3.
44. Agroexpert. 2019. № 12; 2020. №№ 3, 4, 5.
45. Biotechnologia acta. 2019. Vol. 12, No 6.
46. Plant Varieties Studying and Protection. 2019. Vol. 15,
No 4.

Продовжувані видання та інші наукові збірники
1. Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. пр. / М-во
агрополітики України, Одеський держ. аграр. ун-т; редрада.: Панікар І.І. (голова) та ін. Одеса, 1999 —
		 Вип. 93: Вет. науки. 2019. 305 с. Шифр 553523
2. Агробіологія: зб. наук. пр. / М-во аграр. політики
України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т; редкол.: Карпук Л.М. (голов. ред.) та ін. Біла Церква, 2009 —
		 Вип. 2(153). 2019. 96 с. Шифр 553724
3. Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук.
зб. / НААН, Нац. наук. центр “Ін-т ґрунтознавства
та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”; редкол.: Балюк С.А. (відп. ред.) та ін. Харків, 2010 —
		 Вип. 88. 2019. 136 с. Шифр 06 553575
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засн. ННСГБ НААН у 1998 р. (77 кн.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

КУЛЕШОВ М.М. (1998)
КРАВЧЕНКО М.А. (1999)
ЯНАТА О.А. (2001)
ФЕДОРОВА Н.А. (2002)
КОТКО І.К. (2002)
ФОМІЧОВ А.М. (2003)
НАУМЕНКО В.В. (2004)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

ГЛАЗКО В.І. (2004)
ТЮЛЕНЄВ М.О. (2004)
МАХОВ Г.Г. (2005)
ШЕВЧЕНКО М.Н. (2005)
ВЛАСЮК П.А. (2005)
АЛПАТЬЄВ С.М. (2005)
СЛЮСАР І.Т. (2005)
БОГДАНОВ С.М. (2006)
ДЕГОДЮК Е.Г. (2007)
ЗЕЛЕНСЬКИЙ М.О. (2007)
ЯНГОЛЬ А.М. (2007)
СВЄЧИН К.Б. (2007)
МУДРУК О.С. (2007)
ОСИПЧУК А.А. (2007)
ТИХОНЕНКО Д.Г. (2007)
ТЕРНИЧЕНКО А.Г. (2008)
ГОРОДНІЙ М.Г. (2008, 2008)
ЗАДОНЦЕВ А.І. (2008)
ТАРАНЕНКО Л.К. (2009)
ВІЛЕНСЬКИЙ Д.Г. (2009)
ТАРАБРІН О.Є. (2009)
ЛОПАТІН М.І. (2009)
РЕВО М.В. (2009)
ПОЧЕРНЯЄВ Ф.К. (2010)
КОЛЕСНІКОВ О.І. (2010)
САЗАНОВ В.І. (2010)
СТУПЕНЬ М.Г. (2010)
ГУБЕНІ Ю.Е. (2010)
ШЕЛЕПОВ В.В. (2011, 2016)
СІРАЦЬКИЙ Й.З. (2011)
ЗАВІРЮХА П.Д. (2011)
БЕРЕЗІВСЬКИЙ П.С. (2011)
КРИЛОВА Г.І. (2011)
ДЖОВАНІ Д.О. (2011)
ВОЛЬФ М.М. (2011)
ТРЕТЬЯКОВ С.Ф. (2011)
КУЛЖИНСЬКИЙ С.П. (2011)
КОБЕЦЬ А.С. (2012)
СТЕПЧЕНКО Л.М. (2012)
РОЖЕСТВЕНСЬКИЙ Б.М. (2012)
ШАРАПА Г.С. (2013)
ВОЗНЯК Р.П. (2013)
ПРОКОПОВИЧ П.П. (2013)
НАБОКИХ О.Г. (2013)
ОНИСЬКО С.М. (2013)
ЗОСИМОВИЧ В.П. (2013)
ВЛАСОВ В.І. (2014)
ОСЬМАК К.І. (2014)
ПОГГЕНПОЛЬ В.О. (2014)
ГУЗЄВ І.В. (2015)
НИЖНІЙ М.І. (2015)
ШЕПОТЬКО Л.О. (2015)
ХОМЕНКО О.Д. (2016)
ПОДОБА Б.Є. (2016)
БОЙКО П.І. (2016)
СПЕСИВЦЕВ П.В. (2016)
ФРАНКФУРТ С.Л. (2016)
ШЕЛЕПОВ В.В. (2016)
ЗЕЛЕНСЬКИЙ М.О. (2017)
НІКОЛАЄВ В.Ф. (2017)
ВАСИЛЬЕВ В.П. (2017)
КУДАШЕВ В.О. (2018)
ПЕЛЕХАТИЙ М.С. (2018)
ТЮЛЕНЄВ М.О. (2019)
БУГУЦЬКИЙ О.А. (2019)
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73.
