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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

№ 3 (89), 2021

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 Ukraine, Kyiv,
10 Geroyiv Oborony Str.,
National Scientific
Agricultural Library of NAAS
Tel. (044) 258-42-81
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03022 Ukraine, Kyiv,
37 Vasyl’kivs’ka Str.,
Institute of Water Problems
and Land Reclamation of NAAS
Tel. (044) 257-40–30
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УДК 63(091)

Історія аграрної науки

2021.3.5.

63 (091) Історія аграрної науки
Науковий референт — доктор істор. наук БОРОДАЙ І.С.
Науковий консультант — академік НААН ВЕРГУНОВ В.А.
УДК 001.8:159.955.4:332.54:63(091/092)
2021.3.1. Новаковський Л.Я. ЧОМ, ЧОМ, ЗЕМЛЕ МОЯ:
РОЗДУМИ ПРО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Київ: Аграр. наука,
2020. 516 с.
Історія с.-г. дослідної справи, аграрна економіка, земле
користування, ринкові відносини, охорона землі, Інститут землеустрою, учений у галузі землевпорядкування
Л.Я. Новаковський.
Висвітлено життєвий шлях, наукову та громадську діяльність академіка НААН Леоніда Яковича Новаковського —
учасника земельної реформи в Україні, земельного політика,
видатного вченого в галузі землевпорядкування та охорони
землі. Узагальнено його практичний досвід, наукові результати в галузі реформування земельних відносин в Україні,
розроблення земельного законодавства на принципах його
екологізації, обґрунтування системи формування наукових
основ землеустрою, розвитку ринкових відносин. Учений
обґрунтував і запровадив контурно-меліоративну систему
землер обства, систему моніторингу та використання земельного фонду, яка ґрунтується на принципах оптимального співвідношення елементів ландшафтів і параметрів
антропогенного й техногенного навантаження на нього.
Запропонував методику вивчення втрат с.-г. виробництва
при вилученні земель для несільськогосподарських потреб і
методичні основи моделі ландшафтного природоохоронного землеустрою. Розкрито міжнародну діяльність Інституту
землеустрою НААН та його відновлення, наведено бібліографічні описи публікацій у періодичній пресі.

Історія с.-г. дослідної справи, Носівська селекційнодослідна станція, агротехніка, врожайність, озимі культури, сорт, учений-аграрій С.П. Кулжинський.
Подано архівні матеріали, що стосуються життя та нау
кової діяльності визначного вченого-аграрія та одного з
організаторів с.-г. дослідної справи в Україні, доктора с.-г.
наук, професора, заслуженого діяча науки й техніки Молдавської РСР С.П. Кулжинського. Учений присвятив 20 років
наукової діяльності Носівській с.-г. дослідній станції, є її
засновником та першим директором. Завдяки його зусиллям
станція стала однією з кращих серед районних установ у
колишньому Радянському Союзі 20-х років ХХ ст. Під його
керівництвом розроблено удосконалену агротехніку вирощування озимої пшениці, підібрано її найбільш урожайні сорти.
Вивчив і впровадив у виробництво бобові та зернобобові
культури, велику увагу приділяв високоврожайним культурам: кукурудзі, бурякам цукровим, моркві кормовій та ін.
Репрезентовано передруки доступних праць ученого (понад
90 праць), присвячених організації наукового забезпечення
сільського господарства за період з 1906 по 1940 р., зокрема
статей з галузевих журналів та газет, що нині є рідкісними
виданнями: “Вестник сельского хозяйства”, “Вісник с.-г. науки
та дослідної справи”, “За кормовую базу”, “Журнал опытной
агрономии”, “Земельник”, “Зернове господарство”, “Селянин”,
“Український агроном”, “Химизация социалистического земле
делия”, “Хлебороб”, “Хозяйство”, “Хуторянин”, “Юго-восточный хозяин”, “Южно-русская с.-х. газета”, “Южное хозяйство”.

УДК 001.89:631.1:63(091/092)(477)“18/19”Чикаленко
2021.3.2. Коваленко Н. ВНЕСОК Є.Х. ЧИКАЛЕНКА (1861–
1929) У ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК АГРАРНОЇ НАУКИ
УКРАЇНИ. Часопис української історії. Київ, 2021. Вип. 42.
С. 33–42. Бібліогр.: 22 назви.
Історія аграрної науки, с.-г. нововведення, практичне
господарювання, землеробський та тваринницький напрями, науково-публіцистичні видання, науково-просвітницька
діяльність Є.Х. Чикаленка.
На основі розгляду науково-популярних видань та архівних
матеріалів проведено цілісний науково-історичний аналіз
пріоритетних напрямів діяльності видатного публіциста,
громадського діяча, політика, благодійника та мецената
Є.Х. Чикаленка та його внеску у відродження й розвиток
аграрної України. Відтворено його творчу спадщину у становленні та розвитку аграрної України наприкінці ХІХ — на
початку ХХ ст. Показано, що практичне ведення сільського
господарства стало важливим періодом його діяльності зав
дяки застосуванню прогресивних методів у землеробстві,
тваринництві, кормовиробництві, виноградарстві, садівництві
та організації господарювання. Як новатор і просвітитель
у галузі сільського господарства приділяв увагу новітнім
заходам, які забезпечували збереження вологи у ґрунті та
сприяли боротьбі з посухою на території Південної України.
Завдяки популяризації агрономічних знань у шести брошурах українською мовою під загальною назвою “Розмова про
сільське хазяйство”, йому вдалося підвищити галузеву освіту
селян, поширити використання ними провідних агротехнічних
заходів і технічних удосконалень.

УДК 63(091):631.445.4+94(477)
2021.3.4. Падалка С.С., Кириленко І.Г., Вергунов В.А.
ЧОРНОЗЕМ І УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ: НАРИС ВІД ДАВНИНИ
ДО СЬОГОДЕННЯ. Київ: Аграр. наука, 2020. 552 с.
Історія сільського господарства, землеробство, ґрунти,
чорнозем, землеробська культура, земельні відносини, земельні ресурси, гумус, родючість.
Розкрито роль чорнозему в українській історії від давнини до сьогодення. Висвітлено історичні етапи формування
землеробської культури, політичне та соціально-економічне
значення земельних відносин, окремі аспекти становлення і
розвитку хліборобського суспільства. Відображено первісні
умови потрапляння землі у лоно людської свідомості, витоки
війн, конфліктів і повстань в історії чорноземного ресурсу,
боротьбу за вітчизняні традиції землеробства, утвердження
приватної власності на землю, роль чорнозему в стратегії
політичних режимів. Чорнозем став тим фактором, що зумовив специфіку української ментальності, історії і культури.
“Еталон чорнозему”, яким послугував зразок чорнозему з
Добровеличківського району Кіровоградської області, знаходиться в Лабораторії земельних ресурсів Європи. Показано,
що в останні десятиліття почалося безконтрольне освоєння
угідь, яке супроводжувалося посиленням техногенного навантаження, що негативно позначилося на довкіллі. Значна
частина земель через втрату гумусу трансформувалася у
ґрунти із середнім рівнем родючості. Водночас чорноземний
потенціал України давав змогу їй займати ключові позиції
на світовому ринку продовольства, посісти провідні місця
серед експортерів агропродовольчих товарів, здобути славу
“хлібного кошика” Європи та світу.

УДК 001:631.5/.9“1880–1947”Кулжинський С.П.
2021.3.3. ПРОФЕСОР СЕРГІЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
КУЛЖИНСЬКИЙ (1880–1947): НАРИС ЖИТТЯ ТА ВИБРАНІ
ПРАЦІ / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та
техніки, Носівська селекц.-дослід. станція Миронівського ін-ту
пшениці ім. В.М. Ремесла; уклад.: Вергунов В.А., Зотова А.С.,
Буняк Н.М., Дмитрієва Х.М.; наук. ред. В.А. Вергунов. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2021. 432 с. (Іст.-бібліогр. серія “Аграр.
наука України в особах, документах, бібліографії”; кн. 121).
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УДК 63(091):631.52:633.1:930.2
2021.3.5. Вергунов В.А., Кочмарский В.С., Шелепов В.В.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И АГРОНОМИЯ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ — СТАНОВЛЕНИЕ. ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВА:
монография / НААН, ННСХБ; науч. ред. д-ра с.-х. наук,
проф., академика НААН Вергунова В.А. Киев: ТОВ “ТРОПЕА”,
2021. 304 с. Бібліогр.: 470 назв. Шифр 554410.
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Історія аграрної науки

Зародження сільського господарства, розвиток агрономії, основні продовольчі культури, підтримка АПК.
Висвітлено питання зародження сільського господарства в
первинних центрах, роль землеробства у становленні та розвитку агрономії і природничих наук з Древніх часів до початку
ХХІ ст. Розкрито історію відкриттів та важливих досягнень
вченими світу, Європи і Російської імперії. Окремий розділ
присвячено розвитку сільського господарства і агрономії
СРСР та України в кінці ХІХ — на початку ХХІ ст. Викладено
досягнення в розвитку основної продовольчої культури —
пшениці, її роль у харчуванні людства; показано площі
посіву, валові збори і врожайність зерна, як у світі, так і в
Україні. На думку авторів, кращим способом зростання продуктивності, збільшення валового збору зерна і зменшення
коливань урожайності за роками є відновлення важелів державного регулювання виробництва продукції в агропромисловому комплексі і вкладання капітальних засобів державою
на розвиток сільського господарства і науку — в селекцію
з виведення нових сортів, насінництво, розвиток систем
землеробства, розробку технологій культивації с.-г. рослин,
механізацію, виробництво і внесення добрив, засобів захисту
від хвороб, бур’янів тощо. Прикладом цього є політика США,
Китаю, Індії і Росії, які доклали чималих зусиль до підтримки
АПК, значно збільшили валові збори і експорт зерна в інші
країни. Додатком до державного регулювання повинно стати
ретельне дотримання рекомендованих сівозмін, технологій
культивації і систем насінництва с.-г. культур, які базуються
на досягненнях науки і передового досвіду.
УДК 636.084:001(477)“1931–2019”Цюпко В.В.
2021.3.6. Кунець В.В. ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА
ЦЮПКА ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА (1931–2019). Науковотехнічний бюлетень / Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2021.
№ 125. С. 4–5.
Історія с.-г. дослідної справи, годівля, травлення, лактація, вуглеводно-жировий обмін, білковий обмін, гормональна
регуляція, учений у галузі годівлі с.-г. тварин В.В. Цюпко.
Розкрито основні віхи життєвого і творчого шляху доктора
біологічних наук, професора В.В. Цюпка. Його становлення
як провідного фахівця відбулося в Московській ветеринарній
академії ім. К.І. Скрябіна. Узагальнено його здобутки в НДІ
тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР, в якому працював
з 1959 р. У 1963 р. у Львівському зооветеринарному інституті
захистив кандидатську дисертацію “Особенности липогенеза в вымени в зависимости от различий обмена веществ
в организме коров”, а в 1973 р. у Харківському зооветеринарному інституті — докторську “Углеводно-жировой обмен
в организме жвачных животных и образование молочного
жира у коров”. Вивчив закономірності травлення, лактації,
вуглеводно-жирового та білкового обміну, гормональної регуляції. Доведено пріоритетність методичних підходів до нормування живлення корів за стадіями репродуктивного циклу, що мають особливе значення в сучасних умовах переведення корів на годівлю повнораціонними кормосумішками.
Під його керівництвом проведені дослідження перетворень
азотистих речовин у шлунково-кишковому тракті жуйних.
Також В.В. Цюпко розробив метод накладання анастомозів дванадцятипалої кишки — безпосередньо за сичугом,
який дав можливість провести кількісну оцінку основних
показників трансформацій азотистих речовин. Узагальнено розроблену вченим систему нормування протеїнового
живлення великої рогатої худоби, яка дає змогу економити
до 15% цінних білкових кормів. Разом з учнями і колегами
вперше детально проаналізував концепцію нормування
енергетичного живлення великої рогатої худоби в одиницях
доступної для обміну енергії. Основні її положення викладено в монографії “Физиологические основы питания молочного скота” (1984). Під керівництвом В.В. Цюпка розроблено
спосіб прижиттєвої оцінки маси м’якоті у тілі тварини (1982).
Систематизовано науковий доробок ученого, який становить
понад 200 праць.
УДК 636.2.082:001(047)“1885–1965”Потьомкін М.Д.
2021.3.7. Апостол М.В. НАУКОВІ ПІДХОДИ АКАДЕМІКА
М.Д. ПОТЬОМКІНА (1885–1965) ДО ПЛЕМІННОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ. Гілея. Науковий
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УДК 63(091)

вісник: зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова.
Київ, 2021. Вип. 161: Іст. науки. № 3/4, ч. 1. С. 14–18. Біб
ліогр.: 11 назв.
Історія с.-г. дослідної справи, тваринництво, скотарство, симентальська порода, продуктивність, конституція, екстер’єр, учений у галузі тваринництва М.Д. Потьомкін.
Висвітлено теоретичний і практичний внесок академіка
ВАСГНІЛ Миколи Дмитровича Потьомкіна (1885–1965) в
селекційне вдосконалення симентальської породи великої
рогатої худоби. Запропонована вченим програма племінної
роботи з породою передбачала експедиційне обстеження
центрів її розведення та запровадження перспективного
планування, введення племінних книг, регулярне проведення
виставок та породної експертизи, районування. М.Д. Потьомкін наголошував на необхідності розробки положення
про типи конституції та їх варіації у межах симентальської
породи, підготовку стандартів типів і шкали оцінки промірів та індексів. Показано, що в основу племінної роботи з
симентальською породою він покладав вчення про оцінку
тварин за екстер’єром і конституцією, що ґрунтувалося на
законі співвідносного розвитку та біологічного взаємозв’язку
форми та функції. Систематизовано наукові праці М.Д. Потьомкіна з удосконалення симентальської породи за такими
напрямами: використання різних типів племінних тварин
у племінному підборі з метою визначення ефективних поєднань, оцінка плідників із урахуванням впливу підбору,
вдосконалення системи лінійного розведення; формування
рекордної продуктивності тварин, основи породного районування та ін.
УДК 636.4.082.453.5:001(477)“1926–1990”Cердюк С.І.
2021.3.8. Мартинюк І.М., Сушко О.Б., Бєліков А.А. НАУ
КОВО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО В ГАЛУЗІ ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ С.І. СЕРДЮКА
(1926–1990) (до 95-річчя від дня народження). Науковотехнічний бюлетень / Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2021.
№ 125. С. 13–18.
Історія с.-г. дослідної справи, ветеринарна медицина,
імунізація, штучне осіменіння, Український інститут експериментальної ветеринарії, Інститут тваринництва
НААН, учений у галузі ветеринарії С.І. Сердюк.
Висвітлено наукові здобутки відомого вченого в галузі
відтворення свиней, доктора ветеринарних наук, професора
Сергія Івановича Сердюка та його наукової школи. Як початок
наукової діяльності дослідника розглядали вступ у 1955 р.
до аспірантури Українського інституту експериментальної
ветеринарії (УІЕВ). Підсумком проведених наукових досліджень став захист у 1959 р. кандидатської дисертації “Випробування живої вакцини штаму 19 і убитої вакцини УІЕВ
в порівняльних дослідах імунізації овець проти бруцельозу”.
Науковий шлях у НДІ тваринництва Лісостепу та Полісся
УРСР розпочав у 1960 р. на посаді старшого наукового
співробітника лабораторії штучного осіменіння с.-г. тварин,
яку очолював старший науковий співробітник, кандидат
біологічних наук Ф.І. Осташко. У цей період С.І. Сердюк
розробив оптичний стандарт для оцінки концентрації сперми
кнурів. У 1968 р. разом з Ф.І. Осташком запропонував конструкцію термоса ТС-3, який за своїми термоізоляційними та
експлуатаційними властивостями був найкращим з термосів невакуумного типу. Під час роботи в НДІ тваринництва
Лісостепу та Полісся УРСР опублікував близько 60 наукових
статей, 3 книги, видав інструкцію зі штучного осіменіння свиней та низку методичних рекомендацій, отримав 4 авторські
свідоцтва на винаходи.
УДК 636:57.086.13:001(091/092)(047)Смирнов І.В.
2021.3.9. Кругляк А.П., Кругляк Т.О. ВИДАТНИЙ ВЧЕ
НИЙ-БІОЛОГ СВІТОВОГО РІВНЯ (до 110-річчя від дня
народження доктора біологічних наук, професора колишньої Української сільськогосподарської академії
Ігоря Васильовича Смирнова). Розведення і генетика
тварин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2021. Вип. 61. С. 17–24.
Бібліогр.: 12 назв.
Історія с.-г. дослідної справи, тваринництво, біотехнологія, селекція, порода, збереження генофонду тварин, учений у галузі репродуктивної біотехнології І.В. Смирнов.

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 338.43; 631.1

Економіка сільського господарства.
Організація та управління сільськогосподарським виробництвом

Висвітлено наукові підходи та технологічні рішення, які
забезпечили експериментальне встановлення І.В. Смирновим невідомої раніше властивості сперміїв ссавців зберігати
біологічну повноцінність та генетичну інформацію після заморожування при температурі нижче -200°С з одержанням
нормального потомства. Його відкриття стало основою науково-технічної революції в галузі селекції с.-г. тварин, сприяло розвитку нового напряму досліджень у теорії та практиці
розведення у тваринництві, генетичних методів оцінки плідників за генотипом. Тривале зберігання глибокозаморожених
гамет у зрідженому азоті забезпечило ефективне використання цінних плідників, незалежно від країни світу та часу
використання, що суттєво підвищило ефективність селекції.
Завдяки відкриттю І.В. Смирнова у багатьох країнах світу
впроваджено великомасштабну генотипну селекцію, яку

2021.3.12.

започаткували О.В. Гаркаві (1928) та О.О. Серебровський
(1934). На основі широкого використання кращого світового генофонду спеціалізованих молочних порід в Україні
створено високопродуктивні вітчизняні породи молочної
худоби: українську червоно-рябу, чорно-рябу, червону та
буру молочні. Генетичний потенціал цих порід становить
у племінних заводах 9–10 тис. кг молока від корови за рік,
а в громадському секторі — 6–7 тис. кг. Використання глибокозамороженої сперми та ембріонів набуло глобального
світового масштабу. Показано, що на відкритті І.В. Смирнова
ґрунтуються сучасні методи біотехнології: заморожування
гамет інших видів тварин та трансплантації ембріонів, запліднення in vitro, трансгенна інженерія, трансплантація
органів у медицині та інше.

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 330.142.2:338.436(477)
2021.3.10. Магійович Р., Іваночко О. ІНВЕСТУВАННЯ ЯК
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів, 2020. № 27:
Економіка АПК. С. 58–63. Бібліогр.: 11 назв.
Інвестиції, сільське господарство, інвестування АПК,
інвестиційна привабливість, розвиток АПК.
Акцентовано увагу на важливості процесів інвестування,
від яких залежать перспективи розвитку країни і стан національного виробництва, рівень технічної оснащеності підприємств та економічний добробут населення. Розглянуто
особливості інвестування АПК, які зумовлені специфікою
с.-г. виробництва. Визначено основні причини сповільнення
інвестиційних процесів для аграрних суб’єктів господарювання, які зазвичай мають низьку платоспроможність і відповідно низьку інвестиційну привабливість через звуженість
або відсутність взагалі предмета застави, якими нині виступають лише основні фонди з низькою їхньою ліквідністю
внаслідок високого ступеня морального і фізичного зносу.
Здійснено аналіз розподілу капітальних інвестицій за видами
економічної діяльності, зокрема у сфері АПК. Виявлено та
розкрито основні ризики інвестиційного забезпечення АПК
України. Розвиток і позитивна динаміка АПК безпосередньо
залежать від інтенсивності пошуку і залучення ресурсів на
довгострокову перспективу на регіональному та місцевому
рівнях. До державно-приватного партнерства мають активніше долучатись ініціативні сільські громади, органи місцевого
самоврядування, а також дрібні виробники аграрної продукції. Запропоновано заходи для стимулювання залучення
інвестицій в агропромисловий комплекс.
УДК 330.322:338.432
2021.3.11. Кирилов Ю.Є. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.
Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020.
Вип. 1. С. 36–45. (Серія Економіка). Бібліогр.: 13 назв.
Інвестиції, організаційно-економічний механізм, аграрний
сектор, економіка України, інвестиційний клімат, аграрна
галузь.
Обґрунтовано необхідність формування ефективного ор
ганізаційно-економічного механізму інвестування розвитку
аграрного сектору економіки України. Висвітлено основні
теоретичні позиції і практично-методичні розробки щодо
формування інструментів організаційно-економічного механізму інвестування аграрної галузі. Визначено чинники
формування сприятливого інвестиційного клімату, залучення
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іноземного капіталу та інвестиційних ресурсів до аграрного
сектору. Сформульовано основні завдання макроекономіч
ного регулювання інвестиційних відносин в аграрному секторі. Виявлено і рекомендовано напрями активізації інвестиційної діяльності с.-г. підприємств через удосконалення
складових державної аграрної політики. Запровадження
запропонованого організаційно-економічного механізму інвестування аграрного сектору економіки України забезпечить
сприятливий інвестиційний клімат і залучення іноземних
інвестицій в обсягах, необхідних для його повноцінного розвитку в умовах глобалізації.
УДК 332.155:631.584(477)
2021.3.12. Черевко І. ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТ
КУ НІШЕВОГО КОНОПЛЯНОГО АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ.
Вісник Львівського національного аграрного університету.
Львів, 2020. № 27: Економіка АПК. С. 121–125. Бібліогр.: 14
назв.
Конопляний агробізнес, технічні коноплі, розвиток галузі,
законодавство, експорт продукції, переробка.
Представлено результати проведеного дослідження стану
й динаміки розвитку коноплярства в Україні та накреслено
основні шляхи подальшого розвитку галузі з урахуванням
досвіду розв’язання проблеми у зарубіжних країнах. Розрізняють коноплю медичну (канабіс) і коноплю технічну.
Рентабельність виробництва технічних конопель сьогодні
сягає 50%. На насінні можна заробляти 500–700 дол./га, на
переробці соломи (трести) — ще 2000 дол./га. На суцвіттях
і листі конопель можна отримувати до 100 тис. дол./га.
Технічні коноплі вирощують у понад 30 країнах світу і їхні
посіви розширюються. Українська РСР мала свого часу посіви конопель загальною площею 120 тис. га і 35 заводів із
їх переробки. На теперішній час коноплями засіяно всього
≈4 тис. га земель. Розвиток галузі значною мірою залежить
від законодавства щодо вирощування конопель, основна
проблема якого — прирівнювання промислових безнаркотичних конопель до наркотичних. Другий чинник — відсутність
належної переробної бази. Для подальшого ефективного
розвитку коноплярства слід враховувати досвід закордонного законодавства та можливості його адаптування до
українських умов. Наразі українському виробнику конопель
потрібно займати міцні позиції у цьому сегменті через експорт продукції в країни Європи, які постійно збільшують
потужності з переробки конопляної сировини. Врегулювання
української нормативно-правової бази коноплярства сприятиме розвитку галузі та відповідних переробних підприємств
та створенню додаткових робочих місць.
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Економіка сільського господарства.
Організація та управління сільськогосподарським виробництвом