74.
75.
76.
77.

ГАВСЕВИЧ П.І. (2019)
СЛЮСАР І.Т. (2019)
ТАРХОВ К.І. (2019)
ТАЇРОВ В.Є. (2019)
ВИРОВЕЦЬ В.Г. (2019)
Історико-бібліографічна серія
“Аграрна наука України в особах,
документах, бібліографії”
засн. проф. В. А. Вергуновим у 2001 р. (116 кн.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Персоналії:
БУДРІН П.В. (2001)
ЛИХВАР Д.Ф. (2002, 2015)
ЯНАТА О.А. (2003)
ІВАНИЦЬКИЙ Б.Г. (2004)
КВАСНИЦЬКИЙ О.В. (2005)
РЕМЕСЛО В.М. (2006)
ЮР’ЄВ В.Я. (2007)
АЛЕШО О.Г. (2011)
ТРЕТЬЯКОВ С.Ф. (2012)
СКОРОХОДЬКО А.К. (2015)
БУГУЦЬКИЙ О.А. (2015)
САПЄГІН А.О. (2015)
ПЕРЕСИПКІН В. Ф. (2016)
ЗУБЕЦЬ М.В. (2016)
ФРАНКФУРТ С.Л. (2016)
КРАВЧЕНКО М.А. (2018)
КАЛАЧИКОВ О.Т. (2018)
ЗУБЕЦЬ М.В. (2018)
ПРОКОПОВИЧ П. І. (2018)
КУДАШЕВ В.О. (2018)
ТЮЛЕНЄВ М.О. (2019)
ШИНДЛЕР К.Г. (2019)
ШКАБАРА О.С. (2020).

Монографії, брошури, довідники:
1. Вергунов В.А. Коноплярство в Україні : історичні аспекти розвитку. Погляд у минуле. Проблеми
сьогодення. Перспективи: моногр. (2002).
2. Харківський с.-г. науково-освітній центр з селекції і
насінництва: становлення та діяльність (ІІ половина
ХІХ — початок ХХ ст.): моногр. (2004).
3. Наукова школа акад. ВАСИЛЕНКА Петра Мефодійовича: моногр. (2005).
4. Коломийській дослідній станції — 50 років: здобутки, перспективи (2006).
5. Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки: моногр. (ч. 1 — 2006; ч. 2. — 2008;
ч. 3 — 2010; ч. 4 — 2012).
6. Вергунов В.А. Харківський науковий центр з селекції
с.-г. культур: історія та сьогодення : до 100-річчя з
дня заснування Ін-ту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва:
моногр. (2007).
7. Вергунов В.А. Професор СЛЬОЗКІН Петро Родіонович (1862–1927 рр.): моногр. (2007).
8. Вергунов В.А. Державна наукова с.-г. бібліотека
УААН: історія і сьогодення: моногр. (2007).
9. Супіханов Б.К. Олійні культури: історія, сорти, виробництво, торгівля: моногр. (2008).
10. Мельник Ю.Ф. Сільське господарство України доби
1917–1920 рр.: міністри землеробства: моногр.
(2008).
11. Вергунов В.А. Історія Української академії с.-г. наук
(1956–1962). До 110-річчя створення Нац. аграр.
ун-ту: моногр. (2008).
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12. Вергунов В.А. Полтавське дослідне поле : становлення і розвиток с.-г. дослідної справи в Україні (до
125-річчя державного дослідництва в агрономії та
тваринництві): моногр. (2009).
13. Супіханов Б.К. Продовольча безпека України: історія і сьогодення: моногр. (2009).
14. Супіханов Б.К. Зернові культури: історія, сорти, виробництво: моногр. (2009).
15. Мельник Ю.Ф. Сільське господарство України доби
1920 років: народні комісари землеробства: моногр.
(2009).
16. Вергунов В.А. Академік К.К. Гедройц і Україна: невідомі сторінки творчої біографії (1929–1930 рр.):
моногр. (2009).
17. Вергунов В.А. Агрономія і становлення науки про
тваринництво на теренах України та Франції (ІІ половина ХVІІІ – 1917 р.): моногр. (2009).
18. Вергунов В.А. Сельскохозяйственное опытное дело
в Украине: историко-научный анализ организацион
ных основ: моногр. (2009).
19. Вергунов В.А. Василий Николаевич Ремесло —
ученый селекционер (1907–1983): (к 100-летию Мироновского ин-та пшеницы им. В.М. Ремесло): моногр. (2010).
20. Вергунов В.А. Еволюція наукових засад на шляху
до природоохоронного адаптивно-ландшафтного
меліоративного землеробства: моногр. (2010).
21. Історія розвитку генетики та селекції: особистості і
здобутки: моногр. (2010).
22. Сінченко В.М. Цукрові буряки : історія, сорти і гібриди, технологія, виробництво: моногр. (2010).
23. Коваленко С.Д. Історія Ботанічної секції С.-г. наукового комітету України (1918–1927): моногр. (2010).
24. Білоцерківська А.С. Сільське господарство України
першої чверті ХХ століття та його наук.-освіт. забезпечення в контексті діяльності проф. А.Г. Терниченка : моногр. (2010).
25. Мельник Ю.Ф. Сільське господарство України
1930-х років: народні комісари землеробства: моногр. (2010).
26. Приходько Ю.О. Становлення та діяльність Харківського науково-освітнього центру з ветеринарної
паразитології: кінець ХІХ – початок ХХІ ст. : моногр.
(2010).
27. Радченко Л.С. Академік І.І. Лукінов — вчений, громадський діяч, організатор аграрно-економічної
науки в Україні : моногр. (2011).
28. Герук С.М. Відновлення деталей сільськогосподарських машин зварюванням і наплавленням :
становлення та розвиток: моногр. (2011).
29. Черныш О.А. Академик Василий Николаевич Ремесло — ученый и организатор сельскохозяйственной науки (1907–1983) (к 100-летию Мироновского
института пшеницы им. В.Н. Ремесло): моногр.
(2011).
30. Вергунов В.А. Історія аграрної науки, освіти і техніки в Україні ретросп. наук.-доп. бібліогр. покажч.
автореф. дис. (2011).
31. Корзун О.В. Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.) : моногр. (2011).
32. Вергунова І.М. Історія процесу інформатизації в
агрономії України (60-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) :
моногр. (2011).
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33. Вергунов В.А. Передумови становлення та діяльність Миронівської селекційно-дослідної станції
(1911–1968) (2011).
34. Присяжнюк М.В. Наукове забезпечення розвит
ку українського тваринництва у 20-х рр. ХХ ст.
(2011).
35. Радченко Л.С. Наукова школа академіка І.І. Лукінова
(1927–2004) (2011).
36. Зубець М.М. Київська дослідна станція тваринництва “Терезине” : історія, здобутки, вчені (2011).
37. Бородай І.С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки
(2012).
38. Вергунова І.М. Математичні методи для вирішення
наукових завдань вітчизняної агрономії першої половини ХХ ст. (2012).
39. Вергунов В.А. Передумови становлення та діяльність Миронівської селекційно-дослідної станції
(1911–1968) (2012).
40. Діденко О.М. Розвиток водного права в контексті
науково-освітньої діяльності В.А. Григор’їва (1872–
1927) (2012).