УДК 332.37
2021.3.13. Аверчев Н.О. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 1.
С. 54–66. (Серія Економіка). Бібліогр.: 13 назв.
Земельні ресурси, ефективність використання, підприємства, господарства населення, виробництво, господарська діяльність.
Обґрунтовано теоретичні і практичні аспекти підвищення
економічної ефективності використання земельних ресурсів
в Україні. Досліджено розподіл підприємств, які здійснювали
с.-г. діяльність, за розміром с.-г. угідь і виявлено значну їх
диференціацію. Проаналізовано ефективність використання
земельних ресурсів у с.-г. підприємствах і господарствах населення. Показано високий рівень ефективності підприємств
у виробництві продукції рослинництва. Виявлено негативні
тенденції у виробництві продукції тваринництва, що впливають на обсяги виробництва продукції у розрахунку на 100 га
с.-г. угідь. Визначено основні фактори, які впливають на
результати господарської діяльності і ефективність використання земельних ресурсів. На цій основі систематизовані заходи на рівні держави, підприємств і господарств населення,
впровадження яких у виробництво сприятиме підвищенню
економічної ефективності використання земельних ресурсів
і господарської діяльності в цілому.
УДК 336.671
2021.3.14. Рубай О., Синявська Л. ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів, 2020.
№ 27: Економіка АПК. С. 109–112. Бібліогр.: 7 назв.
Фінансові ресурси, система управління, підприємства
с.-г., фінансово-господарська діяльність, фінансовий менеджмент.
Викладено основні результати дослідження проблеми
побудови ефективної системи управління фінансовими ресурсами с.-г. підприємств. Обґрунтовано суть і значення системи управління фінансовими ресурсами с.-г. підприємств
як одного з важливих важелів забезпечення ефективної
фінансово-господарської діяльності. Показано, що в умовах
кризових явищ в економіці, обмеженості власних фінансових
ресурсів, браку дієвих механізмів фінансово-кредитного
забезпечення, нестабільності державної політики у сфері
фінансової підтримки та за відсутності в с.-г. підприємствах
ефективної системи менеджменту фінансових ресурсів досі
не вдалось досягти вагомих позитивних результатів. Визначено, що система управління фінансовими ресурсами має
на меті гарантування безперервності процесу виробництва
продукції, товарів, дієвого впливу на процес розширення
відтворення та покращення ефективності виробництва. Виявлено основні проблемні аспекти побудови ефективної системи управління фінансовими ресурсами с.-г. підприємств
та окреслено можливі напрями їхнього усунення в сучасних
умовах господарювання.
УДК 338.246.87
2021.3.15. Балаш Л., Бінерт О., Лисюк О. СИСТЕМА
РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Вісник Львівського національного аграрного
університету. Львів, 2020. № 27: Економіка АПК. С. 44–52.
Бібліогр.: 7 назв.
Система раннього попередження та реагування, антикризове управління, криза, ситуація кризова, підприємство
с.-г.
Визначено, що стабільне функціонування і розвиток підприємства можливі лише за умов захищеності суб’єкта
господарювання на всіх стадіях його існування від впливу
багатьох чинників, які є характерними для кожного суб’єкта
господарювання, взаємозалежать між собою, діють системно, збільшуючи при цьому негативний вплив на діяльність
підприємства. Висвітлено основні етапи системи раннього
попередження та реагування, дано оцінку імовірності виникнення кризових ситуацій та здійснено аналіз можливих
наслідків їхнього впливу. Розглянуто причини виникнення
кризи, властиві саме аграрній сфері, для розуміння рівня її
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керованості с.-г. підприємством. З’ясовано, що кризові ситуа
ції є наслідком дії певних чинників середовища існування
підприємства, які можна поділити на внутрішні і зовнішні.
Обґрунтовано результативність та ефективність використання системи раннього попередження та реагування в
аграрному підприємстві в кризовій ситуації. Встановлено,
що для реалізації антикризового управління в аграрних підприємствах варто керуватись його комплексним механізмом,
базою системи раннього попередження та реагування на
кризу, що зумовлено змінами у середовищі підприємства і
несталістю індикаторів. З метою дієвого управління кризою
слід здійснювати моніторинг усіх змін у практиці підприємства з ретельним подальшим аналізом вжитих управлінських
заходів і прийнятих рішень, у разі необхідності здійснювати
корективи раніше сформованого плану виходу з кризової
ситуації.
УДК 338.43:631.11.009.12:005
2021.3.16. Кириченко Н.В., Боліла С.Ю., Осадчук І.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон,
2020. Вип. 2. С. 118–124. (Серія Економіка).
Інновації, інноваційна діяльність, державна підтримка,
агропромисловий комплекс, модернізація національної економіки.
Висвітлено позитивний досвід економічно розвинених
країн у підтримці інноваційної активності підприємств. Проаналізовано найбільш ефективні методи активізації інноваційної діяльності у сфері агропромислового комплексу.
Встановлено, що необхідно вводити системну підтримку з
боку держави в усіх процесах, які стосуються модернізації
національної економіки. Доведено доцільність розробки
комплексу законодавчих пропозицій для супроводження
цільових програм і організаційних заходів, спрямованих на
розбудову національної інфраструктури підтримки інноваційної діяльності в нашій країні на основі результативного
зарубіжного досвіду. Зазначено, що їх реалізація може стати запорукою прискорення інноваційної діяльності у сфері
сільського господарства і дасть можливість українським с.-г.
виробникам здійснювати ефективне управління виробничими
та економічними процесами, вирощувати високопродуктивну, якісну та конкурентоспроможну продукцію, підвищувати
ефективність і продуктивність виробництва, зменшувати
витрати матеріальних, енергетичних, трудових та природних
ресурсів, що сприятиме зменшенню негативного впливу на
довкілля, а також дасть змогу успішного просування своєї
продукції на зовнішніх і внутрішніх ринках.
УДК 338.431
2021.3.17. Потравка Л.О. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Таврійський науковий вісник:
[зб. наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 2. С. 45–51. (Серія Економіка). Бібліогр.: 5 назв.
Сільське господарство, структурна трансформація,
структурна політика, державні інвестиції, конкуренція,
експортна торгівля.
Досліджено існуючі перспективні можливості здійснення
структурних трансформацій сільського господарства. Окреслено напрями покращення структурної політики. Доведено
необхідність використання синергічного підходу до розробки
дієвого механізму структурних перетворень. Визначено,
що оптимальним є проведення політики держави відносно
стимулювання розвитку інвестиційної діяльності на засадах
розвитку системи державних інвестицій, забезпечення прозорості функціонування механізмів державної підтримки.
Встановлено соціальні фактори впливу на перебіг структурних трансформацій. Запропоновано використання дієвого
механізму, який полягає у регулюванні підтримки конкуренції
на базі методологічних підходів до оптимізації співвідношень
між різними за обсягами підприємствами сільського господарства, створення умов для ефективної за масштабами і
структурою експортної торгівлі. Визначено шляхи реалізації
ключових напрямів структурних трансформацій сільського
господарства.
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Економіка сільського господарства.
Організація та управління сільськогосподарським виробництвом

УДК 338.436’06(477)
2021.3.18. Варченко О.О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ
ФОРМУВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ. Економіка та управління АПК: зб. наук. пр. Біла Церква, 2020. Вип. 2. С. 41–
54. Бібліогр.: 19 назв.
Міжгалузеві відносини, додана вартість, переробна промисловість, харчова промисловість, сільське господарство, торгівля.
Доведено необхідність забезпечення принципу еквівалентного міжгалузевого обміну та складових, які сприяють
нарощенню доданої вартості. Визначено, що частка переробної промисловості 2010–2018 рр. у структурі валового
внутрішнього продукту знизилась на 5,8%, що є несприятливим чинником в аспекті можливостей формування доданої
вартості. Розраховано, що впродовж 2010–2018 рр. у с.-г.
підприємствах валова додана вартість зросла в 6 разів, у
господарствах населення — в 3,4 раза. Встановлено, що в
основних цінах обсяги виробництва валової доданої вартості
харчової промисловості зросли за період 2000–2018 рр.
майже в 1,7 раза, а з використанням дефлятора — лише
на 50%. Доведено зростання частки ВДВ торгівлі в загальній структурі валової доданої вартості, що свідчить про
посилення її ролі у формуванні доданої вартості агропродовольства. Узагальнено, що для сільського господарства
створено несприятливі умови формування валової доданої
вартості внаслідок нееквівалентності обміну з харчовою
промисловістю та торгівлею, що потребує запровадження
процесу регулювання формування валової доданої вартості
аграрного сектору.
УДК 338.439.4(477)
2021.3.19. Свиноус І.В., Микитюк Д.М., Семсал А.В. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ. Економіка та управління АПК: зб. наук. пр.
Біла Церква, 2020. Вип. 2. С. 83–94. Бібліогр.: 20 назв.
Молочне скотарство, виробництво молока, підприємства с.-г., господарства населення, державна підтримка.
Розглянуто питання підвищення ефективності виробництва молока у с.-г. підприємствах і господарствах населення. Висвітлено основні етапи та їх особливості у розвитку
молочного скотарства країни та їх вплив на ефективність
виробництва молока у с.-г. підприємствах і господарствах
населення. Встановлено першопричини зниження поголів’я
корів як у с.-г. підприємствах, так і в господарствах населення. Ідентифіковано гальмівні чинники у розвитку племінного
молочного скотарства й окреслено напрями його відродження. Обґрунтовано, що, враховуючи сучасний стан і тенденції
розвитку молочного скотарства України, його ефективність,
заходи державної підтримки мають бути спрямованими на
нарощення обсягів виробництва, переважно у господарствах
корпоративного сектору аграрної економіки, які в найближчій
перспективі стануть основними товаровиробниками молочної
сировини.
УДК 338.439.4:637.1
2021.3.20. Паска І.М., Гринчук І.Ю., Артімонова І.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В ЛАНЦЮЗІ ПОСТАВОК МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКЦІЇ. Економіка та
управління АПК: зб. наук. пр. Біла Церква, 2020. Вип. 2. С. 73–
82. Бібліогр.: 18 назв.
Молокопродуктовий ланцюг, учасники ланцюга, еквівалентність обміну, організаційно-економічні відносини.
Розглянуто організаційно-економічні відносини між учасниками ланцюга поставок молока та молочної продукції.
Організаційно-економічні відносини щодо забезпечення продовольчої безпеки в сфері виробництва та переробки молока
базуються на розвитку інтеграції, заінтересованості суб’єктів
господарювання у своїй діяльності, підвищенні конкурентоспроможності виробленої продукції, удосконаленні технологічної бази, збалансованості економічного, екологічного та
соціального розвитку, запровадженні інновацій, додержанні
екологічних норм та ін. Основними аспектами функціонування та подальшого розвитку організаційно-економічних
відносин у молокопродуктовому ланцюзі поставок з метою
забезпечення продовольчої безпеки є: узгодження інтересів
учасників на всіх стадіях технологічного ланцюга; забез-

№ 3 (89), 2021

2021.3.23.

печення еквівалентності обміну між учасниками ланцюга;
посилення державної підтримки товаровиробників молочного
скотарства; формування спеціалізованих зон виробництва
молока; справедливий розподіл доходів між учасниками
технологічного ланцюга; формування конкурентоспроможної
кормової бази; поглиблення інтеграційних процесів і кооперації; ефективне управління збутом готової продукції.
УДК 338.439.5
2021.3.21. Гримак А.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА. Економіка
та управління АПК: зб. наук. пр. Біла Церква, 2020. Вип. 2.
С. 31–40. Бібліогр.: 19 назв.
Ринок, м’ясне скотарство, структура стада, ВРХ, конкуренція.
Представлено інформацію щодо ситуації на ринку продукції м’ясного скотарства, причин, що впливають на його
формування, а також щодо чинників, які визначають попит
і пропозицію. Виявлено окремі невідповідності у діяльності
суб’єктів ринку м’ясного скотарства, усунення яких забезпечить поліпшення фактичного стану та вдосконалення його
функціонування. Відмічено, що внаслідок впливу низки диспропорцій, які виникли в період визнання ринкових відносин,
відбуваються зміни в структурі стада великої рогатої худоби,
втрачається інтерес виробників до нарощування обсягів
продукції скотарства, зокрема і м’ясного, навіть на рівні особистих селянських господарств. Основною причиною такої
негативної тенденції стала збитковість м’ясного скотарства.
Лише за останні 10 років поголів’я великої рогатої худоби
в усіх категоріях господарств України скоротилось на 30%.
Проблемний вплив на формування ринку м’ясного скотарства робить і посередник. Формування ринку м’ясного скотарства і пропозиції на продукцію має виражатись через так
звану обмінну інфраструктуру: біржі, гуртові ринки, аукціони,
фірмові магазини, міські ринки. Важливим для формування
ринку продукції м’ясного скотарства є дотримання приципу
конкуренції. Ринок має функціонувати на основі вимог законів вартості, рівноваги попиту і пропозиції та виконувати
свою регулювальну функцію.
УДК 338.439.5:636.4.022(477)
2021.3.22. Ібатуллін М.І., Хахула Б.В. ВПЛИВ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ. Економіка та управління АПК: зб. наук.
пр. Біла Церква, 2020. Вип. 2. С. 22–30. Бібліогр.: 17 назв.
Племінне свинарство, племрепродуктори, товарне свинарство, селекція, гетерозис, собівартість продукції.
Розглянуто проблеми розвитку племінного свинарства в
Україні як основи функціонування ефективного та конкурентоспроможного товарного виробництва. Відмічено, що
з реформуванням с.-г. виробництва значних втрат зазнало
товарне свинарство, що негативно позначилось і на ефективній діяльності племінних господарств — племзаводів,
особливо племрепродукторів. Основними причинами посилення деструктивних явищ у галузі племінного свинарства є
нестабільний рівень закупівельних цін на продукцію свинарства, низька дохідність і збитковість її виробництва. На зниження показника собівартості та підвищення рентабельності
виробництва продукції свинарства, забезпечення якості та
конкурентоспроможності племінних ресурсів суттєво впливає
організація вітчизняної системи селекції. Істотне підвищення продуктивності у свинарстві досягається за допомогою
ефекту гетерозису за міжпорідного схрещування, при цьому
доведено, що за сприятливих умов ефект від схрещування
в середньому становить за показником приросту живої маси
≈10–15% і за оплатою корму — 8–10%. Установлено, що
показник собівартості одиниці живої маси племінної тварини
в 2017 р. був у 2–2,5 раза вищим, ніж у господарствах товарного свинарства. Висока собівартість виробництва племінних тварин зумовлена більшими витратами на корм через
складові раціону годівлі переважно іноземного виробництва.
Складна фінансова ситуація зумовлює низьку інвестиційну
привабливість галузі племінного свинарства.
УДК 338.5:339.13:637.5
2021.3.23. Копитець Н.Г., Пашко С.О., Волошин В.М. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА РИНКУ М’ЯСА.
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Економіка сільського господарства.
Організація та управління сільськогосподарським виробництвом

Економіка та управління АПК: зб. наук. пр. Біла Церква,
2020. Вип. 2. С. 55–63. Бібліогр.: 28 назв.
Ціна, попит, пропозиція, ринок м’яса, закупівельна ціна,
ціноутворення, споживча ціна.
Досліджено основні тенденції формування цін на ринку
м’яса. Узагальнено, що формування ціни на тваринницьку
продукцію відбувається під впливом попиту і пропозиції.
Підтверджено, що за умови низької купівельної спроможності споживачів ціна виступає чинником, який формує
попит. Процес формування цін на продукцію тваринництва
відбувається на основі загальних принципів ціноутворення.
Серед основних чинників, що впливають на формування ціни
на тваринницьку продукцію, є: природно-кліматичні умови,
диспаритет цін у сільському господарстві, наявність великої
кількості господарств населення, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби та птиці, високий рівень витрат
на виробництво продукції, наявність великої кількості ланок
у виробничому ланцюжку, короткий період зберігання продукції, вагома частка населення з низьким рівнем доходів.
Доведено, що ціни на продукцію тваринництва в умовах
ринку мають оперативно реагувати на будь-які зміни у виробничому ланцюзі. Здійснено аналіз цінової ситуації на ринку
м’яса. З’ясовано, що в Україні впродовж досліджуваного
періоду відбувалась тенденція збільшення закупівельних,
оптово-відпускних та споживчих цін. Доведено, що ситуація
на внутрішньому ринку м’яса залежить від стану глобального
ринку. Зазначено, що в подальшому ситуація з ціною ринку
м’яса буде залежати від купівельної спроможності населення, пропозиції основних видів м’яса, курсу національної
валюти, обсягів виробництва та експорту.
УДК 339.137:655:339.9
2021.3.24. Галат Л.М. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.]
Херсон, 2020. Вип. 1. С. 26–37. (Серія Економіка). Бібліогр.:
11 назв.
Конкурентоспроможність овочевої продукції, ринок овочів, виробництво овочів, урожайність овочів, ціни овочів.
Розглянуто проблеми конкурентоспроможності овочевої
продукції, функціонування сучасного ринку овочів та оцінки
стану і тенденцій розвитку галузі овочівництва як основ
ного постачальника цього ринку. Основну увагу приділено
аргументації актуальності дослідження сучасного ринку
свіжих овочів в Україні, як такого, що розвивається, та тісно
поєднаного зі світовим ринком продовольства і зі станом
галузі овочівництва. Наголошено, що для ринку овочевої
продукції характерна складність та сегментованість через
високу різноманітність овочів, які вирізняються термінами
та особливостями вирощування, територіями розміщення
виробництва, способами використання і зберігання. Однією
з важливих особливостей галузі овочівництва є та, що переважна більшість овочів (85%) виробляється в господарствах
населення. Проаналізовано стан виробництва овочів за 18
років у с.-г. підприємствах та господарствах населення.
Встановлено, що в останні роки площі виробництва овочів
стабілізувались, виробництво овочевої продукції перевищує
9 млн т; урожайність овочів зросла майже вдвічі, зокрема
у с.-г. підприємствах — у 5 разів. Розглянуто особливості
формування попиту на овочеву продукцію на національному
ринку. Встановлено, що суттєві відмінності в цінах на овочі
залежать від каналів реалізації, непрозорості їх функціонування, сезонної наповнюваності ринку овочевою продукцією
українського походження.
УДК 351.823.1
2021.3.25. Вольська О.М. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ.
Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020.
Вип. 1. С. 18–24. (Серія Економіка). Бібліогр.: 20 назв.
Державне регулювання економіки, аграрний сектор, нормативно-правовий механізм, організаційний механізм, економічний механізм.
Розв’язується важлива проблема сьогодення, яка пов’язана
з визначенням місця сучасної держави у процесах регулювання складових економічної системи, до яких належить
аграрний сектор. Проводяться докази необхідності дер-
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жавного регулювання аграрного сектору шляхом застосування механізмів: політико-правового, організаційного та
економічного. Політико-правовий механізм відповідає за
реалізацію програм та нормативно-правових актів; за його
допомогою можна визначити тип державного регулювання
аграрного сектору. Реалізація організаційного механізму
державного регулювання здійснюється на основі визначення
цілей державного регулювання: підвищення рівня продовольчої безпеки аграрного сектору регіону; забезпечення
платоспроможності та ліквідності підприємств; ефективний
соціально-економічний розвиток сільських територій; відтворення і підвищення ефективності використання ресурсів;
підвищення рівня конкурентоспроможності с.-г. продукції
регіону і забезпечення агропродовольчого ринку державною фінансовою підтримкою. Ефективне функціонування
економічного механізму забезпечується його складовими:
планування, організація, мотивація, контроль. Підсумовується гіпотеза про те, що чим кращі умови зростання економіки,
створені державними органами влади, тим менше потрібно
державі втручатись в економічні процеси і, навпаки, коли
держава створює перешкоди, що заважають повноцінному
стабільному економічному розвитку, тоді державне регулювання перетворюється на управління з економічними та
адміністративними методами впливу. В результаті економіка
втрачає ринкові важелі, що призведе до зниження рівня
життя населення.
УДК 351.863:334.72
2021.3.26. Збарський В.К., Остапчук А.Д., Збарська А.В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Збірник наукових праць Таврійського
державного агротехнологічного університету ім. Дмитра
Моторного. Мелітополь, 2020. № 2: Екон. науки. С. 41–48.
Бібліогр.: 12 назв. Шифр 553768.
Економічна безпека, рівні ієрархії, загрози, класифікація,
підприємство.
Розкрито сутність економічної безпеки України на глобальному, міжнародному, національному, регіональному та
локальному рівнях. Враховуючи комплементарний характер
взаємозв’язку між рівнями економічної безпеки на макро-,
мезо- та мікрорівнях, доведено, що запорукою досягнення
економічної безпеки на вищих рівнях ієрархії є її забезпечення саме на рівні підприємства. Виявлено, що економічна безпека підприємства полягає у забезпеченні умов його ефективного функціонування та стратегічного розвитку в умовах
впливу загроз різноманітного характеру. На основі аналізу
та систематизації існуючих авторських підходів розроблено
класифікацію загроз економічній безпеці підприємства за
ознаками місця виконання, характеру впливу, ступеня керованості, джерела та сфери виникнення, функціональних
складових економічної безпеки підприємства. Визначено характерні ознаки забезпечення економічної безпеки підприєм
ства, до яких віднесено його економічну рівновагу, конкурентоспроможність, економічну свободу, економічний розвиток та гармонічну взаємодію із зовнішнім середовищем.
УДК 631.115:342.25:334.7
2021.3.27. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ / Неміш Д.В., Гуменюк М.М.,
Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І., Сас Л.С. Вісник аграрної науки.
2021. № 2. С. 76–87.
Особисті сільські господарства, сімейна ферма, адміністративна децентралізація, об’єднана територіальна
громада.
Розкрито сучасні особливості функціонування особистих
селянських господарств (ОСГ), висвітлено основні проблеми
і перспективи їх розвитку. Проаналізовано структури продукції сільського господарства, встановлено, що частка ОСГ у
її виробництві є вагомою і сприятиме забезпеченню регіону
продовольством. Визначено, що розвиток цих господарств
перетворює їх у основних виробників за більшістю видів с.-г.
продукції. Особисті селянські господарства здатні у деяких
аспектах діяльності конкурувати із суспільним сектором,
сприяти реструктуризації аграрного сектору економіки, впливати на зміну земельних, майнових та трудових відносин.
Основними проблемами у їх діяльності є низький рівень

“АПК України”. Реферативний журнал

Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти

УДК 631.3

технічної оснащеності, висока собівартість і трудомісткість
продукції, обмеженість фінансових ресурсів та можливостей
реалізації продукції, зміна соціально-демографічної ситуації
на селі. Сприяти розв’язанню цих проблем мають новостворені об’єднані територіальні громади (ОТГ). Для підвищення
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ефективності функціонування галузі та покращення фінансування мешканців сільських територій доцільно на рівні
ОТГ використовувати заходи, спрямовані на стимулювання
розвитку ОСГ в існуючій формі і у формі сімейних ферм.