41. Войтюк В.Д. Мобільні засоби технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки в
Україні (XX – початок XXI ст.) (2013).
42. Присяжнюк М.В. Розвиток сільськогосподарської
дослідної справи УСРР у 20-х рр. ХХ ст. : науковоорганізаційні засади (2012).
43. Вергунов В.А. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від зародження до академічного існування: організаційний аспект (2012).
44. Піпан Х.М. Селекція озимої пшениці в Україні : історія та здобутки (2013).
45. Гриценко Н.Ф. Історія наукової думки про класифікацію ґрунтів (до 130-річчя виходу кн. проф. В.В. Докучаєва “Російський чорнозем”) (2013)
46. Ерозія ґрунтів України : еволюція теорії та практики :
монографія (2014).
47. Вергунов В.А. Професор Борис Карлович Єнкен
(1873–1943) : нарис життя та творчої діяльності
(2014).
48. Волощук М.Д. Ерозія ґрунтів України : еволюція
теорії та практики : монографія (2014).
49. Вергунов В.А. Полтавському товариству сільського
господарства — 150 років : віхи видатних діянь на
благо України (2015).
50. Вергунов В.А. Національному університету водного
господарства та природокористування — 100 років :
іст.-наук. аналіз передумов появи (2015).
51. Путівник по архівних установах України для дослідників історії аграрної науки (2015).
52. Вергунов В.А. Полтавському товариству сільського
господарства — 150 років : віхи видатних діянь на
благо України (2015).
53. Вергунов В.А. Від Погарського навчально-зразкового господарства до Гадяцької сільськогосподарської дослідної станції, або історія подарунку купця
В.В. Бойка полтавській громаді (2015).
54. Бей Р.В. Еволюція наукової думки в механізації та
автоматизації у тваринництві УРСР (20–80-ті рр.
ХХ ст.) (2015).
55. Вергунов В.А. Культура боліт на Полтавщині : становлення та розвиток у світлі творчої спадщини
П.В. Спесивцева (2016).
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56. В
 ергунов В.А. Інститут історії аграрної науки, освіти
та техніки ННСГБ НААН (2016).
57. Щебетюк Н.Б. Історія Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (1931–1935 рр.) (2017).
58. Щебетюк Н.Б. Розвиток аграрної науки в Україні
наприкінці 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (2017).
59. Євтушик Р.В. Історія селекції однонасінних цукрових буряків на теренах України (2017).
60. Вергунов В.А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН : історія та сучасність. До
100-річчя від дня створення (2017).
61. Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дос
лідної справи в Україні. У 3 ч. Ч. 1 : Творці та розбудовники (біографічні нариси). (2018).
62. Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дос
лідної справи в Україні. У 3 ч. Ч 2 : Науково-орга
нізаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга
половина ХІХ – початок ХХІ ст.) (2018).
63. Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3 ч. Ч. 3 : Урядові постанови.
Відомчі рішення. Архівні матеріали (2018).
64. Коваленко С.Д. Система організації впровадження
наукових розробок у сільське господарство Украї
ни (друга половина ХІХ – 50-ті роки ХХ століття)
(2019).
65. Мельник В.В. Науково-організаційні засади розвитку
птахівництва в Україні другої половини ХХ – початку
ХХІ ст. (2019).
66. Вергунов В.А., Бєлова О.І. Дорадництво в Україні :
історія, здобутки, перспективи (2019).
67. Корзун О.В. Сільськогосподарська дослідна справа
в Україні в роки Другої світової війни (1939–1945)
(2019).
68. Чмирь С.М. Концептуальні засади оптимізації високопродуктивних агроекосистем у Степу України
(2019).
69. Чмирь С.М. Наукові основи альтернативних агрофітоценозів для виробництва органічної продукції
у посушливих умовах Степу України (2019).
Збірки документів і матеріалів:
1. С.-г. науковий комітет України (1918–1927 рр.) : зб.
док. і матеріалів (2006).
2. Академік Микола Іванович ВАВИЛОВ і розвиток
аграрної науки в Україні : зб. іст.-наук. нарисів, док.,
бібліогр. матеріалів (2005).
3. Р. ВАЛЬТЕР, Ю. КЛЕОПОВ і Г. МАХОВ — забуті
сторінки вітчизняної науки : зб. док. і матеріалів
(2006).
4. Всеукраїнська Академія С.-г. Наук (1931–1935 рр.) :
зб. док. і матеріалів (2006).
5. Українська академія с.-г. наук (1956–1962 рр.) : зб.
док. і матеріалів (2006).
6. Агроґрунтознавство в Україні (1930–1940 рр.) : зб.
док. і матеріалів (2007).
7. Відділ с.-г. наук АН УРСР (1945–1956) : зб. док. і
матеріалів (2008).
8. Агрономічне ґрунтознавство в Україні (1918–1930 рр.) :
зб. док. і матеріалів (2008).
9. Науково-консультаційна рада Народного комісаріату земельних справ УРСР (1927–1930 рр.) : зб. док.
і матеріалів (2010).
10. Південне відділення ВАСГНІЛ : зб. док. і матеріалів
(2011).
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11. П
 рисяжнюк М.В. Сорто-насіннєве управління Цукротресту (1921–1927) : зб. док. та матеріалів (2011).
12. Сільське господарство УРСР та його наукове забезпечення у роки Другої світової війни (1940–1945)
(2012).
13. Сівозміни в системах землеробства України (1958–
1984 рр.) : зб. док. і матеріалів (2012)
14. Агроґрунтознавство в Україні (1930–1941 рр.) : зб.
док. і матеріалів (2013).
15. Науково-організаційні засади розвитку аграрної нау
ки та її управління в УРСР (1962–1969) : зб. док. і
матеріалів (2014).
16. Організація наукового забезпечення сільськогосподарської галузі УРСР у 1946–1956 роках : зб. док. і
матеріалів (2014).
17. Полтавське товариство сільського господарства
(журнали засідань) (вип. 1; вип. 2, ч. 1; вип. 2, ч. 2;
вип. 3, ч. 1; вип. 3, ч. 2) (2015).
18. Київське товариство сільського господарства та
сільськогосподарської промисловості (1876–1919) :
зб. док. і матеріалів (2015).
19. Державне регулювання с.-г. науки в УСРР / УРСР у
1935–1940 рр.: зб. док. і матеріалів (2015).
20. Колгоспна дослідна справа УРСР у 1935–1956 рр. :
зб. док. і матеріалів (2016).
21. Організація науково-освітнього та інформаційнобібліотечного забезпечення аграрної галузі у роки
Української революції (1917–1921). До 100-річчя
Національної академії аграрних наук України : зб.
док. і матеріалів (2018).
Серія
“Відомі вчені-природознавці
та освітяни України”
засн. проф. В.А. Вергуновим у 2004 р. (10 кн.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НОВИКОВ М.М. (2003, 2008)
ГРОДЗИНСЬКИЙ Д.М. (2010)
КОСТЕНКО Н.В. (2011)
ГРОДЗИНСЬКИЙ А.М. (2012)
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ О.Г. (2012)
ДЕРЛЕМЕНКО В.В. (2013)
ЗЛЕНКО В. А. (2014)
КУДАШЕВ О.С. (2017)
ЛІСНЕВИЧ Л.О. (2018)
Серія
“Академіки та члени-кореспонденти
НАН України для сільського господарства”
засн. НБУВ НАНУ і ННСГБ НААН у 2007 р. (2 кн.)

1. А
 кадемік НАН України ЛУКІНОВ І.І. (1927–2004) :
біобібліогр. покажч. (2009)
2. А кадемік АН УРСР і ВАСГНІЛ Оппоков (Опоків)
Євген Володимирович (1869–1937) : біобібліогр.
покажч. (2014)
Бібліографічна серія
“Іноземна с.-г. книга у фондах ДНСГБ НААН
та науково-дослідних установ
і вищих навчальних закладів аграрного
профілю”
засн. проф. В.А. Вергуновим у 2009 р. (11 кн.)