631.3 Сільськогосподарські машини,
знаряддя та інструменти
Науковий референт — кандидат с.-г. наук НИНЬКО П.І.
Науковий консультант — академік НААН АДАМЧУК В.В.
УДК 62:629.018
2021.3.28. Коробко А., Тетівник Г., Твердохліб С., Козлов Ю. ВИПРОБУВАННЯ ЖНИВАРКИ OLIMAS, ТИПУ
DRAGO, ВИРОБНИЦТВА КОМПАНІЇ OLIMAC S.R.L (ІТАЛІЯ). Техніка і технології АПК. 2021. № 1. С. 13–16. Бібліогр.:
1 назва.
Жниварка Olimas, випробування, збирання кукурудзи, робоча швидкість, ширина захвату, продуктивність.
Наведено результати випробувань жниварки Olimas типу
DRAGO (Італія) і висвітлено доцільність використання жниварки в умовах України на збиранні кукурудзи на зерно. На
випробування було надано жниварку моделі Olimas Drago
GT8-70 (8FR-GT). Перераховано основні особливості жниварки Olimas типу DRAGO. Робоча швидкість під час скошування становила в середньому 11 км/год. Ширина захвату
жниварки під час скошування восьми рядків становила 5,6 м.
Висота зрізу коливалась у межах 60–90 мм. Втрат насіння
не виявлено. Жниварка якісно виконує технологічний процес.
Режим роботи комбайна Claas Lexion 760 обирався відповідно до умов проведення випробування та забезпечення стабільного обмолоту рослинної маси з мінімальними втратами
врожаю. Встановлено, що продуктивність за годину основної
роботи на робочій швидкості 11 км/год і робочій ширині
захвату 5,6 м становила 6,0 га/год. Зниження продуктивності
за змінним часом до 5,4 га/год в основному пов’язано із затратами часу на переїзди по полю, переведення жниварки
з робочого в транспортне положення і зворотно, технічне
та технологічне обслуговування. Питома витрата палива —
17,8 л/га. Експлуатаційно-технологічні показники роботи
жниварки — задовільні. Наробіток жниварки за період експлуатування — 130 год. За цей час відмов не виявлено.
Показники якості, споживчі характеристики є прийнятними
до застосування у виробничих умовах.
УДК 621.431.73.629
2021.3.29. Анісімов В.Ф., Рябошапка В.Б., Єленич А.П.
МОДЕРНІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ СУМІШОУТВОРЕННЯ І ПАЛИВОПОДАЧІ ТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛІВ ДЛЯ
РОБОТИ НА БІОПАЛИВІ. Техніка, енергетика, транспорт
АПК. 2020. № 4. С. 135–147. Бібліогр.: 12 назв.
Тракторний дизель, модернізація, біопаливо, сумішо
утворення, паливоподача.
Відмічено, що застосування біопалива в сучасних дизельних двигунах викликає низку проблем, пов’язаних із
змінами параметрів паливоподачі та сумішоутворення. Всі
види палива мають різні характеристики: густину, в’язкість,
змащувальні якості, температуру самозапалювання, стискуваність та інші. В зв’язку з цим закони паливоподачі, розпилювання, горіння будуть різними. В’язкість біопалива вища
в’язкості дизельного пального. З цієї причини його пропускна
здатність через малі отвори в соплі форсунки нижча, ніж дизельного палива. Через малі діаметри отворів у соплах форсунок і підвищену в’язкість біопалива соплові отвори швидко
закоксовуються. При цьому, на початку змінюється форма
і напрям струменя, а потім отвір повністю закоксовується і
припиняється подача палива. Таким чином, для якісної роботи дизеля на біопаливі необхідно провести модернізацію
конструкції системи сумішоутворення і паливоподачі. Дане
завдання можна вирішити за допомогою систем з розділеними камерами згоряння, тобто застосувавши вихорокамерне
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сумішоутворення. У вихровій камері згоряє 60–80% палива,
тиск зростає і палаючі факели палива з великою швидкістю
перетікають в основну надпоршневу площину камери згоряння, де є значний запас повітря, не використаний при горінні
заряду у цій камері. При цьому добре використовується
кисень із повітря, робота дизеля стає ефективніша при порівняно малих значеннях коефіцієнта надлишку повітря на
номінальному режимі, зменшується токсичність відпрацьованих газів порівняно з однокамерними дизелями.
УДК 621.867.133
2021.3.30. Яхін С.В., Бурлака О.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЛІНІЙ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА НА ЯКІСТЬ ОБМОЛОТУ ЗЕРНА.
Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 3.
С. 269–279. Бібліогр.: 28 назв.
Зернозбиральний комбайн, втрати зерна, обмолот, продуктивність, датчик намолоту зерна, датчик домолоту
зерна, пшениця озима.
Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо зменшення втрат зерна на основі аналізу даних характеристик
потоків при його транспортуванні скребними елеваторами
зернозбирального комбайна. Для проведення досліджень
обрано зернозбиральний комбайн КЗС-9-1 “Славутич”, обладнаний датчиком намолоту зерна ДНЗ-01. Для контролю
продуктивності колосового елеватора його було обладнано
датчиком домолоту зерна ДДЗ-01. Продуктивність роботи зернового та колосового елеваторів комбайна КЗС-9-1
“Славутич” вимірювалась у польових умовах за допомогою
датчиків намолоту та домолоту зерна при збиранні озимої
пшениці прямим комбайнуванням за середньої врожайності
4,8 т/га, вологості зерна 12–13%, соломистості — 1:1 та
прямостоячому хлібостої. Обрана ділянка — смуга поля
шириною 14 м і довжиною 1000 м, яка мала забур’янені зони
та зріджені посіви. Зазначено, що на початковому етапі було
виявлено вільне зерно в лінії домолоту. Середня продуктивність транспортування зерна в лінії намолоту становила
3–4 кг/с, в лінії домолоту — 0,05–0,15 кг/с. Зміною техно
логічних регулювань молотарки досягнуто найменшого можливого потоку зернового вороху в лінії домолоту — 0,04–
0,08 кг/с, що підвищувало продуктивність транспортування
зерна в бункер до 3,1–4,2 кг/с. Така корекція технологічного
процесу дала змогу зменшити рівень втрат зерна (за індикатором серійної системи контролю на 7–15% за зменшенням
інтенсивності втрат), що особливо ефективно на засмічених
бур’янами площах.
УДК 621.9.48
2021.3.31. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ
ЗНОШЕНИХ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ / Іванов О.В., Гаращук О.В., Куценко В.І., Щербина В.В.,
Чижевський Д.В., Бабич Я.В., Тіханов М.О. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 4. С. 283–289.
Зношені деталі, відновлення, зміцнення, технологія,
електроіскрове легування, техніка с.-г.
Мета дослідження — виявити оптимальний метод для
відновлення зношених деталей с.-г. техніки, який формує
зносостійку поверхневу структуру, практично виключає
утворення зони термічного впливу. З’ясовано можливості
використання електроіскрового легування для відновлення
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зношених поверхонь деталей машин. Він забезпечує високу
міцність зчеплення нанесеного шару, не чинить термічного
впливу на деталь, забезпечує можливість застосування місцевого зміцнення окремих ділянок деталей без розбирання
агрегату, машини. Електроіскровому легуванню притаманні
такі властивості: низька енергоємність, малогабаритне і
мобільне технологічне обладнання, процес є екологічно
чистим. Цей метод є найдоцільнішим з усіх традиційних
методів відновлення деталей. Тенденції розвитку технологій
електроіскрового легування передбачають заміну дорогих
тугоплавких компонентів електродних матеріалів більш дешевими, але ефективними. Це робить його перспективним
і привабливим для зміцнення та відновлення зношених
деталей машин у виробництві. Зважаючи на простоту використовуваного для електроіскрової обробки обладнання,
цей спосіб відновлення може бути рекомендований для зас
тосування в майстернях технічного сервісу.
УДК 629.113.073
2021.3.32. Калінін Є., Балабай Т. КІНЕМАТИКА ШАРНІР
НО-ЗЧЛЕНОВАНОГО ТРАКТОРА 4КЧ ПІД ЧАС НЕСТАЛОГО
ПОВОРОТУ. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. / ДНУ “УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого”.
Дослідницьке, 2020. Вип. 27. С. 41–49. Бібліогр.: 12 назв.
Шарнірно-зчленований трактор, радіус повороту, несталий рух, кутова швидкість повороту, миттєвий центр
повороту.
Проаналізувавши отримані результати та побудувавши в
одній площині теоретичні та експериментальні залежності
радіусів повороту центрів мостів трактора ХТЗ-242К.20, автори стверджують, що обидві залежності збігаються досить
точно. Радіуси повороту за прямолінійного руху трактора, за
умови нерівності нулю кутової швидкості повороту, не дорівнюють нескінченності. Під час переходу від прямолінійного
руху трактора до криволінійного, радіуси повороту секцій
будуть змінюватись у широких межах залежно від кутової
швидкості. Встановлено, що під час повороту шарнірнозчленованого трактора у відносному русі, секції переміщаються назустріч одна одній. Під час руху зі змінним радіусом
повороту кожна секція рухається навколо свого миттєвого
центру обертання. Положення миттєвих центрів обертання
залежить від величини кута повороту секцій відносно одна
одної, швидкості зміни кута повороту, швидкості переносного
руху трактора і кутів бічного відведення коліс, крутного моменту на карданах, кута повороту трактора і часу.
УДК 631.3/.5
2021.3.33. Ткаченко О.В., Мартинюк А.В., Курской В.С.
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПОЛЬОВОГО КУЛЬТИВАТОРА “FLORIN”
ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ УМОВ. Інженерія природокористування.
2020. № 2. С. 99–106. Бібліогр.: 8 назв.
Культиватор “FLORIN”, передпосівний обробіток ґрунту,
режим роботи культиватора, робоча швидкість, виробничі
умови.
Наведено аналітичні результати дослідження та обґрунтування показників роботи польового культиватора “FLORIN”
для виробничих умов у технологіях вирощування с.-г. культур. Зазначено, що правильність вибору режимів роботи ґрунтообробних машинних агрегатів даного виду та раціонального діапазону робочих швидкостей культиватора польового
“FLORIN” залежать від урахування виробничих умов. Результати досліджень роботи культиватора польового “FLORIN” з
трактором Беларус 1523 при передпосівному обробітку ґрунту
під зернові культури свідчать, що найефективнішим режимом
його роботи для виробничих умов Лісостепу є робоча швидкість при мінімальних та максимальних показниках роботи
і відповідно становить 10,2 км/год та 11,25 км/год. Показано, що ефективність використання культиватора польового
“FLORIN” при передпосівному обробітку ґрунту під зернові
культури для виробничих умов залежить від правильного
вибору показників роботи та підбору енергетичного засобу.
УДК 631.31
2021.3.34. Кондратюк Д.Г., Комаха В.П. ВИЗНАЧЕННЯ
ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗАЛЬНОГО АПАРАТА РО-
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ТАЦІЙНОЇ КОСАРКИ. Техніка, енергетика, транспорт АПК.
2020. № 3. С. 77–85. Бібліогр.: 13 назв.
Косарка ротаційна, ротор, ніж, площа скошування, швидкість різання.
Мета роботи — обґрунтувати методику розрахунку конструкційних і кінематичних параметрів ротаційних різальних
апаратів, які б відповідали умовам їх використання. Основ
ними параметрами, які характеризують роботу ротаційних
різальних апаратів, є: площа, яку скошує ніж за один оборот
диска; робоча довжина ножа; перекриття ножів сусідніх роторів; швидкість різання. При визначенні основних парамет
рів ротаційного різального апарата косарки вважали, що
кутова швидкість ротора та поступальна швидкість косарки
незмінні, а рух агрегату прямолінійний і різальний апарат здійснює скошування в площині, паралельній поверхні
ґрунту. Показано, що абсолютна швидкість будь-якої точки
ножа змінюється від максимального значення, яке дорівнює
сумі колової швидкості цієї точки і швидкості агрегатування
косарки, до мінімального — різниці вищезазначених швидкостей. Встановлено, що робоча довжина різальної крайки
ножа прямо пропорційна швидкості агрегатування косарки і
обернено пропорційна кутовій швидкості ротора та кількості
ножів, встановлених на ньому. Перекриття траєкторії ножів
суміжних роторів залежить від радіуса ротора; кількості
ножів, встановлених на ньому, та кінематичного режиму
роботи різального апарата. Причому, збільшення радіуса
ротора вимагає збільшення перекриття, а зростання показника кінематичного режиму та кількості ножів призводить до
зменшення величини перекриття між траєкторіями ножів.
Отримано залежність, яка дає змогу визначити площу, що
скошує ніж за один оборот ротора.
УДК 631.3
2021.3.35. Подольський М., Лілевман І., Лілевман О.
МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСУ ПІДШИПНИКІВ МОЛОТИЛЬНОГО БАРАБАНА ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА.
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової
техніки і технологій для сільського господарства України: зб.
наук. пр. / ДНУ “УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого”. Дослідницьке,
2020. Вип. 27. С. 76–88. Бібліогр.: 20 назв.
Техніка с.-г., зернозбиральні комбайни, молотильний
барабан, підшипники кочення, ресурс підшипників.
Наведено основні причини передчасного виходу з ладу
підшипникових вузлів с.-г. техніки, розглянуто види методик,
які використовуються для розрахунку та моделювання умов
роботи підшипників кочення з урахуванням специфіки машин
і механізмів, у яких вони застосовуються. На прикладі молотильного апарата зернозбирального комбайна проведено
оціночну характеристику адаптації наявних комп’ютерних
програмних додатків з розрахунку підшипників до умов експлуатації сільгосптехніки. Обрано найбільш достовірний
програмний додаток, який враховує максимальну кількість
факторів впливу на термін служби підшипникових вузлів.
Визначено причину розбіжності значень розрахункового та
фактичного ресурсу роботи підшипникових вузлів молотильного барабана зернозбирального комбайна, яка зумовлена
неврахованим фактором температурної деформації, що
призводить до зникнення теплового зазору між кільцями
та тілами кочення підшипників і зниження ефективності
роботи вузлових ущільнювачів. З’ясовано, що за різниці між
температурами корпусів підшипників і валом молотильного
барабана більш ніж 20°С тепловий зазор між його кільцями
і тілами кочення зникає через термічне подовження вала
барабана, що призводить до розкриття стику ущільнювача,
а отже — до зниження ресурсу підшипників. Запропоновано
конструкційне рішення з модернізації вузлів підшипникових
опор, за якого досягається нівелювання негативного впливу
термічного подовження вала за мінімізованого втручання в
базову конструкцію.
УДК 631.318
2021.3.36. Фесенко Г.В., Жмуренко М.А. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОБОЧИХ ОРГАНІВ КУЛЬТИВАТОРА ПЕРЕДПОСІВНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБІТКУ
ҐРУНТУ І УДОСКОНАЛЕННЯ СТРІЛЧАТОЇ ЛАПИ. Інженерія
природокористування. 2020. № 1. С. 89–94. Бібліогр.: 15
назв.
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Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти

Стрілчата лапа, культиватор (полиця), передпосівний
обробіток ґрунту, пласт, структура, кришення.
Установлено, що на початковій стадії переміщення в ґрунті
стрілчатої лапи відбувається ущільнення підрізаного пласта
з наступним зрушенням і кришенням у площині, розташованій під нахилом до горизонту. Подальше переміщення
пласта по пласкій полиці робочого органа відбувається
без рихлення до падіння з його обрізу, під час якого переміщуються верхній сухий із нижнім вологим шари ґрунту.
Крім того, після сходу підрізаного пласта з крил стрілчатої
лапи і удару його ґрунтових агрегатів об ґрунтову підошву
утворюється переподрібнена і пилоподібна фракція, яка не є
агротехнічно цінною для ґрунту та погіршує його структурний
склад. Аналітичні дослідження також показали, що підвищити ступінь кришення культиватором ґрунту і зменшити при
цьому утворення переподрібненої і пилоподібної фракції
можливо, якщо в стрілчатій лапі полиці зробити опуклими
у верхньому напрямку, при цьому кривизна опуклості має
змінюватись з віддаленням від ріжучої кромки і обрізу полиці. Установлено, що ріжучу кромку і обріз полиці лапи слід
розташовувати в одній горизонтальній площині. Виконана в
такому вигляді стрілчата лапа створює умови подальшого
кришення підрізаного ним пласта ґрунту під час його руху
по крилах лапи і поступове сходження з них без падіння, що
запобігає взаємне переміщення оброблюваних шарів ґрунту
з виносом на поверхню вологого шару і утворення переподрібненої і пилоподібної фракції, яка погіршує структурний
склад ґрунту.
УДК 631.319.2
2021.3.37. Голуб Г., Дворник А. ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙ
НО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АГРЕГАТУ ДЛЯ СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ГРУДКУВАТІСТЬ. Технікотехнологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки
і технологій для сільського господарства України: зб. наук.
пр. / ДНУ “УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого”. Дослідницьке, 2020.
Вип. 27. С. 89–98. Бібліогр.: 15 назв.
Машинно-тракторний агрегат (МТА), обробіток ґрунту,
швидкість руху агрегату, глибина обробітку долотом, відстань між відрізними боковими дисками, грудкуватість.
Проведено експериментальні дослідження зміни конст
рукційно-технологічних параметрів агрегату для смугового
обробітку ґрунту із визначенням грудкуватості. Для дослідження параметрів прийнято: глибину обробітку глибокорозпушувачем (долотом) від 13 до 27 см, відстань між відрізними боковими дисками від 10 до 30 см, швидкість руху МТА
від 4 до 11 км/год. Незмінні параметри дослідження: відстань
від осі переднього диска до долота — 50 см, відстань від
долота до осі відрізних бокових дисків — 50 см, глибина занурення відрізних бокових дисків — 10 см. Дослідний фон —
стерня пшениці озимої. Обробіток ґрунту під пшеницю озиму —
глибоке (18 см) дискування, перед цим оранка на глибину
25 см. За результатами досліджень побудовано графіки залежності грудкуватості від взаємного розміщення долота,
відрізних бокових дисків і зміни швидкості руху МТА. Зі збільшенням швидкості та відстані між відрізними боковими дисками значення грудкуватості зменшується. Визначено, що зі
збільшенням глибини обробітку, з відстанню між відрізними
боковими дисками 20 см та швидкістю руху МТА 7,5 км/год
спостерігається рівномірне збільшення грудкуватості. Відстань між відрізними боковими дисками 10 см є неприйнятною для роботи.
УДК 631.331.85
2021.3.38. Прасолов Є.Я., Рижкова Т.Ю., Величко К.С.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ГІДРОПНЕВМАТИЧНОГО ВИСІВНОГО АПАРАТА. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 4. С. 293–299.
Бібліогр.: 24 назви.
Гідро-пневматичний висівний апарат, овочеві культури,
пророщення насіння, водно-насіннєва рідина, коефіцієнт
тертя.
Для покращення якості висіву насіння пропонується модернізувати гідро-пневматичну сівалку шляхом вбудованих
систем для його знезараження, пристрою для обробки насіння надвисокочастотним випромінюванням, пристрою
для підрахунку кількості листочків пророщеної культури

№ 3 (89), 2021

2021.3.41.

та підрахунку кількості рослин. Також модернізовано конструкцію сошників, які мають забезпечувати рівномірність
висіву пророщеного насіння гідро-пневматичним способом.
Вивчались фізико-механічні властивості насіння овочевих
культур (огірків і кабачків) і визначався коефіцієнт тертя
насіння з матеріалами робочої поверхні ложки, стінками
насіннєвого ящика й іншими допоміжними органами прист
рою. При використанні пророщеного насіння як висівного
матеріалу відбувається значне зниження коефіцієнта тертя,
що поліпшує якість висіву пророщеного насіння порівняно
з непророщеним на 48%. Запропоновано використовувати
водно-насіннєву рідину для змочення насіння овочів під час
висіву, яка шляхом переорієнтації насіння в ложці забезпечує надійну його фіксацію. Показано, що пропуск насіння
становив 2,25% за таких визначальних параметрів: частота
обертання вала — 18,42–19,17 с –1, жорсткість пружини
державки — 541–547 н/м, швидкість потоку повітря у насіннєвому ящику — 5,78–6,15 м/с. Запропонована технологія
забезпечує уникнення пропусків насіння та пошкодження
ростків під час посіву овочів гідро-пневматичним висівним
апаратом, економію й отримання ранньої продукції.
УДК 631.333
2021.3.39. Булгаков В.М., Адамчук О.В., Кувачов В.П.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ
РОЗПОДІЛУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ЗА НАПРЯМКОМ ЇХ
РОЗСІЮВАННЯ. Інженерія природокористування. 2020. № 2.
С. 60–68. Бібліогр.: 13 назв.
Мінеральні добрива, розсіювання, нерівномірність розподілу добрив, дисковий робочий орган, частота обертання,
кут установки диска.
Мета дослідження — підвищення ефективності технологічного процесу внесення мінеральних добрив відцентровими
дисковими тукорозівними робочими органами, осі яких установлено похило (ТОН). Визначено, що на нерівномірність
розсіювання мінеральних добрив за напрямом їх сходження з
ТОН найвагоміше значення має частота обертання диска. За
збільшення частоти обертання диска ТОН від 600 до 800 об./хв
спостерігаєся зростання ефективної дальності розсіювання
мінеральних добрив за напрямом їх розсіювання на рівні
10,5 м. Збільшення кута нахилу диска до горизонтальної
площини до 20° призводить до збільшення ефективної дальності розсіювання добрив на рівні 48 дека (24 м) включно, а
також збільшення відстані від ТОН до дека з максимальною
часткою маси висіяного добрива (5,1%) до 24 дека (12 м).
При цьому інтенсивність збільшення зазначених показників є
найвища за збільшення кута нахилу диска до горизонтальної
площини від 0° до 10° і зменшується у міру його наступного
збільшення до 30°. Найбільш вагомий вплив на коефіцієнт
варіації розподілу мінеральних добрив за напрямом їх розсіювання має частота обертання диска ТОН.
УДК 631.37
2021.3.40. Лебедєв А. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
ТРАКТОРА. Техніка і технології АПК. 2021. № 1. С. 20–25.
Бібліогр.: 10 назв.
Трактор, теорія трактора, активна робота, парціальне
прискорення, тяговий ККД, технологічна адаптація.
Викладено проблеми теорії трактора. Обґрунтовані нові
залежності підвищення активної (корисної) роботи тракторів,
включаючи транспортно-технологічні агрегати змінної маси.
Обґрунтовано метод парціальних прискорень для оцінки тягових властивостей трактора, маси та опору агрегатованої
машини під час технологічного процесу. Уточнено залежність
тягового ККД трактора у напрямку зниження витрат енергії
на підвертаннях. Запропоновано нову залежність зниження
ковзання рушія (колесо, гусениця) під час поворотів трактора. Доведено, що комплектування тракторних агрегатів за
питомими енерговитратами є оптимальним. Нові теоретичні
проблеми, які необхідно розв’язати: адаптація тракторів у
систему точного землеробства, розвиток наукового напряму
щодо мехатронних і автоматизованих систем керування,
створення комбінованих агрегатів мінімальної складності.
УДК 631.559.2
2021.3.41. Зубко В.М. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АГРЕГАТУВАННЯ АГРОМАШИН.
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Інженерія природокористування. 2020. № 2. С. 107–112. Біб
ліогр.: 9 назв.
Енергетичний засіб, машинний агрегат, технологічна
операція, дотична сила тяги, коефіцієнт зминання шин,
твердість поверхні.
Обґрунтовано підхід до визначення типу енергетичних засобів необхідних для агрегатування с.-г. машин при виконанні
механізованих технологічних операцій. Досліджено показники
для енергомашин, які необхідно враховувати при комплектуванні машинних агрегатів для забезпечення їх оптимального
складу: дотична сила тяги, коефіцієнти зминання шин, коефіцієнти зчеплення ведучого апарата з ґрунтом, сила опору
руху, витрати палива на різних режимах роботи. Визначено
залежність коефіцієнта зминання шин від твердості поверхні.
Зі збільшенням твердості поверхні, по якій рухається енергетичний засіб, коефіцієнт зминання шин зменшується. Крім
того, наявність ґрунтозачепів забезпечує зменшення коефіцієнта зминання гумових рушіїв, а зменшення тиску в шинах
призводить до збільшення їхнього коефіцієнта зминання.
Реалізація тягових можливостей енергетичних засобів істотно
залежить від коефіцієнта зчеплення ведучого апарата з ґрунтом, на який, своєю чергою, впливають тип ходових апаратів енергетичних засобів, структура та твердість поверхні
роботи с.-г. машин і питомий опір ґрунту.
УДК 65–52
2021.3.42. Калінін Є., Мясушка М. ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РУХОМ ТРАКТОРА. Техніко-технологічні аспекти

УДК 631.4

розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. / ДНУ “УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого”. Дослідницьке, 2020. Вип. 27. С. 58–66.
Бібліогр.: 13 назв.
Автоматичний регулятор, оптималізація руху, трактор,
витрати палива, самоналагоджувальні системи.
Розглянуто автоматичний регулятор, який забезпечує для
кожної швидкості руху оптимальне співвідношення числа
обертів двигуна і передавального числа передачі. Логічний
пристрій генерує сигнал для зміни передавального числа
силової передачі. Необхідну швидкість руху тракторного
агрегату оператор встановлює регулятором швидкості. Зміна передавального числа викликає зміну швидкості руху
трактора. Сигнал відхилення швидкості руху, після посилення забезпечує вплив на подачу палива і зміною обертів
колінчастого вала двигуна дійсну швидкість руху трактора
доводить до заданої. У системі регулювання кількість спожитого двигуном палива вимірюється витратоміром, причому вимірювання здійснюється через певні інтервали, і
поточне значення порівнюється з попереднім. Зменшення
витрати палива означає, що вплив на зміну передавального числа був вибраний правильно. Розглянутим прикладом регулювання силового приводу і двигуна трактора
не вичерпується сфера застосування самоналагоджувальних систем. Режим роботи низки агрегатів, а також деякі
взаємозв’язки конструкційних параметрів мають статичні
характеристики, які забезпечують широке застосування цих
систем.