1. Польська книга у фондах ДНСГБ УААН : наук.-доп.
бібліогр. покажч. (1825–2002 рр.) (2008).
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2. Польська с.-г. книга у фондах Держ. наукової с.-г.
бібліотеки УААН та наук.-дослідних установ і вищих навч. закладів аграр. профілю (1771–2008 рр.):
наук.-доп. бібліогр. покажч. (2009).
3. Колекція французьких с.-г. видань у фондах ДНСГБ
УААН (1802–2008) (2009).
4. Німецькі сільськогосподарські видання у фондах
ДНСГД НААН (1822–2010).
5. Чеські сільськогосподарські видання у фондах
ДНСГБ НААН (2012).
6. Угорські сільськогосподарські видання у фондах
Національної наукової сільськогосподарської бібліо
теки Національної академії аграрних наук України
та науково-дослідних установ і вищих навчальних
закладів аграрного профілю (1595–2014) : наук.-доп.
бібліогр. покажч. (2017).
7. Іспанські сільськогосподарські видання у фондах
Національної наукової сільськогосподарської бібліо
теки Національної академії аграрних наук України
(1914–2012) : наук.-доп. бібліогр. покажч. (2017).
8. Болгарська сільськогосподарська книга у фондах
Національної наукової сільськогосподарської бібліо
теки Національної академії аграрних наук України
(1903–2006) : наук.-доп. бібліогр. покажч. (2017)
9. Англомовні сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогосподарської
бібліотеки Національної академії аграрних наук
України (1823–1928) : наук.-доп. бібліогр. покажч.
Ч. 1. (2017).
10. Англомовні сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогосподарської
бібліотеки Національної академії аграрних наук
України (1929–1935) : наук.-доп. бібліогр. покажч.
Ч. 2. (2019).
11. Німецькі сільськогосподарські видання у фондах
Національної наукової сільськогосподарської бібліо
теки Національної академії аграрних наук України
та науково-дослідних установах і вищих навчальних
закладах аграрного профілю (1743–2015) : наук.доп. бібліогр.покажч. (2020).
Серія
“Наукові історико-бібліографічні читання”
Заснована ННСГБ НААН у 2001 р. (15 кн.)
1. ЯНАТА О.А. (2001)
2. ШІНДЛЕР К.Г. (2005)
3. НОВИКОВ М.М. (2008)
4. ГРОДЗИНСЬКИЙ Д.М. (2011)
5. ГРОДЗИНСЬКИЙ А.М. (2012)
6. КОСТЕНКО В.С. (2013)
7. АНГЕЛІНА П.М. (2014)
8. АНТОНЕЦЬ С.С. (2014)
9. ОСЬМАК К.І. (2014)
10. СЛОБОДЯНИК М.С. (2015)
11. ФРАНКФУРТ С.Л. (2016)
12. Історія освіти, науки і техніки в Україні : зб. матеріали ХІІ Міжнар. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення ННСГБ
НААН (2017).
13. Інформаційно-бібліотечна діяльність Національної
наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН в
контексті її 100-річного ювілею : збірка матеріалів
виїзного засідання Президії Національної академії
аграрних наук України (2017).
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14. Історія освіти, науки і техніки в Україні : збірка
матеріалів ХІІІ Міжнар. конф. молодих учених та
спеціалістів, присвяч. 100-річчю від часу утворення
у складі М-ва зем. справ комітетів — вченого і с.-г.
освіти (нині — Нац. акад. аграр. наук України) та
80-річчю від дня народж. акад. НААН, Заслуженого
діяча науки і техніки України, Героя України, президента НААН (1996–2011) М.В. Зубця (1938–2014)
(2018).
15. Історія освіти, науки і техніки в Україні : збірка
матеріалів ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих
учених та спеціалістів, присвяч. ювіл. датам від дня
народж. видатних учених в галузі аграр. наук —
основоположників с.-г. досл. справи в Україні за
наук. напрямами — Богданова Сергія Михайловича (1859–1920), Шиндлера Камілла Гавриловича
(1869–1940) та чл.-кор. АН УРСР Тюленєва Миколи
Олександровича (1889–1969) (2019).
Науково-допоміжні
і довідково-інформативні видання (85 кн.):
1. Огляд іноземної літератури з сільського господарства. 1933–1947. Вип. 1–52. (1947).
2. Передовой стахановский опыт в социалистическом
сельском хозяйстве. Вып. 4. (1947).
3. За передовую мичуринскую агробиологическую нау
ку : библиогр. указ. лит. (1949)
4. Передовой стахановский опыт в социалистическом
сельском хозяйстве. Т. 5. (1950).
5. Вирощування сільськогосподарських рослин без
ґрунту : Гідропоніка : бібліогр. покажч. вітчизн. літ.
Вип. 1. (1965).
6. Георгий Николаевич Высоцкий. 1865–1940 гг. : биб
лиогр. указ. К 100-летию со дня рожд. (1965).
7. Вредители и болезни озимой пшеницы и меры
борьбы с ними : библиогр. указ. (1966).
8. Достижения науки и передовой опыт — сельскохозяйственному производству : проф.-произв. аннот.
библиогр. указ. (1966–1990).
9. Рациональные типы кормления сельскохоз яйст
венных животных и птицы : библиогр. указ. отеч.
лит. за 1963–1966 гг. (1967).
10. Тростянецкие леса в лесоводственной и исторической литературе : библиогр. указ. отеч. лит. за
1885–1966 гг. (1967).
11. Учёные Харьковщины — сельскому и лесному хозяйству : библиогр. указ. (1968).
12. Сводный указатель иностранных периодических изданий, полученных библиотеками сельскохозяйст
венных научно-исследовательских учреждений и
вузов Украины и Молдавии. (1970).
13. Витаминное питание сельскохозяйственной птицы :
библиогр. указ. отеч. лит. за 1950–1968 гг. (1970).
14. Илья Иванович Иванов (1870–1932) : биобиблиогр.
указ. К 100-летию со дня рожд. (1970).
15. Рукописный фонд Красно-Тростянецкой лесной
опытной станции : библиогр. указ. (1970).
16. Нові сільськогосподарські книги : поточ. бібліогр.
покажч. (1972–1993).
17. Розміщення і спеціалізація сільськогосподарського
виробництва на Україні : бібліогр. покажч. вітчизн.
літ. за 1967–1971 рр. (1973).
18. Генетика, селекція і насінництво сільськогосподарських культур : (інформ. покажч. кн. та ст.).
(1974–1992).
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19. Механизация возделывания овощей : библиогр.
указ. отеч. лит. за 1968–1977 гг. (1979).
20. Индустриальная основа производства льна-дол
гунца : библиогр. список отеч. лит. за 1976–1981 гг.
(1982).
21. Индустриальная технология возделывания сахарной свеклы : библиогр. список отеч. лит. за 1976–
1981 гг. (1982).
22. Индустриальная технология возделывания сахарной свеклы : библиогр. список отеч. лит. за 1976–
1984 гг. (1985).
23. Перечень отечественных журналов по сельскому хозяйству, хранящихся в депозитарном фонде
ЦНСХБ ЮО ВАСХНИЛ (1987).
24. Перечень иностранных журналов по сельскому хозяйству, хранящихся в депозитарном фонде РНСХБ
ЮО (1990).
25. Библиотечно-библиографические ресурсы Украины
по вопросам сельского хозяйства : отрасл. территор. Справочник (1991).
26. Статистические и информационные издания по воп
росам сельского хозяйства Организации Объеди
нённых Наций и её специализированных учреждений : (аннот. библиогр. указ.) (1991).
27. Проблеми і перспективи розвитку українського села : [поточ. наук.-доп. бібліогр. покажч.]. вип. 1, 2.
(1992).
28. Современные библиографические ресурсы зару
бежных стран по вопросам сельского хозяйства :
указ. компьютер. библиогр. баз данных, учреждений и орг. их генерирующих и связанных с ними
наиболее распространенных печат. библиогр. изд.
(1992).