631.4 Ґрунтознавство
Науковий референт — кандидат с.-г. наук ДУПЛЯК О.Т.
Науковий консультант — академік НААН МАЗУР Г.А.
УДК 631.4:630*:633/635(477.7)
2021.3.43. Вожегова Р.А., Голобородько С.П., Димов О.М.
АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ
ДЕГРАДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇ
НИ: монографія. Херсон: ОЛДІ–ПЛЮС, 2021. 282 с. Бібліогр.:
126 назв.
Ґрунти деградовані, відтворення родючості ґрунту,
консервація, залуження, трави багаторічні бобові, травосумішки, кормовиробництво.
Показано актуальність проблеми. Відмічено значні обсяги ерозійно-небезпечних (до 40,8% загальної площі с.-г.
угідь) та деградованих ґрунтів в Україні, наголошується на
загостренні ситуації в зв’язку з інтенсивними темпами регіональних змін клімату. Узагальнено результати наукових
досліджень вітчизняних та зарубіжних учених з відтворення
родючості малопродуктивних та деградованих земель у
Південному Степу України. Розробка основних напрямів їх
консервації, спрямована на підвищення родючості деградованих земель за рахунок фіксації атмосферного азоту
бобовими багаторічними травами, насамперед люцерною
та еспарцетом піщаним, сприятиме також і підвищенню
вмісту перетравного протеїну в кормах при годівлі тварин,
особливо в зимовий період утримання. Проведено добір видів багаторічних бобових та злакових трав, їх травосумішок
за коротко-, середньо- та тривалострокового відтворення
родючості деградованих земель, визначено економічну та
енергетичну ефективність їх вирощування. Показано, що
залуження вилучених з обробітку орних земель люцерною на
площі 9,0–10,0 млн га дасть змогу залучити в землеробство
південного регіону до 1,2–1,3 млн т симбіотичного азоту, що
еквівалентно 3,5–3,8 млн т аміачної селітри вартістю 4,9–
5,3 млрд грн. Відмічено вкрай недостатній обсяг переведення деградованих земель у резервні в Україні. Показано, що
через значні витрати на залуження та залісення (на теперішній час 2400–2900 і 5000–5600 грн/га відповідно) фермерам
необхідна державна фінансова допомога.
УДК 631.4:631.6:631.5:631.1
2021.3.44. Коляда В.П., Коляда О.В., Корчашкіна Л.А.,
Чугаєв С.В. БОРОТЬБА З ЕРОЗІЄЮ ҐРУНТІВ: навч.-метод.

14

посібник. Харків: друкарня Мадрид, 2021. 121 с. Бібліогр.:
50 назв.
Ґрунт, ерозія ґрунту, дефляція ґрунту, заходи протиерозійні, контурно-меліоративна система землеробства.
У посібнику, що складається з 6 розділів, представлено
основи вчення про ерозію ґрунту. Детально охарактеризовано її види (водну, вітрову, агротехнічну) та форми прояву.
Висвітлено природно-історичну (клімат, рельєф, геологічні
умови, рослинний покрив, властивості ґрунтів) та соціальноекономічну (господарська діяльність людини) групи факторів,
що впливають на інтенсивність розвитку ерозійних процесів.
Описано основні методи виявлення та визначення ерозії
всіх видів, класифікації та діагностики еродованих ґрунтів
у польових умовах. Охарактеризовано комплекс заходів по
боротьбі з ерозією: організаційно-господарських, агротехнічних, агро-, лісо- та гідромеліоративних, гідротехнічних.
Описано досвід захисту ґрунтів від ерозії в європейських та
азійських країнах, у країнах Африки та Північної Америки.
Послідовно викладено основні принципи ведення контурномеліоративної системи землеробства. В кінці посібника
є термінологічний словник, кожного з розділів — перелік
питань для самоконтролю та тестові завдання.
УДК 631.4:631.8:633:635
2021.3.45. Єгоров О.В., Янсе Л.А., Жидок Н.П. ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐРУНТІВ ПОЛІССЯ ОРГАНІЧНОЮ РЕЧОВИНОЮ. Чернігів: Брагинець О.В.,
2020. 28 с. Бібліогр.: 27 назв.
Ґрунти дерново-підзолисті, бобові культури багаторічні
та однорічні, сівозміна короткоротаційна, родючість ґрунту, баланс гумусу, добрива органічні, сидеральні посіви.
Показано, що вирощування багаторічних та однорічних бобових культур у короткоротаційних сівозмінах, зокрема конюшини та люпину, є провідним заходом покращання родючості
легких дерново-підзолистих ґрунтів Полісся України. Їх вплив
як попередників на врожайність пшениці та жита озимих був
практично еквівалентним дії мінеральних добрив нормою
N60P40K100. За вирощування люпину на сидерат від’ємний
баланс гумусу в плодозмінній та зерновій сівозмінах зменшувався в 1,9–2,6 раза за істотного збільшення надходження

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 631.4

Ґрунтознавство

біологічного азоту в ґрунт. У сидеральній сівозміні позитивний баланс гумусу забезпечувався за внесення 10 т/га
сівозмінної площі гною (0,15 т/га без мінеральних добрив і
0,29 т/га на фоні N35P35K85), 1 т/га соломи та 5 т/га гною (0,08 і
0,22 т/га відповідно), 1 т/га соломи та сидерату (0,05 і 0,18 т/га
відповідно). Наведено результати біоенергетичної та економічної оцінки застосування добрив за вирощування с.-г.
культур у короткоротаційних сівозмінах Полісся. Зроблено
висновок про доцільність впровадження плодозмінних сіво
змін з орієнтовним чергуванням культур: люпин на зерно —
жито озиме — картопля — пшениця яра. За відсутності
тваринництва — сидеральних: люпин на сидерат — жито
озиме — картопля — пшениця яра. Їх освоєння забезпечує
високу ефективність використання ріллі (до 5,1 т/га к.од.) та
найвищий умовно чистий прибуток (до 13031 грн/га).
УДК 631.4:631.8:635.656:504.53.052(477.46)
2021.3.46. МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЛУЧНО-ЧОРНО
ЗЕМНОГО КАРБОНАТНОГО ҐРУНТУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ
УДОБРЕННЯ / Мотрук Г.В., Тонха О.Л., Грищенко О.В.,
Піковська О.В., Лікар Я.О. Рослинництво та ґрунтознавство:
зб. наук. пр. Київ, 2021. Т. 12, № 1. С. 68–76. Бібліогр.: 28
назв.
Ґрунт лучно-чорноземний карбонатний, мікробіологічна
активність ґрунту, мікроорганізми, горох, системи удоб
рення, органічна речовина.
Показано зміни чисельності різних фізіологічних груп мікроорганізмів (амоніфікувальних, амілолітичних, педотрофних,
гуматрозкладальних, мікроміцетів) у 0–20 і 20–40 см шарах
лучно-чорноземного карбонатного ґрунту за різних систем
удобрення гороху сорту Царевич в умовах Правобережного
Лісостепу України (без удобрення, N30P30K30, післядія гною +
N15-45P15-45K15-45). Установлено, що низький агрохімічний фон
у варіанті без добрив несприятливо впливав на процеси
гуміфікації в ґрунті та зумовлював швидкий розвиток мікроорганізмів, які беруть участь у руйнуванні периферичної та
ядерної частини гумусових речовин. Спостерігалась висока
чисельність педотрофних (у 0–20 см шарі 11,22, у 20–
40 см — 17,73) та гуматрозкладальних мікроорганізмів (4,45
і 18,33 млн КУО/г ґрунту відповідно) та найменший коефіцієнт акумуляції органічної речовини (Как=0,40 і 0,32 проти
0,89–2,91 і 0,89–1,94 у решти варіантів відповідно). За внесення лише мінеральних добрив при вирощуванні гороху
показник накопичення гумусу збільшувався до 1,6–1,9 од.
Найкращі умови з акумуляції органічної речовини в лучночорноземному ґрунті (Как=2,91 і 1,12 відповідно) та найвищу
врожайність гороху (2,94 т/га за перевищення контролю
35%) забезпечував варіант з післядією гною та внесенням
мінеральних добрив нормою N45P45K45. У варіантах з післядією органічних та внесенням мінеральних добрив меншими
дозами (N15P15K15, N30P30K30) показники становили Как=2,52
і 1,19, 0,89 і 0,89 од. та 2,45 і 2,63 т/га відповідно.
УДК 631.415:631.44:631.6:631.8:552.524
2021.3.47. Ткаченко М.А., Кондратюк І.М., Борис Н.Є.
ХІМІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ КИСЛИХ ҐРУНТІВ: монографія.
Вінниця: Твори, 2019. 318 с. Бібліогр.: 265 назв.
Ґрунти кислі, кислотність ґрунту, поживний режим ґрунту, вапнякові матеріали, вапнування, система удобрення,
сівозміна, родючість ґрунту.
Показано актуальність проблеми відтворення родючості
кислих ґрунтів для України на теперішній час. Наведено їх
обсяги (понад 10,5 млн га с.-г. угідь, з яких 8,5 млн га ріллі),
географію та закономірності поширення. Висвітлено основні
принципи української номенклатури та діагностичні ознаки
кислих ґрунтів. Розкрито природу ґрунтової кислотності,
визначено особливості протікання елементарних ґрунтових
процесів та трансформації основних властивостей у часі за
впливу хімічної меліорації та системи удобрення в сівозміні.
Акцентовано увагу на відсутності проведення робіт з хімічної
меліорації кислих ґрунтів в Україні в останні роки; наведено
перелік та характеристики вапнякових меліорантів. На основі
аналізу результатів багаторічних досліджень обґрунтовано
комплекс меліоративних заходів, спрямованих на попередження деградації ґрунтів та охорону їх родючості в агроценозах зернових колосових і бобових, круп’яних, кормових
та технічних культур за різних технологій вирощування.

№ 3 (89), 2021

2021.3.49.

Встановлено оптимальну періодичність проведення хімічної
меліорації сірих лісових ґрунтів, що використовуються в
системі інтенсивного землеробства в умовах Північного Лісостепу України за періодично промивного водного режиму.
При застосуванні повної дози вапна (доломіту), розрахованої
за показниками гідролітичної кислотності (1,0 Нг), циклічність
вапнування становить 10, високих доз меліорантів (1,5 Нг) —
12 років. Визначено економічну та енергетичну ефективність
цих заходів. Показано, що найрентабельнішим для сірого
лісового ґрунту виявилось використання доломітового борошна нормою 1,0 Нг та дефекату (0,75 Нг) у поєднанні з
сапонітом (1,5 т/га) на фоні щорічного внесення помірних
доз мінеральних добрив та гною (10 т/га сівозмінної площі)
з максимальним залученням до системи удобрення побічної
продукції та сидератів. Монографія містить термінологічний
словник та 23 додатки.
УДК 631.416.14:631.8:631.6
2021.3.48. Дмитренко О.В., Ткаченко М.А., Павліченко А.І. ЗМІНА АЗОТНОГО РЕЖИМУ СІРОГО ЛІСОВОГО
КРУПНОПИЛУВАТО-ЛЕГКОСУГЛИНКОВОГО ҐРУНТУ ЗА
РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ.
Рослинництво та ґрунтознавство: зб. наук. пр. Київ, 2021.
Т. 12, № 1. С. 78–85. Бібліогр.: 22 назви.
Ґрунт сірий лісовий, система удобрення, гумус, азот
загальний, азот аміачний та нітратний, нітрифікаційна
здатність.
Наведено результати досліджень, що виконувались у
стаціонарному досліді ННЦ “Інститут землеробства НААН”,
закладеному в 1992 р. Хімічна меліорація проводилась у
2006 р. СаСО3 дозою 1,0 Нг, застосовувані системи удоб
рення — органічна, мінеральна та органо-мінеральна. Показано зміни вмісту та запасів гумусу в сірих лісових ґрунтах
(СЛҐ) за різних агротехнічних заходів. Установлено, що вміст
валового азоту практично віддзеркалював уміст гумусу в
горизонті НЕ та змінювався залежно від рівня його гумусованості. Між показниками зафіксовано наявність тісного
прямого взаємозв’язку (r=0,991, D=98,2). Встановлено, що
лише органо-мінеральна система удобрення з помірними
дозами мінеральних добрив, застосуванням сидератів і побічної продукції рослинництва на вапнякових фонах сприяла
бездефіцитному балансу гумусу з чітко вираженою позитивною тенденцією та оптимізації азотного режиму СЛҐ. Уміст
загального азоту щодо вихідного рівня підвищувався на
0,36–0,45 т/га. За низького рівня забезпеченості досліджуваного ґрунту рухомими азотними сполуками (81,2–103,0 мг/кг)
кількість лужногідролізованого азоту зростала на 27,5%.
За комплексного застосування добрив на фоні вапнування
зафіксовано збільшення на 16,5 мг/кг до контролю (або на
45,2%) суми N–NO3– + N–NH4, а також на 7,4 мг/кг нітрифікаційної здатності ґрунту.
УДК 631.423.4:631.8
2021.3.49. Грищенко О.М., Романова С.А., Запасний В.С.,
Шабанова І.І. ЗОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Агроекологічний журнал. 2021. № 1. С. 115–125. Бібліогр.: 10 назв.
Гумус (динаміка вмісту), агрохімічна паспортизація земель, скорочення обстежених площ, добрива органічні,
біологізація землеробства, кореляційний аналіз, землі еродовані і малопродуктивні, Чернігівська обл.
Узагальнено та проаналізовано динаміку вмісту гумусу
(ВГ) у ґрунтах Чернігівської області впродовж 6 турів (1986–
2015 рр.) агрохімічної паспортизації земель с.-г. призначення. Виявлено невідповідність процесів стабілізації та підвищення ВГ у ґрунтах більшості районів і загалом по області
та обсягів унесення органічних добрив у V (1986–1990 рр.)
і ІХ (2006–2010 рр.) турах, а також окремих районів у Х турі
(2011–2015 рр.) обстежень. Виявлено, що стабілізація ВГ у
ґрунтах області на рівні 2,25–2,27% впродовж V–VІІІ турів
агрохімічної паспортизації та різке підвищення показників у
ІХ турі (до 2,47%) на фоні зменшення обсягів внесення органічних добрив від 10,7 до 1,6 т/га тісно (r=–0,76) корелює
з виведенням з обробітку еродованих, малопродуктивних
земель. За 30 років досліджень ВГ в ґрунтах 19 із 22 районів
області підвищився на 0,01–0,72%. При цьому майже у всіх
районах зафіксовано істотне скорочення обстежених площ.
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Ґрунтознавство

За результатами Х туру агрохімічної паспортизації, ґрунти
Чернігівської обл. характеризуються середнім умістом гумусу
(2,41%). Найвищим ВГ характеризуються ґрунти Бахмацького
(3,56%), Талалаївського (3,33) та Прилуцького (3,32%) районів, найнижчим — Новгород-Сіверського (1,57%). Важливими
чинниками підвищення середньозваженого показника ВГ у
ґрунтах Чернігівської обл. стало збільшення посівних площ
сидеральних культур, приорювання соломи та застосування
інших елементів біологізації землеробства.
УДК 631.43:631.8:631.5
2021.3.50. Демиденко О.В. ЩІЛЬНІСТЬ БУДОВИ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ
І ОБРОБІТКУ. Вісник аграрної науки. 2021. № 6. С. 5–15.
Бібліогр.: 18 назв.
Чорнозем опідзолений сильнореградований, сівозміна
короткоротаційна, вологість польова, обробіток ґрунту,
системи удобрення, щільність будови ґрунту, коефіцієнти
кореляції та детермінації, Центральний Лісостеп.
Визначено типізований інтервал щільності будови чорнозему опідзоленого сильнореградованого в короткоротаційній
сівозміні Центрального Лісостепу України для інтенсивної,
маловитратної та органічної систем удобрення, що змінювався в діапазоні від 1,26–1,27 до 1,19–1,20 г/см3 за 50% та від
1,17 до 1,18 г/см3 за 10% рівня статистичної оцінки. Спостерігалось зниження рівня показника максимального типового
ущільнення від 1,32 за інтенсивної до 1,26 г/см3 за органічної системи удобрення. Перепади щільності будови ґрунту
становили 0,14, 0,12 і 0,10 г/см3 відповідно. За всіх систем
удобрення між щільністю будови та польовою вологістю в
шарах ґрунту 0–20 та 20–40 см виявлено обернений тісний
взаємозв’язок: r=–0,76–(–0,79), R2=0,58–0,62. За різних способів обробітку чорнозему (оранка, чизелювання) типове
інтервальне значення щільності в шарі ґрунту 0–30 см знаходилось в оптимальному діапазоні значень: від 1,26–1,27
до 1,11–1,13 г/см3 за 50% та від 1,33–1,35 до 1,08–1,10 г/см3
за 10% рівня з перепадами 0,14–0,15 і 0,25 г/см3 відповідно. Отже, систематичний поверхневий обробіток чорнозему
опідзоленого сильнореградованого в зернопросапній сівозміні сприяв стійкому поліпшенню агрофізичного стану ґрунту, схильного до мінімалізації обробітку. Виявлено позитивний вплив органічної системи удобрення на розущільнення
ґрунту; в поєднанні з поверхневим обробітком у сівозміні
забезпечувалось ефективніше розущільнення гумусного
горизонту чорнозему порівняно з варіантами оранки та інтенсивної системи удобрення.
УДК 631.434:631.6
2021.3.51. Коломієць С.С. ТЕРМОДИНАМІЧНА СИСТЕМА ҐРУНТУ, ЙОГО ГОМЕОСТАЗ І ВІРОГІДНИЙ МЕХАНІЗМ
УТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ. Вісник аграрної науки. 2021. № 3.
С. 14–22. Бібліогр.: 20 назв.
Поровий простір, гетерогенність, гістерезис, синергетика, капілярний потенціал, гомеостатичні процеси.
Лабораторними гідрофізичними випробуваннями зразків
ґрунту непорушеної структури встановлено виникнення
гістерезису водоутримувальної здатності ґрунту, величина
якого може сягати 10–20%. Головною причиною визначено
затиснення повітря рідинними мембранами в розширеннях
порового простору. Наведено результати лабораторного
експерименту з визначення впливу нагрівання ізольованого
зразка лесоподібної породи сталого вологонасичення, які
фіксують автоколивальний характер динаміки капілярного
потенціалу в ґрунті, що свідчить про внутрішньопоровий
перерозподіл вологи та локальний транспортний механізм
конвективного переносу речовини. За висновками автора,
взаємодія ґрунту з термодинамічними факторами довкілля
перетворює його в мікроградієнтну дисипативну структуру з
виникненням низки субординаційних процесів. Основними
результатами їхньої дії є періодичне підвищення локальної
термодинамічної доступності живлення для рослин та формування нерівномірної в просторі цементації дисперсних
часток, що стають зародками структурних окремостей. Поняття гомеостазу ґрунту, поєднуючи субординаційні процеси,
характеризує рівень енергоспоживання зовнішнього потоку
енергії, за рахунок якого відтворюються основні властивості,
структурна організація та продуктивна функція ґрунту.
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УДК 631.4

УДК 631.45:631.816:633.15
2021.3.52. ВПЛИВ ТРИВАЛИХ АНТРОПОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН АГРОЕКОСИСТЕМ
КУКУРУДЗИ / Стасів О.Ф., Оліфір Ю.М., Габриєль А.Й., Партика Т.В., Гавришко О.С. Вісник аграрної науки. 2021. № 6.
С. 16–23. Бібліогр.: 11 назв.
Ґрунт ясно-сірий лісовий, система удобрення, вапнування, кислотність ґрунту, емісія СО 2, окисно-відновний
потенціал, біологічна активність ґрунту.
Наведено результати досліджень, що виконувались упродовж 2017–2019 рр. в умовах стаціонарного досліду Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН
на ясно-сірому лісовому поверхнево-оглеєному ґрунті в
4-пільній сівозміні (кукурудза на силос, ячмінь ярий з підсівом конюшини лучної, конюшина лучна, пшениця озима,
Х ротація). Застосовувані системи удобрення — органомінеральна (гній, 10 т/га + N65P68K68 на га сівозмінної площі)
та мінеральна (N105P101K101) на фоні періодичного внесення
вапнякового борошна дозами, розрахованими за показниками гідролітичної кислотності (1,0, 1,5 Нг) та кислотно-основної
буферності. Отримані результати динаміки виділення СО2,
обмінної кислотності, зміни окисно-відновного потенціалу
ґрунту під кукурудзою впродовж вегетації свідчать про необхідність проведення чергового туру вапнування перед початком кожної з наступних ротацій сівозміни оптимальною дозою СаСО3, розрахованою за рН-буферністю (2,5 т). На 5-й
рік післядії спостерігалось підвищення кислотності ґрунту,
зростання інтенсивності виділення СО2, окисно-відновного
потенціалу та зниження загальної біологічної та протеазної
активності ґрунту під час вегетації кукурудзи.
УДК 631.452:631.445.41:631.5:631.8:551.583:502/504(477.46)
2021.3.53. Pikovska O.V. CHANGES IN ANTIDEFLATION
RESISTANCE OF CHERNOZEM TYPICAL UNDER DIFFERENT
TILLAGE AND FERTILIZERS. Plant and soil Science. 2021. Т. 12,
№ 1. С. 86–93. Бібліогр.: 15 назв.
Ерозія вітрова, грудкуватість, структура ґрунту, безполицевий обробіток, нормативи агрегації, чорнозем типовий.
Відмічено зростання масштабів вітрової ерозії в Україні
в зв’язку з аридизацією клімату та інтенсивним с.-г. використанням земель. Показано, що дефляція завдає значної
шкоди не лише ґрунтовому покриву, а й довкіллю в цілому.
Оскільки стійкість ґрунтів до дефляції значною мірою визначається їх структурним станом, НДР спрямовувалась
на встановлення впливу різних систем обробітку ґрунту та
удобрення на агрофізичні параметри чорнозему типового
легкосуглинкового на лесі в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено, що у варіанті з мілким обробітком ґрунту, внесенням соломи, мінеральних добрив та
заробленням сидератів уміст часток понад 1 мм був найвищим і становив 75,1–77,5%. Безполицеві системи обробітку
ґрунту також забезпечували дефляційностійку його поверхню, оскільки вміст часток понад 1 мм перевищував 60%.
Мінімальний обробіток ґрунту разом із варіантом удобрення
солома, 1,2 т/га + N 12 + N 78P 68K 68 створювали найкращі
умови для агрегації в 0–30 см шарі чорнозему типового. За
глибокого безполицевого обробітку сприятливішими умови
агрегації виявились у варіанті солома 1,2 т/га + сидерат N12 +
N78P68K68. За оранки показники структурного стану чорнозему
типового погіршувались.
УДК 631.452:631.6.02:631.67:631.5(477.7)
2021.3.54. Грановська Л.М., Вожегова Р.А. ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ:
ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ЗАХОДИ З ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід.
темат. наук. зб. Львів; Оброшине, 2020. Вип. 68, ч. 1. С. 82–
96. Бібліогр.: 31 назва. Шифр 06 554490.
Сучасний стан ґрунтів світу, деградація ґрунтів, опустелювання, природна посушливість, родючість ґрунту
(напрями збереження), сівозміна, зрошення.
Проведено аналіз сучасного стану ґрунтів та ефективності
їх використання в світі та в Україні. Зазначається, що за
останніх 130 років українські землі втратили до 30% гумусу, насиченість їх мінеральними елементами зменшилась
до 80–130 кг/га замість 150 кг/га за умови бездефіцитного
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АГРОТЕХНІКА