29. Масличные культуры : науч.-вспом. библиогр. указ.
лит. за 1980–1989 гг. Ч. 1, кн. 1 : Масличные куль
туры (общие вопросы). Подсолнечник ; Ч. 1, кн. 2 :
Масличные культуры (общие вопросы). Подсолнечник (1993).
30. Масличные культуры : науч.-вспом. библиогр. указ.
лит. за 1980–1989 гг. К. Ч. 2 : Рапс. Сурепица.
Клещевина. Горчица. Лён масличный. Редька масличная. Мак масличный. Кунжут. Перилла. Сафлор.
Арахис (1993).
31. Вирощування олійних культур в Україні : наук.допом. бібліогр. покажч. літ. за 1889–1979 рр.
(1995).
32. Олексій Олексійович Созінов : біобібліогр. покажч.
за 1954–1995 рр. (1995).
33. Буркат Валерій Петрович : біобібліогр. покажч. наук.
пр. за 1963–1996 рр. (1996).
34. Валерій Іванович Глазко: Біобібліогр. покажч. наук.
пр. за 1975–1995 рр. (1996).
35. Зубець Михайло Васильович : біобібліогр. покажч.
наук. пр. за 1966–1996 рр. (1996).
36. Нові сільськогосподарські книги : поточ. бібліогр.
покажч. (1996).
37. Вчені-селекціонери у тваринництві : [біобібліогр. довід.]. Кн. 1. Сер. “Укр. вчені-аграрії XX ст.”) (1997).
38. Генетика, селекція і насінництво сільськогосподарських культур : (інформ. покажч. кн. та ст.) (1997).
39. Ейснер Федір Федорович : біобібліогр. покажч. наук.
пр. за 1940–1988 рр. (1997).
40. Кулешов Микола Миколайович (1890–1968) : біобібліогр. покажч. (1998).
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41. Нові сільськогосподарські книги : поточ. бібліогр.
покажч. (1998).
42. Бібліографічні покажчики сільськогосподарської
літератури, підготовлені бібліотеками науково-дос
лідних установ УААН та сільськогосподарських вищих учбових закладів Мінагропрому України. 1969–
1999 : ретросп. наук.-доп. бібліогр. покажч. (1999).
43. Вчені у галузі тваринництва : [біобібліогр. довід.].
Кн. 2. (Сер. “Укр. вчені-аграрії XX ст.”). (1999).
44. Кравченко Микола Антонович : біобібліогр. покажч.
наук. пр. [за 1934–1999 роки]. (1999).
45. Наукові праці Іванівської дослідно-селекційної станції. 1901–1997 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч.
(1999).
46. Ситник Віктор Петрович : [біобібліогр. покажч.] До
60-річчя від дня народж. першого віце-президента
Укр. акад. аграр. наук. (1999).
47. Сільськогосподарські книги : поточ. бібліогр. покажч. (1999).
48. Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліо
рації : [біобібліогр. довід.]. Кн. 3. (Сер. “Укр. вченіаграрії XX ст.”) (2000).
49. Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва : [біобібліогр. довід.]. Кн. 4. (Сер. “Укр. вченіаграрії XX ст.”) (2000).
50. Вчені економісти-аграрники : [біобібліогр. довід.].
Кн. 5, ч. 1. (Сер. “Укр. вчені-аграрії XX ст.”) (2001).
51. Вчені економісти-аграрники : [біобібліогр. довід.].
Кн. 5, ч. 2. (Сер. “Укр. вчені-аграрії XX ст.”) (2001).
52. Вчені у галузі ветеринарної медицини : [біобіб
ліогр. довід.]. Кн. 6. (Сер. “Укр. вчені-аграрії XX ст.”)
(2001).
53. Професор Довгопола Олена Павлівна. Життєвий і
творчий шлях: біобібліогр. покажч. (2001, 2002).
54. Періодичні видання з агрономії в Україні. 1918–1940.
Журнали, “Бюлетені”, “Вісті”, Наукові записки, “Збірники наукових праць”, “Труди”: наук.-доп. ретросп.
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