балансу в ґрунті. Загалом на теперішній час площа деградованих с.-г. угідь становить 10–15 млн га. Визначено природні
та антропогенні фактори впливу на процеси деградації та
опустелювання ґрунтів степової зони України, зокрема Харківської області. Доведено, що однією з причин є природна
посушливість, яка супроводжується недостатньою кількістю
опадів, від’ємним водним балансом та пов’язаним з ним специфічним процесом ґрунтотворення. Науково обґрунтовано
оптимальне співвідношення вмісту гумусу та валової енергії
у темно-каштанових ґрунтах регіону. Визначено, що однією з
важливих вимог забезпечення бездефіцитного балансу гумусу і вмісту його на рівні 2,5–3,5% в умовах зрошення є дотримання співвідношення с.-г. культур у сівозмінах Південного
Степу. Розроблено напрями збереження родючості ґрунтів
та наведено приклад практичного застосування результатів
досліджень у ДПДГ “Асканійське” Інституту зрошуваного
землеробства НААН.
УДК 631.452:631.8:633.2/.4(477.7)
2021.3.55. Голобородько С.П., Димов О.М. СУЧАСНИЙ
СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
ПІВДЕННО-СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ. Вісник аграрної
науки. 2021. № 4. С. 13–19. Бібліогр.: 12 назв.
Ґрунт (підвищення родючості), деградація ґрунту, трави
багаторічні бобові та злакові, люцерна мінлива, стоколос
безостий, еспарцет піщаний, азот симбіотичний (фракційний склад), умовно чистий прибуток.
Показано, що створення високопродуктивних моновидових агрофітоценозів багаторічних бобових трав та бінарних бобово-злакових травосумішок, адаптованих до умов
Південного Степу України, є одним з основних напрямів
зменшення процесів деградації, збереження та підвищення
родючості темно-каштанових ґрунтів. За результатами дослідження, моновидовими посівами люцерни мінливої (ЛМ)
та еспарцету піщаного (ЕП) у 1-й рік використання траво
стоїв в умовах природного зволоження було накопичено 60
і 118 кг/га симбіотичного азоту, їх травосумішками з стоколосом безостим — 68 і 105 кг/га відповідно. В наступному
році показники становили 55 і 80 та 37 і 52 кг/га відповідно.
На 3-й рік використання травостоїв ЛМ рівень накопичення
знижувався до 36–37, ЕП — до 15–22 кг/га. Фракційний
склад азоту в 0–20 та в 20–40 см шарах темно-каштанового
ґрунту після 3-річного використання травостоїв з ЛМ порівняно з іншими ланками сівозміни був найвищим і становив:
загального — 1428,8–1006,3, мінерального — 46,3–24,9, лужногідролізованого — 186,0–113,8, важкогідролізованого —
214,4–155,5, негідролізованого — 982,1–712,1 мг/кг ґрунту.
Умовно чистий прибуток за вирощування одновидових посівів ЛМ незалежно від року використання травостоїв досягав 2130–5580 грн/га за рівня рентабельності 155–385%
(бінарних травосумішок — 39–143%).
УДК 631.458:633(477.82)
2021.3.56. Матвійчук Б.В., Матвійчук Н.Г. ФАКТОРИ
ЧУТЛИВОСТІ ҐРУНТІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ЕРОЗІЇ.
Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 3.
С. 79–90. Бібліогр.: 20 назв.
Ґрунти (типи), деградація земель, ерозія ґрунту, кислотність ґрунту, культури (трав’янисті, зернові), вміст
органічної речовини в ґрунті, чутливість ґрунту до ерозії,
карта ґрунтів Волині.
На основі European Soil Database Maps (класифікація за
World Reference Base — WRB) у межах Волинської області
виділено 17 типів ґрунтів. Найбільші площі займають Umbric
Albeluvisol (22,5%), дещо менші — Gleyic Albeluvisol (17,9),
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Fibric Histosol (11,4) і Humic Gleysol (10,8%). Визначено
структуру ґрунтового покриву адміністративних районів та
наведено карту ґрунтів Волинської області. Визначено, що
показник кислотності рН у межах області варіює від 4,2 до
7,3, рНKCl — від 3,8 до 6,8 од. Нейтральні та слаболужні
ґрунти є характерними для південної та центральної, кислі — для північної частини області. Відповідно до типізації
ландшафтного покриву Leaf Area Index, 40,3% території
займають трав’яниста рослинність та зернові культури. Для
оцінки фактора чутливості ґрунту до ерозії за основу взято
вміст органічної речовини та глини у верхньому 0–5 см його
шарі. Встановлено значну строкатість розподілу органіки в
ґрунтах (від 6 до 444 г/кг) з найвищими значеннями на півночі
і найнижчими — на півдні області. Глиниста фракція варіює
в межах 0,03–0,21 од. з найвищими показниками в ґрунтах
південної, а найнижчими — північної частини. За результатами дослідження, фактор чутливості до ерозійного впливу
становить 0–0,10 (т·гм2·год)/(МДж·мм·год2). Найбільші ризики
інтенсивного розвитку ерозійних процесів властиві чорноземам та темно-сірим ґрунтам, у яких вірогідність помірного
рівня ерозії в стаціонарному стані становить 0,48–0,51, високого — 0,13–0,29, дуже високого — 0,01–0,06 од. Найбільш
стійкі в ерозійному аспекті ґрунти з високим умістом гумусу
та розміщені в понижених елементах рельєфу.
УДК 631.482:631.445.2:631.51:631.8
2021.3.57. Гавришко О.С., Оліфір Ю.М., Габриель А.Й.,
Партика Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У ПРОФІЛІ ЯСНО-СІРОГО ЛІСОВОГО ПОВЕРХНЕВО ОГЛЕЄНОГО ҐРУНТУ ЗА ДОВГОТРИВАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВПЛИВУ. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід. темат.
наук. зб. Львів; Оброшине, 2021. Вип. 69, ч. 1. С. 62–75.
Бібліогр.: 30 назв. Шифр 06 554435.
Ґрунт ясно-сірий лісовий, системи удобрення, покращання агрофізичних властивостей ґрунту, щільність,
шпаруватість, аерація, плужна підошва, сівозміна, західний
регіон.
Встановлено істотний вплив довготривалого с.-г. використання та систем удобрення (контроль без добрив; N70P90K90 +
10 т/га гною + СаСО3, 1,0 Нг; N105P135K135 + 20 т/га гною +
СаСО3, 1,5 Нг; N140P180K180) на агрофізичні властивості ясносірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту в умовах західного регіону України. На кінець V ротації 7-пільної сівозміни
(1999–2001 рр.) об’ємна маса ґрунту в 0–30 см шарі змінювалась від 1,39 (контроль) до 1,38–1,46 г/см3, загальна шпаруватість — від 49 до 48–51, аерація — від 33,8 до 31,2–33,8%.
Униз за профілем щільність будови ґрунту зростала до
1,64–1,69 г/см3, а загальна шпаруватість та аерація зменшувались. Найменша об’ємна маса ґрунту, найвища загальна
його шпаруватість та аерація спостерігались за внесення
подвійної норми гною, підвищених доз мінеральних добрив
і 1,5 н вапна за Нг. Після закінчення V ротації та проведення
часткової реконструкції стаціонарного досліду, на кінець ІХ
ротації 4-пільної сівозміни (2015–2017 рр.) відбулось покращання агрофізичних властивостей не тільки верхніх шарів,
а й генетичних горизонтів, що залягають нижче. Найменшу
щільність верхнього шару ґрунту (1,20–1,25 г/см3), відмінну
загальну шпаруватість та аерацію зафіксовано у варіантах
з органо-мінеральною системою удобрення (N 65P 68K 68 +
10 т/га гною + СаСО3, 1,0 Нг та N30P34K34 + 15 т/га гною +
СаСО3, 1,5 Нг). Вниз за профілем показники щільності підвищувались (у горизонті Iegl до 1,63 г/см3). Мінеральні добрива
позитивно впливали на процеси ґрунтотворення лише за
внесення їх на фоні гною та вапна.

631.5 Агротехніка
Науковий референт — кандидат с.-г. наук НИНЬКО П.І.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ТАНЧИК С.П.
УДК 633.11“324”:631.46:631.559:631.526.3–021.4
2021.3.58. Шкалій С.М., Баган А.В., Юрченко С.О., Четверик О.О. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ
ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
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ТВЕРДОЇ. Вісник Полтавської державної аграрної академії.
2021. № 1. С. 65–71. Бібліогр.: 20 назв.
Пшениця озима тверда, сорт пшениці, попередник, урожайність, склоподібність, вміст білка.

17

2021.3.59.

АГРОТЕХНІКА

Представлено результати дослідження впливу поперед
ників на урожайність та якість зерна нових сортів пшениці
озимої твердої. Дослідження, проведені впродовж 2018–
2020 рр. із сортами пшениці озимої твердої Приазовська і
Шулиндінка в умовах Полтавської обл., із вивчення впливу
попередників на врожайність і якість зерна, показали, що
за середніми даними цих років рівень урожайності зерна
на 35% залежав від погодних умов, на 25% — від сорту і
на 20% від попередника. Сорт Приазовська по попереднику
соя мав урожайність 5,62 т/га, що вище на 0,04 т/га, ніж по
попереднику ріпак озимий. Вищим попередником урожайності характеризувався сорт Шулиндінка по попереднику
ріпак озимий (5,90 т/га), ніж по попереднику соя (5,81 т/га).
Найвищою склоподібністю характеризується урожай 2019 р.
Сорт Шулиндінка мав показник склоподібності від 87% (попередник соя) до 86% (попередник ріпак озимий). У середньому за три роки (2018–2010) найвища масова частка білка
в зерні пшениці озимої твердої (15,0–14,8%) сформувалась
у сорту Приазовська в середньому по двох попередниках.
Дещо нижчою масова частка білка була в сорту Шулиндінка
(14,4–14,6%). Отже, за проведеними дослідженнями кращим
попередником для сорту Приазовська була соя, а для сорту
Шулиндінка — ріпак озимий.
УДК 633.11“324”:631.5:631.811(477.7)
2021.3.59. Марковська О.Є., Гречишкіна Т.А. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД
ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ
ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ. Агробіологія: зб. наук. пр.
Біла Церква, 2020. № 1. С. 96–103. Бібліогр.: 20 назв.
Пшениця озима, сорт пшениці, добрива, біопрепарати,
фунгіцид, позакореневе підживлення, урожайність.
Представлено результати дослідження, проведеного у
2017–2019 рр. на темно-каштанових середньосуглинкових
слабкосолонцюватих ґрунтах в умовах дослідного поля ДП
ДГ “Копані” Інституту зрошуваного землеробства НААН. Досліджували вплив сортових особливостей, мінеральної та
органо-мінеральної систем удобрення, біологічного і хімічного методів захисту від хвороб на продуктивність рослин пшениці озимої. Визначено, що найвищий рівень продуктивності
сформовано рослинами пшениці озимої сорту Марія на фоні
внесення під передпосівну культивацію мінеральних добрив
у дозі N30P30 із застосуванням позакореневого підживлення
органо-мінеральними добривами ROST, р. (2,0 л/га) на початку відновлення весняної вегетації та у фазі прапорцевого
листка і проведенням хімічного захисту рослин із використанням фунгіциду Колосаль, к.е. (1,0 л/га). У середньому за роки
досліджень урожайність зерна в цьому варіанті становила
4,96 т/га, кількість продуктивних стебел — 411 шт./м2, кількість зерен у колосі — 27,6 шт., маса 1000 зерен — 51,5 г.
За використання хімічного методу захисту для контролю
темно-бурої плямистості пшениці озимої показник розвитку
хвороби був у межах 2,0–3,1%, а ефективність знаходилась
в інтервалі 83,1–89,4%.
УДК 633.15:631.5:631.81.095.337
2021.3.60. Гангур В.В., Єремко Л.С., Руденко В.В. ВПЛИВ
ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ
ГРУП СТИГЛОСТІ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук.
пр.] Херсон, 2021. Вип. 117: С.-г. науки. С. 37–43. Бібліогр.:
15 назв.
Кукурудза, гібриди кукурудзи, мікробіологічні препарати,
мікродобрива, оброблення насіння, позакореневе підживлення, урожайність.
Наведено результати дослідження щодо формування зернової продуктивності середньораннього та середньостиглого
гібридів кукурудзи залежно від комплексного впливу мікробіологічних препаратів і мікродобрив за оброблення насіння і
позакореневого підживлення в умовах нестійкого зволоження
Лівобережного Лісостепу України. Встановлено, що індивідуальна продуктивність рослин гібридів кукурудзи Оржиця 237
МВ і Солонянський 298 СВ була найвищою за комплексного
застосування мікробіологічного препарату “Екофосфорин” і
мікродобрива “Оракул насіння” за допосівної обробки насіння
і поєднання їх із позакореневим підживленням рослин мікродобривом “Мікро-Мінераліс (кукурудза)” у фазі 7 листків. На
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цьому варіанті порівняно з контролем і застосуванням лише
мікробіологічних препаратів довжина качана гібридів кукурудзи Оржиця 237 МВ і Солонянський 298 СВ була більшою на
8,8–21,5 і 4,5–10,7%, діаметр качана — на 2,5–6,7 і 3,8–6,4%,
а маса 1000 зерен — на 4,4–9,7 і 3,6–9,2%. У середньому
за роки досліджень (2019–2020 рр.) у разі застосування
для допосівної обробки насіння мікробіологічного препарату на основі азотфіксувальних і фосфоромобілізувальних
мікроорганізмів (“Екофосфорин”) приріст урожайності зерна
становив для середньораннього і середньостиглого гібридів
кукурудзи 0,11 і 0,08 т/га відповідно. За поєднання мікробіологічного препарату “Екофосфорин” із мікродобривом
“Оракул насіння” загальний рівень зернової продуктивності
посівів середньораннього гібрида Оржиця 237 МВ збільшувався на 0,25 т/га, а середньостиглого гібрида Солонянський
298 СВ — на 0,36 т/га щодо контролю. Максимальною була
урожайність зерна (Оржиця 237 МВ — 7,11 т/га і Солонянський 298 СВ — 7,75 т/га) за поєднання допосівної обробки
насіння комплексом “Екофосфорин” і “Оракул насіння” та
позакореневого підживлення рослин мікродобривом “МікроМінераліс (кукурудза)”.
УДК 633.15:631.543.2/.559:631.811.98
2021.3.61. Поляков В. УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ РОСЛИН ТА СИСТЕМИ
УДОБРЕННЯ. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. / ДНУ “УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого”. Дослідницьке, 2020. Вип. 27. С. 240–249. Бібліогр.:
13 назв.
Кукурудза на зерно, гібрид, густота рослин, система
удобрення, урожайність, елементи технології вирощування.
Наведено результати досліджень щодо формування урожайності кукурудзи на зерно залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу України. Дослідження
проводили впродовж 2017–2019 рр. на дослідному полі Біло
церківського НАУ. У дослідженнях вивчали вплив густоти
рослин та системи удобрення на формування врожайності
гібридів кукурудзи: ДН ПИВИХА, ФАО 180 (ранньостиглий),
ДН ОРЛИК, ФАО 280 (середньоранній), ДН САРМАТ, ФАО
380 (середньостиглий). Система удобрення: 1) N240P120K40;
2) N120P60K20 + 3,5 т Organic compost; 3) Organic compost,
7 т/га; 4) гній, 40 т/га. Встановлено, що максимальні показники урожайності за вирощування ранньостиглого гібрида
кукурудзи ДН ПИВИХА, ФАО 180 загалом по досліду було
одержано за передзбиральної густоти 75 тис. шт./га та
застосування комбінованої органо-мінеральної системи
удобрення — 11,09 т/га; середньоранній гібрид кукурудзи
ДН ОРЛИК, ФАО 280 загалом у досліді забезпечив урожай
зерна 9,60 т/га, а в розрізі років — 2017 — 7,86 т/га, 2018 —
11,22 т/га, 2019 — 9,72 т/га. Середньостиглий гібрид кукурудзи ДН САРМАТ, ФАО 380 забезпечив урожай зерна 10,81 т/га, а в розрізі років — 2017 — 9,31, 2018 —
11,68, 2019 — 11,44 т/га. Істотний вплив на формування
рівня урожайності кукурудзи чинить фактор гібрида (27%),
система удобрення (21%), умови вегетаційного періоду
(19%), передзбиральна густота (18%).
УДК 633.174:631.5:620.9
2021.3.62. Правдива Л.А. ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРГО
ЗЕРНОВОГО ТА ВИХІД БІОПАЛИВА. Вісник аграрної науки.
2021. № 5. С. 23–29. Бібліогр.: 20 назв.
Сорго, сорти сорго, ширина міжрядь, густота стояння,
урожайність, вихід енергії.
Мета дослідження — визначити вплив способів сівби
насіння сортів сорго зернового на енергетичну продуктивність посівів в умовах Правобережного Лісостепу України.
Дослідження проводили впродовж 2016–2020 рр. в умовах
Білоцерківської ДСС Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН. У досліді вивчали сорти: Дніпровський 39, Вінець; ширину міжрядь — 15, 45 і 70 см; густоту
стояння рослин — 150, 200 і 250 тис. шт./га. Установлено,
що найбільша врожайність зерна і біомаси спостерігалась
за сівби насіння сорго зернового сортів Дніпровський 39 і
Вінець із шириною міжрядь 45 см і густотою стояння рослин
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УДК 631.5

АГРОТЕХНІКА

200 тис. шт./га. Так, у сортів Дніпровський 39 урожайність
зерна та біомаси становила відповідно 7,4 та 44,6 т/га, Вінець — 5,1 та 36,9 т/га. За інших способів сівби, а саме:
ширина міжрядь — 15 і 70 см, густота стояння рослин —
150 і 250 тис. шт./га урожайність була дещо нижчою. Вихід
біоетанолу та твердого біопалива в цьому варіанті досліду
був найвищий і становив у сорту Дніпровський 39 — 2,44
та 10,30 т/га, Вінець — 1,68 та 8,52 т/га. Високий загальний
вихід рідкого та твердого біопалива, отриманий з 1 га посівів
сорго зернового сортів Дніпровський 39 і Вінець, забезпечується за густоти стояння рослин 200 тис. шт./га та ширини
міжрядь 45 см.
УДК 633.174:631.816.11
2021.3.63. Алексєєв Я.В. СОРТОВА РЕАКЦІЯ ЗЕРНОВОГО СОРГО НА ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНЬОГО СКЛАДУ І ДОЗ ВНЕСЕННЯ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2021. Вип.
117: С.-г. науки. С. 4–9. Бібліогр.: 13 назв.
Сорго, мінеральні добрива, сорт, період вегетації, урожайність.
Досліджено сучасний стан технологічних заходів вирощування сорго зернового за різних доз застосування мінеральних добрив в умовах Північного Степу України. Виявлено,
що у гібрида Ковчег фази сорту відбувались на 2–3 доби
раніше від сорту Дніпровський 39. Тривалість періоду вегетації у сорту Дніпровський 39 при застосуванні добрив
була на 2–5 діб, а у гібрида Ковчег — на 1–8 діб коротша
порівняно з контролем без внесення добрив. Установлено,
що рослини сорго зернового позитивно реагували на внесення мінеральних добрив. Так, посіви гібрида Ковчег при
застосуванні N60P60 i N60K30 формували приріст зерна 0,76 і
0,52 т/га (14,6 і 10,0%). Виключення азоту із системи добрив
у варіанті N60K30 зумовило найменший приріст, який становив лише 0,29 т/га (5,6%). Оптимальним співвідношенням
елементів живлення і дози внесення для гібрида Ковчег у
середньому за роки досліджень (2011–2014 рр.) виявилось
N60P60K30, що забезпечило продуктивність на рівні 6,24 т/га
(приріст становив 1,02 т/га або 19,5%). Сорт Дніпровський
39 через біологічні особливості виявився менш урожайним
порівняно з гібридом Ковчег. Найвищу врожайність у сорту
Дніпровський 39 (4,70 т/га) було одержано при застосуванні повного мінерального добрива N 60P60K30 (приріст —
0,76 т/га або 19,3%).
УДК 633.31/.37:631.5:631.816.1(477.5)
2021.3.64. Камінський В.Ф., Сокирко Д.П., Гангур В.В.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА ФОРМУВАННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ ГОРОХУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник:
[зб. наук. пр.] Херсон, 2021. Вип. 117: С.-г. науки. С. 73–79.
Бібліогр.: 15 назв.
Горох, норми добрив, оброблення насіння, мікробіологічний препарат, урожайність.
Мета досліджень — з’ясувати вплив різних норм добрив,
строків їхнього внесення та використання мікробіологічного
препарату для передпосівної обробки насіння на рівень
реалізації продукційного потенціалу посівів гороху. Дослідження проводили протягом 2015–2017 рр. на Полтавській
державній с.-г. дослідній станції ім. М.І. Вавилова. Ґрунт
дослідної ділянки — чорнозем типовий малогумусний важкосуглинковий. Схема досліду включала: контроль без добрив;
внесення азотних, фосфорних і калійних добрив у дозах 15–
45 кг/га д.р. кожного елемента на фоні оброблення насіння
мікробіологічним препаратом Ризогумін (300 мл на одну гектарну норму насіння). Встановлено, що максимальний рівень
урожайності зерна гороху 3,67 т/га формувався за внесення
мінеральних добрив у нормі N30P45K45 + N15 (підживлення на
фоні допосівної обробки насіння мікробіологічним препаратом Ризогумін). Приріст урожайності порівняно з контролем
становив 0,62 т/га (20,3%). Внесення мінімальної (N15P15K15)
та середньої (N30P30K30) норм добрив сприяло збільшенню
урожайності гороху порівняно з контролем на 0,23–0,29 т/га
(7,9–9,5%) і 0,33–0,39 т/га (11,4–12,8%). Перенесення частини дози азоту в підживлення у фазі гілкування порівняно з її
одноразовим внесенням не забезпечило істотного збільшення урожайності зерна культури, хоча тенденція є позитивною.
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Оброблення насіння мікробіологічним препаратом Ризогумін
сприяло зростанню зернової продуктивності гороху залежно
від фону мінерального живлення на 6,7–7,6%.
УДК 633.34:633.6:631.162.6:581.4:635.655
2021.3.65. ВПЛИВ АНТИГІБЕРЕЛІНОВИХ ПРЕПАРАТІВ
НА АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН СОЇ /
Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Шевчук В.В.,
Федорук І.В. Вісник Уманського національного університету
садівництва. 2020. № 2. С. 26–31. Бібліогр.: 23 назви.
Соя, інгібітори росту рослин, антигібереліновий механізм дії, анатомо-морфологічні показники.
Мета роботи — обґрунтування використання інгібіторів
росту рослин з антигібереліновим типом дії як елемента
технології вирощування сої, виявлення їх дії на ріст, розвиток і продуктивність. Дослідження проводили на культурі
сої сорту Тріада. Проведено обробку на висоті пагонів 10–
15 см водними розчинами: 0,5% тебуконазолу, 0,2% етефону і 0,5% хлормекватхлориду, а контрольний варіант —
водою до повного змочування листків. Установлено, що
застосування інгібіторів росту рослин з антигібереліновим
механізмом дії етиленпродуцента есфону (0,2%), триазолпохідного ретарданта тебуконазолу (0,5%) і омієвого препарату хлормекватхлориду (0,5%) на рослинах сої призводило
до морфолого-анатомічних змін: зменшення мас листків і
стебел, збільшення товщини стебла та кореневої шийки.
Препарати зменшували довжину міжвузлів рослин сої, що
створювало передумови стійкості рослин до вилягання. Інгібітори росту рослин по-різному впливали на площу листкової поверхні сої. За використання хлормекватхлориду відмічено збільшення показника на 24%, а обробка есфоном
і тебуконазолом призвела до зменшення на 26% і 23%
відповідно. Різний вплив препаратів виявлено і на довжину
головного кореня. За дії есфону довжина головного кореня
зменшувалась на 20%, при застосуванні хлормекватхлориду
і тебуконазолу показник збільшувався на 43% і 37% відповідно.
УДК 633.34:633.6:631.526.3
2021.3.66. Глупак З.І. ОПТИМІЗАЦІЯ ГУСТОТИ СТОЯННЯ
РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ СТИГЛОСТІ СОРТУ
ДЛЯ УМОВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ. Вісник Уманського національного університету
садівництва. 2020. № 2. С. 23–25. Бібліогр.: 9 назв.
Соя, густота стояння, сорт, група стиглості, урожайність.
Дослідження проводились упродовж 2017–2019 рр. на базі
навчально-наукового виробничого комплексу Сумського НАУ.
Ґрунти дослідного поля — чорнозем потужний важкосуглинковий середньогумусний. Для дослідження взято нові сорти
сої: Сіверка — скоростиглий, Медісон — середньоранній,
Сігалія — середньостиглий. Норми висіву насіння: 600, 700
і 800 тис. шт./га. Встановлено, що найбільшу врожайність
за роки досліджень 2,50 т/га одержано у сорту Сігалія за
густоти 800 тис. шт./га, у сорту Медісон — 2,41 т/га за густоти 700 тис. шт./га, а у сорту Сіверка — 2,26 т/га за густоти
600 тис. шт./га. Залежно від погодно-кліматичних умов років
проведення досліджень найбільшу врожайність у всіх сортів
одержано за сприятливих умов 2019 р. — 2,27–2,56 т/га. За
посушливих та прохолодних умов 2017 р. урожайність у всіх
сортів була нижчою. З’ясовано, що у сорту Сігалія урожайність у 2017 р. була вищою за густоти 700 тис. шт./га і становила 2,44 т/га, а в 2019 р. найвищу врожайність одержано
за густоти 800 тис. шт./га — 2,69 т/га. Отже, для оптимізації
умов росту і розвитку сої, площі живлення потрібно корегувати залежно від групи стиглості сорту. Густоту посіву для
пізньостиглих сортів сої доцільно збільшувати.
УДК 633.34:633.6:631.527:631.6(477.72)
2021.3.67. Іванів М.О., Ганжа В.В. БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ РІЗНИХ ГРУП
СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ В
УМОВАХ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2021. Вип. 117: С.-г. науки.
С. 54–63. Бібліогр.: 15 назв.
Соя, сорти сої, біопрепарати, густота рослин, краплинне зрошення, урожайність.
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Наведено результати визначення впливу густоти рослин і
обробітку біопрепаратами на ростові процеси й урожайність
насіння сортів сої різних груп стиглості. Дослідження проводились на території агрофірми “Сиваське” Новотроїцького
р-ну Херсонської обл. У польових дослідах вивчали такі
фактори: фактор А — сорти сої скоростиглі: Діона, Монарх;
середньоранні: Аратта, Софія; середньостиглі: Даная, Святогор; фактор В — вітчизняні інноваційні біопрепарати:
“Хелафіт комбі”, “Біо-гель”, без обробки; фактор С — густота
рослин: 300, 500, 700, 900, 1100 тис. рослин/га. Показано,
що обробка рослин сої біопрепаратами позитивно вплинула
на висоту рослин сортів. Найбільший вплив на ростові процеси спричинив препарат “Хелафіт комбі”, який забезпечив
приріст висоти рослин порівняно з контролем на 2,50–
2,67 см. Найбільша висота прикріплення нижнього бобу спостерігалась у середньостиглого сорту Святогор у середньому
на рівні 24,0 см. Біопрепарати сприяли збільшенню висоти
прикріплення нижнього бобу на 0,8–1 см. Максимальну урожайність у досліді показав середньостиглий сорт Святогор
за густоти 500 тис. р./га і обробітку препаратом “Хелафіт
комбі” — 5,96 т/га. Скоростиглі сорти максимальну урожайність показали за густоти 900 тис. р./га, середньоранні —
700 тис. р./га, середньостиглі — 500 тис. р./га. Обробіток
біопрепаратами сприяв збільшенню урожайності на 0,22–
0,52 т/га. Максимальний вплив спостерігали за обробітку
препаратом “Хелафіт комбі”, який збільшив урожайність у
групі скоростиглих сортів на 0,33 т/га (10,6%), у групі середньоранніх — на 0,43 т/га (9,1%), у групі середньостиглих
сортів — на 0,52 т/га (9,9%).
УДК 633.34:633.6:631.559(477.4/.5)
2021.3.68. Новохацький М., Таргоня В., Бабинець Т.,
Городецький О. ВЕЛИЧИНА ТА СТРУКТУРА БІОЛОГІЧНОЇ
ВРОЖАЙНОСТІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ ОСНОВ
НОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ЗАХОДІВ З ОПТИМІЗАЦІЇ
РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ. Техніко-технологічні аспекти розвитку
та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. / ДНУ “УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого”. Дослідницьке, 2020. Вип. 27. С. 176–191. Бібліогр.:
45 назв.
Соя, обробіток ґрунту, біологічний препарат, врожайність, структура врожайності.
Мета дослідження — оцінка впливу найпоширеніших
систем обробітку ґрунту і біологічних методів оптимізації
режимів живлення на реалізацію потенціалу зернової продуктивності сої в умовах Лісостепу України. Дослідження
проводились на угіддях ДНУ “УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого”,
ґрунт дослідного поля — чорнозем типовий, вилугуваний,
середньоглибокий, малогумусний, середньосуглинковий.
Факторами польового досліду виступали: система основного
обробітку ґрунту (традиційна, консервувальна, мульчувальна, mini-till); доза біологічного препарату (комплекс фосфатта каліймобілізувальних мікроорганізмів (Граундфікс)). Технологія вирощування, крім досліджуваних факторів, типова
для зони Лісостепу. Граундфікс згідно зі схемою дослідів
вносився під передпосівну культивацію. Встановлено, що
застосування консервувальної системи обробітку ґрунту
формує в середньому 27,6 ц/га зерна сої, що є найбільшим
показником серед систем основного обробітку ґрунту в межах
схеми досліджень. Застосування інших систем викликало
зменшення рівня біологічної врожайності: до 26,4 ц/га за
використання традиційної системи, 25,3 ц/га — мульчувальної і до 23,0 ц/га за використання mini-till. Використання
Граундфіксу викликало зміну цього показника: якщо варіанти
з консервувальною системою основного обробітку ґрунту
без застосування біопрепарату (контроль) формували в
середньому 24,1 ц/га, то використання 5 л/га Граундфіксу
сприяло зростанню біологічної врожайності до 29,4 ц/га, а за
дози 10 л/га біологічна врожайність становила 32,2 ц/га. Виявлено, що і застосування Граундфіксу, і системи основного
обробітку ґрунту впливали на елементи структури врожайності: густота стояння рослин на момент збирання більше
залежала від системи обробітку ґрунту, ніж від застосування
Граундфіксу; застосування біопрепарату і збільшення його
дози в межах схеми досліджень позитивно впливало на
густоту стояння рослин, висоту прикріплення нижніх бобів і
знижувало абортивність насіння.
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УДК 631.5

УДК 633.35:631.87:631.5
2021.3.69. Данильченко О.М., Бутенко А.О., Радченко М.В. ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЧЕВИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД
ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ ТА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
Вісник Уманського національного університету садівництва.
2020. № 2. С. 19–22. Бібліогр.: 10 назв.
Сочевиця, мінеральне добриво, інокуляція, структурні
показники, урожайність.
Представлено результати дослідження впливу бактеріаль
них препаратів Ризогуміну (на основі азотфіксувальних
бактерій) та Поліміксобактерину (на основі фосформобілізувальних бактерій) на різних фонах мінерального живлення (P60K60, N60P60K60) при вирощуванні сочевиці в умовах
Північно-Східного Лісостепу України. Дослідження проводили
протягом 2016–2018 рр. на базі навчально-наукового виробничого центру Сумського НАУ. Ґрунт дослідного поля —
чорнозем типовий потужний важкосуглинковий середньогумусний. Встановлено позитивний вплив інокуляції насіння
і мінеральних добрив на ріст, розвиток та зернову продуктивність рослин сочевиці. Інтенсифікаційні заходи технології
вирощування мали позитивний вплив на такі елементи
структури врожаю, як кількість бобів на одній рослині, маса
зерен з однієї рослини та маса 1000 зерен. Внесення мінеральних добрив та передпосівна інокуляція бактеріальними
препаратами (Ризогумін і Поліміксобактерин) є дієвими
факторами зростання врожайності зерна сочевиці при поєднанні цих операцій. Так середній приріст урожайності
зерна сочевиці від інокуляції становив 38,4%, від мінеральних добрив — 28,9, від поєднання інокуляції і мінеральних
добрив — 52,1%. Найвищу врожайність зерна в середньому
за три роки одержали на варіанті за внесення мінеральних
добрив у дозі N60P60K60 та інокуляції насіння бактеріальним
препаратом Ризогумін — 1,53 т/га.
УДК 633.353:631.5(477.41/.42)
2021.3.70. Панчишин В.З., Стоцька С.В., Мойсієнко В.В.,
Фоміна О.П. ПРОДУКТИВНІСТЬ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ
(PHASEOLUS VULGARIS) ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ. Таврійський науковий вісник: [зб.
наук. пр.] Херсон, 2021. Вип. 118: С.-г. науки. С. 145–151.
Бібліогр.: 13 назв.
Квасоля звичайна, удобрення, інокуляція, позакореневе
підживлення, норма висіву, урожайність.
Наведено результати досліджень вирощування квасолі
звичайної сорту Ассоль залежно від норм внесення мінеральних добрив, проведення передпосівної інокуляції насіння і позакореневого підживлення рослин рідким комплексом
добрив протягом 2019–2020 рр. Досліди проводились у
ботанічному саду Поліського університету, ґрунт дослідних
ділянок — дерново-глеюватий на карбонатних суглинках.
Установлено, що на контрольних ділянках урожайність коливалась у межах 1,34–1,49 т/га. Внесення мінеральних
добрив разом із позакореневим підживленням і передпосівною інокуляцією забезпечили приріст урожаю на рівні
88%. Найбільший вплив на урожайність зерна квасолі має
удобрення (67%), однак частка впливу інокуляції теж є на
досить високому рівні (22%). Внесення добрив мало істотний вплив на основні біометричні показники індивідуальної
продуктивності рослин квасолі. На ділянках без внесення
добрив кількість зерен на одній рослині становила 33–
35 шт., тоді як на удобрених — 37–50 шт. Різниця у кількості
бобів на одній рослині не перевищувала 2,2 шт. У середньому за роки досліджень найбільший вихід урожаю зафіксований на варіанті удобрення N60P60K60 + “Мікро-Мінераліс
(Бобові)” разом із передпосівною інокуляцією насіння препаратом “Binitro Enzim Agro” — 2,52 т/га за норми висіву
300 тис. шт./га.
УДК 633.85:581.132:631.5(477.46)
2021.3.71. Борисенко В.В. ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ І ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСІВУ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ.
Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2021.
Вип. 117: С.-г. науки. С. 16–21. Бібліогр.: 8 назв.
Соняшник, ширина міжрядь, густота посіву, площа листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Висвітлено результати досліджень із вивчення особливостей утворення площі листкової поверхні та фотосинтетичного потенціалу гібридів різного періоду достигання соняшнику
залежно від густоти посіву і ширини міжрядь у південній
частині Правобережного Лісостепу України. Встановлено,
що у фазі формування кошиків — цвітіння за густоти посіву
90 тис. шт./га і міжрядь 70 см у скоростиглого гібрида Заграва площа листкового апарату мала більші значення і становила 80,7 тис. м2/га, а у ранньостиглого гібрида Український
F1 — 78 тис. м2/га. За порівняння з контрольним варіантом
зазначено, що вона характеризувалась густотою 70 тис./га,
шириною міжрядь 70 см і площею 78,0 і 69,9 тис. м 2/га.
Фотосинтетичний потенціал рослин соняшнику у фазі утворення кошиків — цвітіння при густоті посіву 90 тис. рослин/га
та ширині міжрядь 70 см у скоростиглого гібрида Заграва
становив 2,7 млн м2/га днів, а у ранньостиглого Український
F1 — 2,6 млн м2/га днів, що порівнюючи з контролем, за ширини міжрядь 70 см і густоти 70 тис. рослин/га, становило
2,6 і 2,4 млн м2/га днів відповідно.
УДК 633.854.78:631.53.048(477.65)
2021.3.72. Піньковський Г.В., Танчик С.П. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ
СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА ГУСТОТИ
СТОЯННЯ РОСЛИН У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ СТЕПУ УКРАЇ
НИ. Вісник Степу: наук. зб. Вінниця, 2020. Вип. 17: Стан
та перспективи розвитку агропромислового виробництва
України: матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих
учених і спеціалістів (Вінниця, 26 берез. 2020 р.). С. 47–57.
Бібліогр.: 29 назв. Шифр 554460.
Соняшник, гібриди соняшнику, строки сівби, густота
стояння рослин, поживний режим ґрунту, водний режим
ґрунту, урожайність.
Наведено результати наукових досліджень з управління
елементами технології та впливу факторів на продуктивність
соняшнику в Правобережному Степу України. Дослідження
проводили впродовж 2016–2018 рр. на полях Інституту сільського господарства Степу НААН, який знаходиться у чорноземній зоні Правобережного Степу України. У трифакторному польовому досліді досліджували: фактор А — гібриди
соняшнику: Форвард, LG 56.32, LG 54.85, LG 55.82; фактор
В — строки сівби: І — за температури ґрунту на глибині
10 см 5–6°С, ІІ — 7–8°С, ІІІ — 9–10°С; фактор С — густота
стояння рослин: 50, 60 і 70 тис. шт./га. Встановлено, що
рівень продуктивності соняшнику визначається умовами водного та поживного режиму ґрунту. Водний режим формується
погодними умовами, величиною запасів вологи в ґрунті, кількістю та інтенсивністю опадів за рік. Значною мірою водний
режим ґрунту залежить від морфологічних особливостей
гібридів, густоти стояння рослин, строків сівби та технології
вирощування. За цих умов посіви з густотою рослин 60 тис.
шт./га сприяли формуванню найвищої врожайності порівняно
з іншими варіантами. За першого строку сівби найвищу вро-
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жайність насіння забезпечили гібриди LG 55.82 — 3,85 т/га
та LG 54.85 — 3,64 т/га, а гібриди Форвард і LG 56.32 за сівби у третій строк — 3,09 і 3,62 т/га відповідно. Застосування
мінеральних добрив дає змогу поліпшити поживний режим
ґрунту і створити сприятливіші умови для росту і розвитку
рослин соняшнику та підтримання родючості ґрунту. З урахуванням економічних показників ефективним є вирощування
гібридів LG 54.85, LG 55.82 за першого строку сівби. Гібриди
соняшнику Форвард і LG 56.32 забезпечують найвищі економічні показники за третього строку сівби. Серед гібридів
найбільш економічно доцільно вирощувати LG 55.82 при
сівбі за температури ґрунту 5–6°С та густоти стояння рослин
60 тис. шт./га. Чистий прибуток на цьому варіанті становив
22043 грн/га, рівень рентабельності — 224,1%.
УДК 635.757:631.5
2021.3.73. Строяновський В.Я. ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ, ШИРИНИ МІЖРЯДЬ І НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ НА
СТРУКТУРУ РОСЛИН І ВРОЖАЙНІСТЬ ПЛОДІВ ФЕНХЕЛЮ
ЗВИЧАЙНОГО. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.]
Херсон, 2021. Вип. 118: С.-г. науки. С. 183–188. Бібліогр.: 10
назв.
Фенхель звичайний, строк сівби, норма висіву, ширина
міжрядь, біометричні показники, урожайність.
Дослідження проводились у виробничих умовах ФОП Прудивус С.М. (Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.)
протягом 2015–2020 рр. Дослід передбачав такі фактори:
А — строк сівби: І декада квітня (t ґрунту 6–8°С), ІІ декада
квітня (t ґрунту 10–12°С); В — ширина міжрядь: 15, 30, 45 і
60 см; С — норма висіву: 1, 1,5 та 2 млн схожих насінин/га.
Показано, що досліджувані фактори мали істотний вплив на
біометричні показники рослин фенхелю звичайного. Різницю
за показником висоти рослин виявлено за строками сівби.
У перший строк сівби показник висоти становив 97,8–144,7 см,
у ІІ — був у межах 94–137 см. Установлено істотний вплив
норми висіву насіння і ширини міжрядь на висоту рослин.
Різниця між варіантами за фактором ширини міжрядь становила за І строку сівби 1,2–37,4 см, за ІІ — 1,2–24 см. Зафіксовано, що під час збільшення норм висіву насіння від 1 до
2 млн схожих насінин/га за обох строків сівби в широкорядних посівах спостерігалась тенденція до зменшення висоти
рослин фенхелю. За сівби суцільним рядковим способом
різниця у висоті рослин була в межах похибки. У середньому за роки досліджень оптимальні значення кількості пагонів
1-го порядку були на варіанті 1-го строку сівби із шириною
міжрядь 45 см, нормою висіву 1 млн сх. нас./га — показник
становив 10,8 шт. на рослині, що на 3,4 шт. перевищує
найменш ефективний варіант (ІІ строк сівби, суцільний рядковий спосіб, норма висіву 1 млн сх. нас./га). Встановлено,
що оптимальна врожайність насіння фенхелю (1,56 т/га)
сформувалась на варіанті першого строку сівби (за рівня
термічного режиму ґрунту 6–8°С) широкорядним способом
на 45 см із нормою висіву 1 млн схожих насінин/га.

631.6 Сільськогосподарська меліорація
Науковий референт — кандидат с.-г. наук НИНЬКО П.І.
Науковий консультант — професор СЛЮСАР І.Т.
УДК 001:631.6:631.587
2021.3.74. Грановська Л.М., Вожегова Р.А., Димов О.М.,
Бояркіна Л.В. НАУКОВІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА:
монографія / за ред. докт. екон. наук, проф. Грановської Л.М.
Херсон: ОЛДІ-Плюс, 2020. 246 с. Бібліогр.: 139 назв.
Зрошуване землеробство, інституційне забезпечення, водогосподарський комплекс, природокористування,
інноваційно-інвестиційні проєкти.
Розкрито теоретичні засади інституційних перетворень
у вітчизняному зрошуваному землеробстві з урахуванням
зарубіжного досвіду. Узагальнено науково-методичні засади інституційного механізму розвитку водогосподарського
комплексу як складової ефективності функціонування і розвитку зрошуваного землеробства. Науково обґрунтовано
доцільність застосування інституціального підходу в дос
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лідженні процесів природокористування у зрошуваному
землеробстві та обґрунтовано напрями удосконалення інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства,
що забезпечить консолідацію фінансових ресурсів держави,
територіальних громад та бізнесу для реалізації інноваційноінвестиційних проєктів у галузі.
УДК 631.3:631.6
2021.3.75. Митрофанов О., Сидоренко В., Сидоренко С.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДОЩУВАЛЬНОЇ МАШИНИ КРУГОВОЇ ДІЇ З КУТОВОЮ ЗРОШУВАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій
для сільського господарства України: зб. наук. пр. / ДНУ
“УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого”. Дослідницьке, 2020. Вип. 27.
С. 112–121. Бібліогр.: 9 назв.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ

Дощувальна машина кругової дії, кутова система зрошення, функціональна досконалість, експлуатаційна надійність, зрошуваний масив.
Досліджено та описано конструктивні особливості і принципи функціонування кутової зрошувальної системи “V-Flex
corner Valley”. Визначено основні експлуатаційні характеристики поливної системи порівняно з характеристиками
дощувальної машини кругової дії. Проаналізовано одержані
результати і визначено причини, які стримують широке
впровадження кутових систем зрошення в практику зрошуваного землеробства в Україні. Доведено функціональну
досконалість та високу експлуатаційну надійність системи
зрошення. Відмічено, що застосування кутової системи
зрошення збільшило зрошуваний масив на 21,86% без
зміни базової інфраструктури та меж зрошуваного поля.
Реалізація кутової системи зрошення потребує значних капіталовкладень: вартість кутового крила, яке зрошує 21,86%
поля, становить 79% вартості базової кругової машини, яка
зрошує 59,72% поля.
УДК 631.6:631.37:631.4
2021.3.76. КОНЦЕПЦІЯ НОРМУВАННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ НА ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ ЗРОШУВАНИХ
ЗЕМЕЛЬ / Балюк С.А., Воротинцева Л.І., Захарова М.А.,
Носоненко О.А., Дрозд О.М., Афанасьєв Ю.О., Тертишна Ю.І. Київ: Аграр. наука, 2020. 76 с. Бібліогр.: 35 назв.
Зрошувані землі, меліоративні навантаження, концепція
нормування, ґрунтовий покрив, ґрунтово-меліоративний
стан.
Обґрунтовано необхідність створення нової концепції нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив,
що має ґрунтуватись на винятковому дотриманні екологічно
обґрунтованих нормативів усіх видів навантажень на меліо
ровані землі. Наведено характеристику земельного фонду
України, структуру землекористування та ґрунтового покриву
зрошуваних земель. Охарактеризовано сучасний ґрунтовомеліоративний стан зрошуваних земель, напрями еволюції
ґрунтів при зрошенні, наведено діагностичні критерії та
ступені деградації ґрунтів при зрошенні. Сформульовано
основні положення та принципи сучасної концепції нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив. Запропоновано групування нормативів навантажень на ґрунтовий
покрив. Виділено такі основні групи нормативів: нормативи
якості ґрунтів, меліоративні, агротехнологічні, протиерозійні,
організаційні, якості продукції с.-г. культур.
УДК 631.62:631.432:633.1/.9
2021.3.77. Воропай Г.В., Молеща Н.Б., Поліщук В.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Вісник аграрної
науки. 2021. № 5. С. 50–59. Бібліогр.: 31 назва.
Осушувані землі, меліоративні системи, водорегулювальна здатність, водозабезпеченість, культури с.-г.,
підвищення врожайності.
Мета дослідження — встановити сучасні тенденції розвит
ку с.-г. виробництва на осушуваних землях Лівобережного
Лісостепу України та необхідність раціонального використання осушуваних земель для забезпечення ведення сталого
агровиробництва в умовах змін клімату. Визначено, що сучасне землеробство в Лівобережному Лісостепу ведеться за
різних ґрунтово-кліматичних умов (тепло- і водозабезпеченості). Основним напрямом с.-г. виробництва Сумської обл.
є зернові та зернобобові культури, посіви яких становлять
59%. У період 1990–2020 рр. посіви пшениці озимої зменшились у 1,3 раза, однак площі посівів кукурудзи на зерно
зросли у 8,2 раза і займають 37% посівних площ зернових і
зернобобових культур. Посіви технічних культур збільшились
у 13,9 раза за рахунок розширення посівів соняшнику, сої,
ріпаку, посівні площі яких зросли у 16,6; 54,1 та 1,4 раза.
Посіви буряків цукрових зменшились майже у 150 разів.
Сучасна структура посівних площ представлена такими
економічно привабливими для агровиробників культурами
як кукурудза на зерно, соняшник, пшениця, соя та картопля.
Установлено, що наявний потенціал осушуваних земель використовується неефективно, а водорегулювальна здатність
меліоративних систем є невикористаним ресурсом для під-
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вищення врожайності та сталого ведення с.-г. виробництва
в умовах змін клімату.
УДК 631.62:631.432:633.2
2021.3.78. Кузьмич Л.В., Козицький О.М., Усатий С.В.,
Мозоль Н.В. АНАЛІЗ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У МЕЖАХ ОСУШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
“МАР’ЯНОВКА” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник аграрної
науки. 2021. № 3. С. 70–77. Бібліогр.: 18 назв.
Меліоровані землі, водозабезпеченість, осушувальна система, технічний стан, стік води, рівень ґрунтових вод.
Наведено результати польових досліджень, що були здійс
нені у 2020 р. Встановлено, що наявний технічний стан
осушувальної системи “Мар’янівка” не дає можливості забезпечити регулювання водно-повітряного режиму меліорованих земель. Необхідність двостороннього регулювання
зумовлена недостатнім водозабезпеченням с.-г. угідь у
маловодні та дуже маловодні роки внаслідок значної нерівномірності внутрішньорічного розподілу стоку, зокрема
дуже малими об’ємами стоку у вегетаційний період. Стік
води на осушувальній системі “Мар’янівка” характеризується
значною нерівномірністю. У багатоводні і середні роки на
період весняної повені припадає майже половина річного
стоку, а в маловодні і дуже маловодні роки весняний стік
може перевищувати 80% стоку за рік. У маловодні роки стік
у травні становить ≈10% річного, а в наступні 4 місяці — у
сумі лише 2,5% у маловодні роки і 1,6% — у дуже маловодні.
Відповідно, у маловодні роки об’єм стоку за ці 4 місяці становить 39,1 тис. м3, а в дуже маловодні — лише 14,7 тис. м3.
Забезпечення зволоження меліорованих земель у межах
осушувальної системи “Мар’янівка” та регулювання рівнів
ґрунтових вод у літній період можливе лише за рахунок акумуляції стоку у травні та часткової акумуляції поверхневого
стоку способом улаштування додаткових ємностей на ділянках систем, де немає загрози підтоплення території.
УДК 631.67:626.81/.84
2021.3.79. Козленко Є.В., Морозов О.В., Морозов В.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗРОШЕННЯ ТА ДРЕНАЖУ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2030
РОКУ НА ІНГУЛЕЦЬКІЙ ЗРОШУВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ. Сучасні
технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії: зб. наук. пр. Херсон:
ХДАЕУ, 2021. Вип. 3. С. 45–49. Бібліогр.: 6 назв.
Зрошення, дренаж, Інгулецька зрошувальна система,
зрошувані землі, дренажні системи, родючість ґрунтів.
Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до
2030 р. визначає стратегічні напрями державної політики
щодо зрошення та дренажу, забезпечення сталого екологічно
збалансованого розвитку землеробства в Україні. Одним з
основних шляхів реалізації Стратегії є відновлення та збільшення площ зрошуваних земель, дренажних систем і, на фоні
збереження та відтворення родючості ґрунтів, — підтримка
наукових досліджень у цьому напрямі. Згідно зі Стратегією
всі наявні в південному регіоні України зрошувальні системи
(зокрема Інгулецька зрошувальна система) мають розглядатися як такі, що підлягають реконструкції та модернізації. На
цей час на Інгулецькому масиві поливається ≈20 тис. га, що
становить 30% від наявних площ зрошення. Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 р. передбачає
модернізацію міжгосподарських мереж і будівництво нових
внутрішньогосподарських зрошувальних систем на міжгосподарських зрошувальних системах. Існує нагальна потреба до
застосування всіма сільгоспвиробниками на Інгулецькій зрошувальній системі (ІЗС) науково обґрунтованих сівозмін для
зрошуваного землеробства та відповідних режимів зрошення.
На ІЗС передбачається відновлення дренажних систем у
зоні зрошення, тому що значна частина дренажних ділянок
закритого горизонтального дренажу не працює в проєктному
режимі або не працює зовсім. Актуальним і новим питанням є
формування експертних систем еколого-агромеліоративного
моніторингу (ЕАММ) зрошуваних земель та моніторингу
ефективності зрошення і дренажу.
УДК 631.67:631.52:633.15(477.7)
2021.3.80. Іванів М.О., Репілевський Д.С. БІОМЕТРИЧНІ
ПОКАЗНИКИ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП ФАО ЗА-
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ЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ПОЛИВУ. Таврійський науковий віс
ник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2021. Вип. 118: С.-г. науки. С. 94–
104. Бібліогр.: 29 назв.
Спосіб поливу, краплинне зрошення, дощування, підґрунтове зрошення, гібрид кукурудзи, висота рослин кукурудзи,
урожайність кукурудзи.
Мета дослідження — вивчення впливу способів поливу
на висоту рослин, висоту закладання качанів та індекс співвідношення висоти прикріплення качана до висоти рослини
у гібридів кукурудзи за різної вологозабезпеченості. Дослідження проводились у 2018–2020 рр. в агрофірмі “Агробізнес” (Каховський р-н, Херсонська обл.) у межах дії Каховської
зрошувальної системи. Ґрунт дослідної ділянки — чорнозем
південний середньосуглинковий. Вивчали такі фактори та їх
варіанти: фактор А — гібриди кукурудзи і фактор В — спосіб поливу: контроль (без поливу), краплинне зрошення,
дощування, підґрунтове зрошення. Показано, що зрошення
позитивно впливає на висоту рослин, висоту прикріплення
качана кукурудзи за окремими фазами розвитку. Найбільший стимулювальний вплив на ростові процеси спричиняє
краплинне зрошення, що забезпечує приріст висоти рослин
за окремими фазами розвитку порівняно з контролем на
24,4–132,5 см. Рослини на підґрунтовому зрошенні показали
приріст за висотою рослин на 23,4–119,4 см. Зрошення дощуванням у середньому за дослідом мало найменший вплив
на ростові процеси. Співвідношення висоти рослин гібридів
за групами стиглості та рівнем урожайності показало, що
для ранньої групи стиглості за урожайності 10,0–10,5 т/га
оптимальна висота рослин у фазі припинення лінійного
росту становить 230–240 см, для середньоранньої групи
оптимальна висота рослин — 240–250 см з урожайністю
11,0–12,0 т/га. Для середньостиглої групи оптимальна висота рослин — 250–260 см із урожайністю зерна 15,0–15,5 т/га.
Для середньопізніх гібридів оптимум висоти рослин для
забезпечення урожайності зерна понад 15 т/га знаходиться
у межах 270–280 см. Оптимум висоти рослин і максимум
урожайності може досягатись в умовах зрошення за добору
гібридів кукурудзи відповідних груп стиглості.
УДК 631.67:631.53.01:633.15:631.811(477.72)
2021.3.81. Іванів М.О., Репілевський Д.Е. ПЛОЩА АСИМІЛЯЦІЙНОЇ ПОВЕРХНІ ЛИСТКІВ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ГІБ
РИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП ФАО ЗАЛЕЖНО ВІД
СПОСОБІВ ЗРОШЕННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ
УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон,
2021. Вип. 117: С.-г. науки. С. 64–72. Бібліогр.: 16 назв.
Кукурудза, гібрид, група ФАО, зрошення, спосіб поливу,
площа асиміляційної поверхні, урожайність.
Наведено вплив способів поливу на площу асиміляційної
поверхні та урожайність гібридів кукурудзи різних груп ФАО
в умовах Південного Степу України. Дослідження проводили
шляхом постановки двофакторного польового досліду на
території агрофірми “Агробізнес” (Каховський р-н, Херсон
ська обл.). Вивчали краплинне зрошення, дощування, підґрунтове зрошення і контроль (без поливу). Показано, що
максимальну площу листкової поверхні мали гібриди середньостиглої та середньопізньої групи ФАО 300–430 за умов
зрошення (44,1–45,7 тис. м3/га). Найбільша площа листків
формувалась за краплинного зрошення (44,0 тис. м 3/га),
дещо меншою вона була за підґрунтового зрошення (43,1 тис.
м3/га), ще меншою — за дощування (42,1 тис. м 3/га). Визначення найкращого способу поливу є необхідною умовою
для створення оптимальних умов росту і розвитку рослин
кукурудзи. Найбільш якісним, оперативним і своєчасним в
умовах жосткої посухи було краплинне зрошення. Найбільшу
врожайність зерна було сформовано за краплинного зрошення — у середньому 13,55 т/га, на підґрунтовому зрошенні
врожайність зерна зменшилась до 12,95 т/га, ще меншою
вона була на поливі дощуванням — 12,42 т/га. Урожайність
зерна гібридів кукурудзи без зрошення мала чіткий тренд до
зменшення зі збільшенням групи ФАО гібридів.
УДК 631.67:633.15:631.8(477.7)
2021.3.82. Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Дробітько А.В.,
Найдьонов В.Г. ВПЛИВ АГРОЗАХОДІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ СОЄЮ ФОТОСИНТЕТИЧНО АКТИВНОЇ
РАДІАЦІЇ ТА ВОЛОГИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Тав-
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рійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2021. Вип.
117: С.-г. науки. С. 22–28. Бібліогр.: 7 назв.
Соя, режим зрошення, добрива, норма висіву, водоспоживання, урожайність.
Наведено результати досліджень щодо вивчення впливу
режиму зрошення, удобрення та норм висіву на ефективність
використання сонячної радіації, ґрунтової вологи й урожайність насіння сої. Встановлено, що покращення водного і
поживного режиму ґрунту шляхом застосування зрошення,
мінеральних і бактеріальних добрив сприяє підвищенню
ефективності використання сонячної радіації та збільшує
коефіцієнт корисної дії (ККД) фотосинтетично активної радіації в посушливих умовах півдня України. За біологічно
оптимального режиму зрошення цей показник зростає до
2,88%. Внесення мінеральних добрив та обробка насіння
“Ризоторфіном” сприяли зростанню ККД ФАО за біологічно оптимального режиму зрошення на 4,4–5,5 відсоткові
пункти, водоощадного — 5,9–9,8, ґрунтозахисного на 3,8–
5,4 в.п. Аналіз структури водоспоживання посівів сої свідчить
про те, що максимальна частка припадає на вегетаційні
поливи за режимами зрошення: біологічно оптимальний —
54,9–56,9%, водоощадний — 46,1–47,7%, ґрунтозахисний —
48,8–50,5%. Найменше значення мали запаси ґрунтової
вологи — 8,2–17,8%. Найбільше середньодобове випаровування посівів сої на рівні 74,1–86,7 м3/га зафіксовано у
міжфазний період “бутонізація — цвітіння”. На початку та
наприкінці вегетації цей показник був мінімальний і становив
21,1–30,4 м3/га. Встановлено максимальний ступінь впливу
на урожайність насіння режиму зрошення та удобрення, які
становили 50,5 і 16,3% відповідно, а також що норми висіву
менше впливали на продуктивність рослин сої (5,9%). Зростання впливу результативних ознак до 6,8% зафіксовано
за взаємодії зрошення та удобрення. Вплив неврахованих
чинників становив 7,4%.
УДК 631.67:633.491:635.21:631.5
2021.3.83. ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ / Балашова Г.С.,
Нетіс В.І., Юзюк С.М., Котов Б.С., Юзюк О.О. Вісник аграрної
науки. 2021. № 5. С. 60–64. Бібліогр.: 11 назв.
Краплинне зрошення, сидерат, органічне живлення, захист рослин, картопля, біологізована технологія (картоп
ля), урожайність картоплі.
Мета дослідження — вивчення ефективності комплексу
способів біологізованої технології вирощування картоплі в
умовах краплинного зрошення на Півдні України для мінімізації використання мінеральних добрив, хімічних заходів
захисту рослин та одержання екологічно чистої продукції.
Наведено результати досліджень ефективності біологізованої технології вирощування картоплі в умовах краплинного
зрошення на Півдні України. Установлено, що картопля,
вирощена по сидерату злаково-бобової суміші, забезпечила
на 3,06 т/га, або на 16,7% вищу врожайність бульб, ніж по
чорному пару. За використання загальноприйнятої технології
вирощування картоплі із застосуванням мінеральних добрив
і хімічних засобів захисту рослин була найвища врожайність
бульб: на пару — 22,30 т/га, по сидерату — 23,85 т/га. Технології з використанням органічного живлення і захисту рослин
призводили до зниження врожайності бульб на 6,1–6,96 т/га.
Біологізована технологія вирощування картоплі забезпечувала значно вищий умовно чистий прибуток (186,82–232,62 тис.
грн/га), ніж загальноприйнята (85,75–99,45 тис. грн/га) зав
дяки вищій ціні реалізації органічної продукції.
УДК 631.67:635.64(477.7)
2021.3.84. Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О.А.,
Толмачова А.В. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ЗРОШУВАНИХ ТОМАТІВ В УМОВАХ ПОТЕПЛІННЯ.
Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2021. № 1.
С. 141–148. Бібліогр.: 28 назв.
Томати, температура повітря, сумарне випаровування,
вологозабезпечення, норми зрошення томатів, урожайність томатів.
Наведено результати дослідження формування продуктивності зрошуваних томатів в областях Південного Степу
України в умовах потепління. Оцінка впливу потепління
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клімату і норм зрошення на продуктивність томатів виконувалась на основі порівняння агроекологічних умов двох
періодів: І — 1961–1995 рр., ІІ — 1996–2015 рр. Встановлено,
що впродовж усього вегетаційного періоду томатів значення
середніх за декаду температур за другий період були вищими на 1,9–2,2°С. Середні за декаду суми опадів за вегетацію
томатів зменшились у другий період несуттєво — на 13 мм.
Зважаючи, що норми зрошення були однаковими в обох
періодах і становили в середньому 3500 м3/га, незначне
зменшення сум опадів не спричинило погіршення вологозабезпеченості рослин. Підвищені температури впродовж усієї
вегетації у ІІ досліджуваному періоді призвели до зростання
сумарного випаровування. Розрахунки продуктивності томатів при різних нормах зрошення у другий період дали змогу
встановити, що в умовах потепління підвищуються витрати
води на сумарне випаровування і найвищі значення сухої
маси томатів накопичуються при нормі зрошення 4000 м3/га.
У першому періоді максимальні прирости спостерігались за
умови норми зрошення 3500 м3/га. В разі збільшення норми зрошення до 4500 м3/га відбувається перезволоження
ґрунту, яке несприятливо впливає на формування врожаю
плодів, сприяє розвитку захворювань рослин, загниванню
плодів, що погіршує їх якість.
УДК 631.674.6:631.4:631.8:634:631.92/.95
2021.3.85. Рябков С.В., Діденко Н.О., Новачок О.М.
ВПЛИВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ
УДОБРЕННЯ ТА ЯКОСТІ ВОДИ НА ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ
ҐРУНТІВ. Вісник Уманського національного університету
садівництва. 2020. № 2. С. 9–13. Бібліогр.: 22 назви.
Краплинне зрошення, яблуневі насадження, системи
удобрення, поживні речовини, неоднорідність ґрунту, якість
води.
Проаналізовано процеси формування екологічних функцій
чорноземів південних важкосуглинкових в умовах краплинного способу поливу, що забезпечувало зволоження ґрунтів
у шарі 0–60 см на рівні 75–80% НВ водою, придатною та
обмежено придатною для зрошення за органо-мінеральної,
мінеральної й органічної систем удобрення у двох різних
локаціях під яблуневими насадженнями на півдні України.
Встановлено, що використання сполук азоту відбувалось
інтенсивно, щорічне внесення використовувалось деревами
і не вимивалось у глибші шари. Зменшення їх вмісту фіксували у весняно-літній період, коли було максимальне засвоєння кореневою системою. Вміст калію і фосфору у ґрунті
підвищувався поступово, а після трирічного використання
удобрення спостерігалось максимальне підвищення. Стійке
підкислення зволоженої товщі ґрунту за поливу водою різної
якості фіксували під впливом мінерального удобрення порівняно з іншими системами. Склад ґрунтового поглинального
комплексу у зоні зрошення став іншим порівняно з ґрунтом у
міжряддях, за рахунок змін суми поглинених катіонів кальцію,
натрію і магнію. Було зафіксовано неоднорідність структури
за профілем ґрунту на фоні досліджуваних чинників. За вмістом найбільш корисних агрономічно цінних агрегатів зона
зволоження диференційована на найбільш неоднорідний
(до 10 см) і стабільний (до 50 см) шари ґрунту. Встановлено,
що краплинне зрошення з різною якістю води та системи
удобрення не порушують екологічних функцій та сприяють
росту і розвитку яблуневих насаджень.
УДК 631.674:634.85(477.7)
2021.3.86. Каменева Н.В. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ

УДК 631.8

ВИНОГРАДУ СОРТУ ФЕТЯСКА БІЛА В УМОВАХ ПІВД
НЯ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.]
Херсон, 2020. Вип. 116: С.-г. науки, ч. 1. С. 82–89. Бібліогр.:
16 назв.
Крапельне зрошення, виноград, норма поливу, урожай винограду, якість винограду, сорт винограду Фетяска біла.
Обґрунтовано застосування зрошення на виноградниках,
доведено ефективність застосування краплинного зрошення
в умовах півдня України, розроблено рекомендації щодо
норм поливу для технічного сорту винограду Фетяска біла.
Показано доцільність застосування краплинного зрошення
на виноградниках в умовах півдня України. Встановлено,
що найбільший коефіцієнт родючості відзначений у разі
зрошення нормою поливу 60–70 м3/га — він становив 1,53,
що на 0,12 більше контролю. Під впливом застосування
краплинного зрошення нормою поливу 60–70 м 3/га площа
листкової поверхні куща збільшилась на 51% порівняно з
контролем. Найбільший об’єм однорічного приросту куща
також спостерігався у варіанті, де застосовували краплинне
зрошення з нормою витрати води 60–70 м3/га, він збільшився
на 41,7% порівняно з контролем. Маса грона в разі застосування краплинного зрошення нормою 60–70 м3/га збільшилась на 23,9 г відносно контролю. Урожай з куща в разі
використання краплинного зрошення нормою 60–70 м 3/га
був на 0,96 кг/кущ більше контролю. Масова концентрація
цукру в соку ягід становила на 10 і 16 г/дм3 більше контролю
в разі застосування краплинного зрошення нормами 40–50
і 60–70 м3/га. За якісними показниками виділяється варіант,
де застосовували краплинне зрошення нормою поливу
60–70 м3/га, та, як наслідок, у цьому варіанті отриманий
якісніший виноматеріал.
УДК 631.675
2021.3.87. Ромащенко М.І., Богаєнко В.О., Білоброва А.С.
ДВОМІРНЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНОГО
РЕЖИМУ ҐРУНТУ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник
аграрної науки. 2021. № 4. С. 59–66. Бібліогр.: 11 назв.
Краплинне зрошення, водний режим ґрунту, двомірне математичне моделювання, рівняння Річардса, моделювання
об’ємної вологи.
Розроблено методику прогнозування динаміки вологості
ґрунту за краплинного зрошення на основі математичного
моделювання згідно з рівнянням Річардса у термінах напорів у двомірній постановці. До математичної моделі пропонується додання двох емпіричних коефіцієнтів, а також
параметра розподілу евапотранспірації на евапораційний
та транспіраційний компоненти. Їх підбір мінімізує вплив похібок оцінки евапотранспірації та визначення й моделювання
водонадходження на загальну точність прогнозування. Підбір
цих коефіцієнтів пропонується проводити метаевристичним
методом рою частиною на основі вимірювань у межах одного циклу зрошення. У роботі наведено результати перевірки
пропонованої методики на даних, отриманих під час вирощування у виробничих умовах вирощування кукурудзи за
підґрунтового краплинного зрошення на півдні України. При
аналізі даних математичного моделювання було отримано
середню точність моделювання об’ємної вологості ≈1% та
підтверджено теоретичні очікування стосовно протікання
процесів транспірації та випаровування з приповерхневих
шарів ґрунту. Представлені результати дають можливість із
керованою дискретністю прогнозувати стан ґрунтової вологи,
зокрема профілі зволоження, та її доступності для рослин і
можуть бути застосовані під час проєктування систем крап
линного зрошення, підвищуючи їх ефективність.

631.8 Добрива
Науковий референт — кандидат с.-г. наук ДУПЛЯК О.Т.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН БИКІН А.В.
УДК 631.8:631.4:631.504.062:633:635:332.3:504
2021.3.88. Надточій П.П., Ратошнюк В.І., Ратошнюк Т.М.
ВПЛИВ ДОБРИВ І ОБРОБІТКУ НА ЯКІСНИЙ СТАН ДЕР
НОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ЖИТОМИР-
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СЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник аграрної науки. 2021. № 5. С. 5–
15. Бібліогр.: 20 назв.
Ґрунт дерново-підзолистий, система удобрення, обробіток ґрунту, фізико-хімічні властивості ґрунту, радіо
активність, вапнування, сівозміна, врожайність.

“АПК України”. Реферативний журнал
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ДОБРИВА

Наведено результати дослідження ефективності тривалого застосування систем удобрення (органічної — ОР: 7,8 т
гною + N57Р63К75 на 1 га сівозмінної площі за ротацію; органомінеральної — ОМ: 3,9 т/га гною + N28,5Р32,5К35,5 + 0,7 т/га
соломи + 2,22 т/га зеленої маси) та способів обробітку радіоактивно забрудненого дерново-підзолистого супіщаного
ґрунту (оранки звичайної на глибину 20–22 см, оранки мілкої
на 12–14 см, дискування на 12–14 см, обробітку плоскорізного на 20–22 см) у 9-пільній польовій сівозміні. Найвищий
позитивний баланс гумусу впродовж 4 ротацій сівозміни
(9,3–9,8 т/га до вихідних у 1981 р. 29,7 т/га) спостерігався
за ОР і ОМ систем удобрення на фоні дискування та плоскорізного обробітку. В решти удобрюваних варіантів показники
були значно нижчими і становили 3,20–5,48 т/га. Визначено
рівень прояву агроекологічних властивостей ґрунту залежно
від досліджуваних факторів. Показано, що за проведення полицевого обробітку ґрунту за обох систем удобрення рівень
питомої активності 137Cs порівняно з перелогом (296 Бк/кг)
знижувався на 42,6–43,9%. Вихід кормових одиниць на неудобреному фоні становив 1,98–2,16, за ОМ та ОР систем
удобрення — 3,47–4,60 і 3,11–3,84 т/га сівозмінної площі за
ротацію відповідно. Найвищі показники забезпечував варіант
з ОМ системою удобрення та традиційною оранкою. Урожай
культур сівозміни, за винятком зерна люпину вузьколистого,
за питомою активністю 137Cs (<290 Бк/кг) виявився значно
нижчим допустимих рівнів (ДР-2006). За здатністю накопичувати 137Cs культури розміщувались у такій послідовності:
люпин вузьколистий (насіння) > кукурудза (зелена маса) >
пшениця озима і ячмінь ярий.
УДК 631.8:631.4:631.6:632:633/635:332.3:504
2021.3.89. БІОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР: наук.метод. рекомендації / Заришняк А.С., Камінський В.Ф., Волкогон В.В., Москаленко А.М., Янсе Л.А., Надкернична О.В.,
Копилов Є.П., Козар С.Ф., Дімова С.Б., Халеп Ю.М., Горбань В.П., Шаповалюк М.В., Центило Л.В., Волкогон К.І., Потапенко Л.В. Чернігів, 2020. 108 с. Бібліогр.: 95 назв.
Живлення с.-г. культур, угруповання мікроорганізмів,
азот мінеральний, біологічний захист рослин, біологічна
меліорація ґрунту, родючість ґрунту.
Висвітлено основні біологічні принципи оптимізації продукційного процесу с.-г. культур, до яких віднесено корегування
стану угруповань мікроорганізмів у ґрунтах агроценозів за
застосування мікробних препаратів, соломи та післяжнивних
залишків, збагачених компостів; визначення фізіологічно
(екологічно) допустимих норм мінерального азоту за біологічними показниками; покращення спрямованості процесів
мінералізації ↔ синтезу органічної речовини в агроценозах
за дії добрив; біологічний захист рослин від патогенних
мікроміцетів; здійснення біологічної меліорації ґрунтів. Показано позитивний вплив на урожайність, якісні показники
вирощуваної продукції вітчизняних біопрепаратів на основі
азотфіксувальних (Ризобофіт, Ризогумін, Ризоактив — для
бобових, Діазобактерин, Біогран, Мікрогумін, Азотобактерин,
АБТ, Азогран — для небобових культур), фосфоромобілізувальних бактерій (Поліміксобактерин, Альбобактерин, Фосфогран), мікробних препаратів широкого спектра дії (Хетомік,
Екстракон), деструктора рослинних решток Триходерміну,
біодобрив Фосфогуміну та Біокому. Узагальнено результати
дослідження впливу на фізіологічний оптимум азоту в рослин, взаємодії мінерального азоту та мікробних препаратів,
наведено конкретні приклади визначення екологічно прий
нятних норм азотних добрив для низки с.-г. культур. Значну
увагу приділено питанню відтворення та підтримання потенційної родючості ґрунту тощо.
УДК 631.8:631.5
2021.3.90. Крамарьов С.М., Бандура Л.П., Крамарьов О.С.
РІДКІ КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПОРІВНЯНО ІЗ ТВЕРДИМИ ТУКАМИ. Агроном. 2021. № 1
(71). С. 22–26.
Фосфор рухомий та валовий, фосфоровмісні добрива
тверді та рідкі.
Акцентовано увагу на дефіциті рухомих форм фосфору в
ґрунтах України. Показано, що їх уміст зазвичай не перевищує 3% від концентрації валових форм. Відмічено залежність
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запасів фосфору в ґрунті від його гранулометричного складу,
глибини горизонту, вмісту гумусу. Показано необхідність
поєднання застосування фосфорних добрив під основний
обробіток ґрунту з внесенням під час сівби. Наведено сортимент найбільш поширених твердих фосфоровмісних мінеральних добрив на вітчизняному та зарубіжному ринках.
Показано механізм їх дії, відмічено швидке зв’язування іонів
ґрунтовими сполуками та перехід у недоступну для рослин
форму. Для підвищення коефіцієнта використання фосфору із застосовуваних фосфоровмісних добрив доцільним є
перехід на рідкі комплексні добрива, виготовлені на основі
водорозчинних солей поліфосфорних кислот. До їх переваг
віднесено однорідність умісту діючих речовин та можливість
застосування в точному землеробстві, відсутність у складі
вільного аміаку, пролонгованість дії, мінімізацію втрат азоту при внесенні, можливість застосування в одній баковій
суміші з мікродобривами, зниження витрат на зберігання та
застосування тощо.
УДК 631.811.452
2021.3.91. Потапенко Л.В., Горбаченко Н.І. УПРАВЛІННЯ
КОЛООБІГОМ МАКРО-, МЕЗО- І МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПОЗИТИВНОГО БАЛАНСУ В СПЕЦІА
ЛІЗОВАНИХ СІВОЗМІНАХ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ
ҐРУНТАХ ПОЛІССЯ: наук.-метод. рекомендації. Чернігів,
2020. 33 с. Шифр 554240.
Ґрунти дерново-підзолисті, сівозміна короткоротаційна,
система удобрення, баланс поживних речовин.
Викладено методику розрахунку балансу елементів живлення (БЕЖ) в дерново-підзолистих ґрунтах у системі “ґрунт —
добриво — рослина” за традиційної та альтернативної систем удобрення. Показано баланс макро-, мезо- та мікроелементів у 4-пільній короткоротаційній сівозміні (жито озиме —
картопля — овес — люпин) за мінеральної (N60P50K60 — В2),
органо-мінеральних (гній + NPK — В3; NPK + побічна продукція + сидерат — В4) та альтернативної (NPK + побічна
продукція + сидерат + мікробний препарат + рідке комплекс
не добриво БіоМАГ — В5) систем удобрення, визначено
роль окремих агротехнічних прийомів (застосування мік
робних препаратів, рідкого комплексного добрива БіоМАГ)
в оптимізації БЕЖ. Встановлено, що найвищі показники
балансу макроелементів у ґрунті забезпечувала альтернативна система удобрення (В5): азоту — +3,0, фосфору —
+46,8, калію — +7,2 кг/га проти –15,8, +42,0 і –5,6 кг/га за традиційної гноє-мінеральної. Інтенсивність балансу становила
102, 189 і 106% проти 91, 182 і 96% відповідно. Баланс кальцію та магнію у всіх варіантах досліду виявився від’ємним
та змінювався в межах від –55,5 до –1,92 і від –39,4 до
–15,0 кг/га відповідно, що свідчить про необхідність додаткового внесення кальціє- та магнієвмісних добрив для запобігання зниження родючості ґрунтів. У контрольному та В2–В4
варіантах прослідковувався дефіцит балансу міді (–3,55...–
20,70) та марганцю (–5,9...–111,3 г/га) в ґрунті. Застосування рідких комплексних добрив у період вегетації культур
на фоні системи удобрення NPK + побічна продукція +
сидерат + мікробний препарат оптимізувало статті балансу
мікроелементного живлення рослин та істотно підвищувало
інтенсивність їх балансу (на 85 і 68% щодо мінеральної
системи удобрення).
УДК 631.83.02.252:631.582:631.55:633:635(477.46)
2021.3.92. Господаренко Г.М., Мартинюк А.Т., Бойко В.П.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ У РАЗІ КАЛІЙДЕФІЦИТНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ. Вісник Полтавської
державної аграрної академії. 2021. № 1. С. 28–36. Бібліогр.:
32 назви.
Система удобрення, калій, чорнозем опідзолений, сіво
зміна польова, фізико-хімічні властивості ґрунту, продуктивність сівозміни.
Висвітлено результати дослідження тривалого впливу
(8 років) застосування калійдефіцитної системи удобрення
на зміну параметрів агро- та фізико-хімічних показників
чорнозему опідзоленого важкосуглинкового, продуктивність
польової сівозміни (пшениця озима, кукурудза, ячмінь ярий,
соя) в умовах Правобережного Лісостепу України. У варіан
тах з удобренням зафіксовано підвищення вмісту гумусу в
0–20 см шарі ґрунту. За внесення N110Р60 (на 1 га сівозмінної
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площі, фон) — від 3,81 (вихідне значення) до 3,85, N110Р60К40
і N110Р60К80 — до 4,04 і 4,09% відповідно. Рівень гідролітичної
кислотності підвищувався від 2,78 до 3,33, 3,70 і 3,83 смоль/кг
відповідно. Сума поглинутих основ зменшувалась від 24,8 до
23,3–21,7 смоль/кг, рНKCl — від 5,80 до 5,48–5,43 од. Уміст
рухомих сполук калію на ділянках без добрив зменшувався
порівняно з вихідним значенням на 6,1, за внесення N110P60,
N110P60К40 і N110P60K80 — на 13,6, 5,4 і 3,1% відповідно. За
тривалого застосування калійдефіцитної системи удобрення
(N110P60) середня за 2016–2018 рр. продуктивність сівозміни
порівняно з контролем без добрив підвищувалась від 3,80
до 6,90, за внесення повного мінерального добрива нормами
N110P60К40 і N110P60K80 — до 7,55 і 7,85 т з. од. на 1 га відповідно. Застосування калійних добрив у сівозміні сприяло
збільшенню середньої врожайності вирощуваних культур
щодо фону на 9,4 і 13,8% відповідно.
УДК 631.847.21:579.262:631.5:631.4:633.1:332.3:504
2021.3.93. ПРИЙОМИ ОПТИМІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОЦЕНОЗАХ КУКУРУДЗИ ЗА УЧАСТІ БАКТЕРІЙ
PAENIBACILLUS POLYMYXA — ПРОДУЦЕНТІВ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН, БІОАГЕНТА ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ — ТА В АГРОЦЕНОЗАХ КУКУРУДЗИ І ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА УЧАСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ-ДЕСТРУКТОРІВ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ: наук.-метод. рекомендації / Токмакова Л.М., Москаленко А.М., Трепач А.О., Шевченко Л.А., Ларченко І.В., Мусієнко В.В., Пищур І.М., Ковпак П.В., Лепеха О.П.,
Халеп Ю.М. Чернігів, 2020. 56 с. Бібліогр.: 104 назви.
Кукурудза, пшениця озима, фосфатмобілізувальні бактерії Рaenibacillus polymyxa, Поліміксобактерин, Мікробактерин, фосфорне живлення, врожайність, економічна
ефективність вирощування.
Науково-методичні рекомендації розроблено за результатами досліджень, що проводились упродовж 2016–2020 рр.
на чорноземі вилугуваному поліської зони України. За проведення бактеризації насіння, обробки вегетуючих рослин
кукурудзи в фазі 3–5 або 7–9 листків Поліміксобактерином
зафіксовано збільшення чисельності фосфатмобілізувальних
бактерій, підвищення фосфатазної активності та ступеня рухомості фосфатів у кореневій зоні рослин протягом вегетації.
Зафіксовано посилення накопичення фосфору листковою
масою та зерном, збільшення його виносу з урожаєм порівняно з контролем на 44,4%. Рівень урожайності зерна гібрида
Дніпровський 181 СВ підвищувався від 8,4 до 9,4–10,8 т/га,
вміст білка — від 8,7 до 8,9–10,1, крохмалю — від 59,8 до
60,1–68,7%. Максимальні показники забезпечував варіант
бактеризація насіння + обробка вегетуючих рослин у фазі 7–9
листків. Розроблений рідкий мікробний препарат Мікробактерин (на основі Microbacterium sp. 6634) рекомендовано до
застосування шляхом обприскування органічної речовини —
соломи пшениці озимої та інших культур, листостеблової
маси кукурудзи тощо — після збору врожаю до обробітку
ґрунту (дискування). За його використання порівняно з конт
рольними варіантами зафіксовано підвищення біологічної
активності ґрунту, збільшення чисельності целюлозолітичних
мікроорганізмів. Спостерігалась активізація ферментативної
активності (целюлазної, пероксидазної, поліфенолоксидазної) та посилювалась інтенсивність розкладу органічної
речовини. Високу економічну ефективність розроблених
агрозаходів доведено результатами виробничого випробування.
УДК 633.11“324”:631.8
2021.3.94. Шувар А.М., Рудавська Н.М., Беген Л.Л.,
Дорота Г.М. ВПЛИВ ГУМАТУ КАЛІЮ НА УРОЖАЙНІСТЬ
І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ. Агроном. 2021. № 1
(71). С. 76–78.
Добрива мінеральні, гумат калію, пшениця озима, врожайність, якість зерна.
Дослідження проведено в умовах Карпатського регіону
України на сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті
впродовж 2017–2018 рр. За дво- та триразового проведення позакореневого підживлення рослин гуматом калію
(в фази кущіння — виходу в трубку й цвітіння, кущіння,
трубкування та молочної стиглості зерна, по 0,8 л/га) по
фону 1 (N120(30+60+30)P90K90) урожайність пшениці озимої сорту Арктіс підвищувалась від 6,23 до 6,50–6,57, по фону 2
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(N90(30+40+20)P90K90) — від 5,78 до 6,03–6,07 т/га. Виявлено
збільшення кількості продуктивних стебел на 1 м2 (від 550
до 557–559 і від 542 до 548–550 шт.), озерненості колоса,
крупності та натури зерна (від 736 до 770–772 і від 760 до
764–765 г/л), його склоподібності (від 64,8 до 66,0–66,3 і від
54,2 до 55,0–55,5% відповідно). За застосування гумату калію спостерігалось підвищення вмісту білка та сирої клейковини в зерні. На фоні 1 — від 15,3 до 15,7–15,8 та від 24,8 до
25,6–26,2% відповідно, проте пружність останньої не змінювалась і становила 50 од. приладу ВДК. На фоні 2 показники
змінювались від 13,4 до 13,6–13,7 та від 20,0 до 21,8–23,2%
за пружності клейковини 52–53 од. приладу ВДК.
УДК 633.11“324”:631.8(477.46)
2021.3.95. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРИ РІЗНИХ ДОЗАХ І СТРОКАХ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ /
Господаренко Г.М., Черно О.Д., Любич В.В., Рябовол Я.С.,
Крижанівський В.Г. Вісник Полтавської державної аграрної
академії. 2020. № 3. С. 21–31. Бібліогр.: 27 назв.
Добрива мінеральні, строки і дози внесення добрив, пшениця озима, врожайність, показники якості зерна, кореляція.
Встановлено істотний вплив різних доз і строків унесення
азотних добрив (N30+30, N60, N60+60, N60+60+30 по фону Р30К30
у фази кущіння, виходу в трубку, колосіння) на врожайність пшениці озимої сорту Лазурна в умовах Правобереж
ного Лісостепу на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому. Перевищення контролю без добрив (у середньому
за 2018–2019 рр. 4,08 т/га) становило 29,9–53,9%, фону
(4,69 т/га) — 13,0–33,9%. Окупність 1 кг NPK приростом урожаю змінювалась у межах 10,5–12,1 кг. Найвищі результати
забезпечували варіанти фон + N60+60 (В3) та фон + N60+60+30
(В4) — 6,26 і 6,28 т/га відповідно, хоча різниця між ними виявилась недостовірною. В обидва роки досліджень у варіантах з високими дозами добрив (В3, В4) зафіксовано істотне
порівняно з контролем збільшення маси 1000 зерен: 38,8,
39,1 і 35,6 г відповідно. Впливу досліджуваних факторів на
натуру зерна не виявлено. Частка впливу азотних добрив на
вміст білка в зерні становила 70, умов року — 20, взаємодії
факторів — 5%. Найвищі показники вмісту білка (12,8, 13,3%)
та клейковини (27,4 і 28,2%) зафіксовано за збільшених доз
азотних добрив (В3, В4). Сила борошна в усіх варіантах
досліду за показником седиментації виявилась середньою.
Вміст крохмалю в зерні з покращанням азотного живлення
рослин зменшувався порівняно з контролем від 60,6 до
57,6–59,8%, однак за рахунок вищої урожайності його вихід
зростав від 2,47 до 3,15–3,62 т/га. Показано взаємозв’язок
між ознаками за різних рівнів удобрення.
УДК 633.11“324”:631.8/.81.033
2021.3.96. Польовий В.М., Ященко Л.А., Ювчик Н.О.
ВИНОС ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦЕЮ ОЗИМОЮ
ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ І ВАПНУВАННЯ В УМОВАХ
ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Вісник аграрної науки. 2021. № 4.
С. 5–12. Бібліогр.: 16 назв.
Вапнування ґрунту, добрива мінеральні, пшениця озима,
врожайність, винос мікроелементів (господарський та
нормативний).
За післядії вапнякових матеріалів (CaMg(CO3)2 — 1,0–1,5
Нг, СаСО 3 — 1,0 Нг) на фоні систематичного внесення
мінеральних добрив нормою N120P60K90, 2-разового застосування Нутрівант Плюс зерновий (МЕ) та S40 урожайність
пшениці озимої на дерново-підзолистому зв’язно-піщаному
ґрунті підвищувалась порівняно з контролем без удобрення
(в середньому за 2017–2019 рр. — 1,46 т/га) на 1,64–2,39,
фоном (N120P60K90, 2,50 т/га) — на 0,60–1,35 т/га. Співвідношення між зерном та соломою змінювалось від 1,40 і
1,32 до 1,09–1,16 відповідно. Найвищі показники забезпечували варіанти фон + доломітове борошно, 1,0 Нг + S40 +
МЕ (3,85) та фон + доломітове борошно, 1,5 Нг (3,80 т/га).
Встановлено достовірний вплив поліпшення умов живлення
на показники господарського та нормативного виносу азоту, фосфору й калію. В господарському виносі вилучення
зерном азоту (37,1–105,9 кг/га) і фосфору (12,1–38,1 кг/ га)
та соломою калію (21,8–58,8 кг/га) становили найбільшу
частку. Максимальні показники виносу елементів живлення

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 631.8

ДОБРИВА

спостерігали у варіанті найвищої врожайності. Отримані
експериментальні дані дали можливість уточнити показники
виносу поживних речовин на одиницю врожаю. Оскільки солома повертається у ґрунт, інтерес викликають нормативні
показники в розрахунку на 1 т основної продукції, які в досліді становили для азоту 25,4–27,5 кг, фосфору — 8,3–9,9
і калію — 5,2–6,9 кг.
УДК 633.11“324”:631.816.11.12(477.5)
2021.3.97. ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ /
Гангур В.В., Кочерга А.А., Пипко О.С., Кабак Ю.І., Лень О.І.
Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 3.
С. 54–60. Бібліогр.: 21 назва.
Добрива мінеральні, пшениця озима м’яка, структура
врожаю, врожайність, продуктивна волога, сумарне водоспоживання.
Встановлено позитивний вплив застосування мінеральних
добрив нормами N45P30K30, N55P45K25, N90P60K60, N60+30P60K60,
N110P90K50, N80+30P90K50 на показники структури врожаю пшениці м’якої озимої сорту Нива одеська в умовах Лівобережного Лісостепу України. Спостерігалось збільшення коефіцієнта
кущіння (порівняно з контролем без добрив у середньому за
2016–2019 рр. на 14,6–34,7%), висоти рослин (на 4,2–10,6%),
довжини та озерненості колоса (на 2,9–8,7 і 1,8–10,1% відповідно). Врожайність зерна на чорноземі типовому малогумусному підвищувалась від 5,19 до 5,64–6,11 т/га. Максимальні
показники забезпечував варіант N80+30P90K50 з поєднанням
2 способів внесення мінерального азоту — під основний обробіток та в ранньовесняне підживлення по мерзлоталому
ґрунту. Найменший приріст урожайності одержано за норми
добрив N45P30K30. Запаси продуктивної вологи в метровому
шарі ґрунту на час збирання культури зменшувались від
68,5 до 65,2–66,8 мм, проте відмінності щодо контролю
та між досліджуваними варіантами були недостовірними.
Рівень сумарного водоспоживання культури за внесення
мінеральних добрив знижувався від 625 до 539–579 т/га,
або на 7,4–13,8%.
УДК 633.13“324”:631.8(477.46)
2021.3.98. Шкатула Ю.М., Барський Д.О. УРОЖАЙНІСТЬ
ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця, 2021.
№ 21. С. 82–94. Бібліогр.: 15 назв.
Добрива мінеральні, ячмінь озимий, мікродобриво, підживлення, врожайність.
Встановлено позитивний вплив системи удобрення
(N10P26К26 + N34 на початку фази кущіння — фон; фон + N46
на початку фази виходу в трубку; фон + N46 на початку фази
трубкування + N8 + Еколист, 4 л/га наприкінці фази трубкування — В4) на врожайність ячменю озимого сортів Атлант
Миронівський та Пасо в умовах Правобережного Лісостепу
України на сірому лісовому середньосуглинковому ґрунті
впродовж 2019–2020 рр. Зафіксовано збільшення кількості
продуктивних стебел на 1 м2: порівняно з контролем без
добрив, 280–285 шт. — на 165–182, з фоном, 420–427 шт. —
на 15–41 шт./м2. Приріст урожайності зерна в сорту Атлант
Миронівський щодо контролю (1,84 т/га) становив 4,19–4,97,
фону — 1,13–1,91 т/га. В сорту Пасо показники врожайності
в усіх дослідних варіантах виявились дещо вищими. Перевищення щодо контролю (2,06 т/га) становило 4,36–5,23, фону
(5,39 т/га) — 1,03–1,90 т/га. Максимальну врожайність зерна
в обох сортів забезпечував В4.
УДК 633.15:631.8:631.5(477.46)
2021.3.99. Паламарчук В.Д., Демчук Б.С. РОЛЬ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ У СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ. Сільське господарство та лісівництво. Вінниця, 2021. № 20. С. 60–76.
Бібліогр.: 15 назв.
Мікродобриво Еколист Моно Цинк, позакореневі підживлення, кукурудза, врожайність, біометричні показники.
НДР виконувалась в умовах Правобережного Лісостепу
України на темно-сірому ґрунті. Позакореневі підживлення
рослин проводили мікродобривом Еколист Моно Цинк у фази
5–7 та 5–7 і 10–12 листків у рослин (одно- та дворазово).
Предметом дослідження були гібриди кукурудзи різних груп
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стиглості: ранньостиглий DKC 2971 (ФАО 200), середньоранній DKC 3476 (ФАО 260) та середньостиглий DKC 3511 (ФАО
330). Найвищий рівень урожайності одержано за дворазового внесення мікродобрива: в середньому за 2019–2020 рр.
7,5, 9,8 і 10,4 т/га з приростом щодо контрольного варіанта
без підживлення 0,9, 1,0 і 1,4 т/га відповідно. Зафіксовано
збільшення висоти рослин (від 237–270 до 255–281 см), висоти прикріплення нижніх качанів (від 68–85 до 71–95 см).
Виявлено збільшення довжини качанів (на 0,6–1,4 см), маси
1000 зерен (на 7,5–12,4%), підвищення вмісту білка в зерні
(на 0,07–0,15%) та зниження вмісту жиру (на 0,01–0,20%)
порівняно з контролем. Сума одержаного умовно чистого
прибутку залежно від варіанта досліду змінювалась від
34200 (контроль) до 40025 (за одноразового) і 41440 грн/га
(за дворазового внесення мікродобрива), рівень рентабельності — від 217,1 до 249,7 і 254,5% відповідно.
УДК 633.15:631.8:631.527.5(477.44)
2021.3.100. Волощук О.П., Стасів О.Ф., Глива В.В., Пащак М.О. ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ
МІКРОДОБРИВАМИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід.
темат. наук. зб. Львів; Оброшине, 2021. Вип. 69, ч. 1. С. 44–
61. Бібліогр.: 32 назви. Шифр 06 554435.
Система удобрення, мікродобрива, кукурудза, гібрид, польова схожість, структура продуктивності, врожайність
зерна, фактори впливу на врожайність.
Наведено результати дослідження впливу передпосівного оброблення насіння кукурудзи мікродобривами Оракул
(1,0 л/т), Брексіл Комбі (0,5 кг/т) та Валагро ЄДТА Мікс 5
(0,2 кг/т) на процеси росту і розвитку рослин, формування
зернової продуктивності гібридів різних груп стиглості (ФАО
150–199: Почаївський 190 МВ, ДН Меотида; ФАО 200–299:
ДН Хортиця, ДН Оржиця 237 МВ) в умовах Карпатського
регіону на сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті.
Встановлено істотне перевищення контрольного варіанта
(без добрив) за польовою схожістю насіння (в середньому за
2018–2020 рр. від 92,9 до 95,8–96,6%), параметрами качана.
Середня його довжина збільшувалась від 17,4 до 20,6–
21,5 см, кількість рядів та зерен — від 18,3 до 19,1–19,9 і від
577 до 649–681 шт. відповідно, маса 1000 зерен — від 261 до
289–302 г. За застосування мікродобрив врожайність зерна
вирощуваних гібридів порівняно з контролем (7,98 т/га) підвищувалась на 0,21–0,43 т/га. За врожайністю зерна серед
ранньостиглих гібридів виділився ДН Меотида (7,90 т/га за
амплітуди значень залежно від варіанта досліду від 7,81 до
8,02 т/га), середньоранніх — ДН Оржиця 237 МВ (8,69 т/га,
8,35–8,93 т/га). Серед досліджуваних препаратів найвищі
показники врожайності у всіх гібридів забезпечував Брексіл
Комбі (8,41 т/га), найнижчі — Валагро ЄДТА Мікс 5 (8,19 т/га).
За використання Оракул насіння середня врожайність становила 8,30 т/га. Частка впливу досліджуваних мікродобрив
на рівень урожайності — 38, гібридів — 42%.
УДК 633.34:633.6:631.8:581.1
2021.3.101. Малиновська І.М., Борко Ю.П., Юла В.М.
АКТИВНІСТЬ ХЛОРОФІЛУ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД
УДОБРЕННЯ. Землеробство: міжвід. темат. наук. зб. Київ,
2020. Вип. 1(98). С. 32–45. Бібліогр.: 11 назв.
Удобрення, соя, хлорофіл (вміст та активність), ферменти, цикл Кальвіна, індикаторний показник впливу.
За застосування мінеральної (N40P40K60), органічної (побічна продукція попередника — ППП) та органо-мінеральної
(ППП + N20P30K30, N40P60K60, N100P60K100, N60P90K90, N40P40K60)
(ОМСУ) систем удобрення на темно-сірому опідзоленому
ґрунті вміст хлорофілу в листках сої сорту Сіверка в фазі
цвітіння — утворення бобів порівняно з контролем без доб
рив істотно збільшувався. Хлорофілу a — в середньому за
2014–2015 рр. від 1,64 до 1,73–1,92, b — від 0,64 до 0,89–
1,30, a+b — від 2,28 до 2,62–3,20 мг/г. У варіантах з ОМСУ
виявлено підвищення активності хлорофілу та ферментів
циклу Кальвіна — на 30,7 і 26,1% відповідно. Індикаторні показники впливу екзогенних та ендогенних чинників варіювали
від 60,9 (контроль) до 40,6–63,2% і від 42,4 до 29,7–57,4%
відповідно, квантового виходу флуоресценції — від 46,6 до
32,3–50,0%. Максимальним умістом та активністю хлорофі-
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Охорона природи. Сталий розвиток. Сільськогосподарська екологія

лу, ферментів циклу Кальвіна за певного зниження впливу
екзогенних факторів на фотосинтетичний апарат характеризувались рослини варіантів з унесенням мінеральних добрив
дозами N60P90K90 і N40P40K60 на фоні заорювання ППП. За
внесення неоптимальних для сої норм азотних мінеральних
добрив їх кількість зменшувалась.
УДК 633.85.003.13:631.8(477.46)
2021.3.102. Юник А.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ДОБ
РИВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКООЛЕЇНОВОГО СОНЯШНИКУ НА ЧОРНОЗЕМАХ ТИПОВИХ МАЛОГУМУСНИХ. Рослинництво та ґрунтознавство: зб. наук. пр. Київ, 2021. Т. 12,
№ 1. С. 39–49. Бібліогр.: 24 назви.
Соняшник високоолеїновий, гібрид, мінеральне живлення,
добрива мінеральні, сірка, суха речовина, врожайність,
кореляція, вихід олії.
Досліджено вплив сірки на фонах дії різних доз мінеральних добрив (В1 — N60P50K90, контроль; В2 — N60P50K90 + S30;
В3 — N90P75K135 + S30; В4 — N120P100K180 + S30) на формування
продуктивності рослин середньораннього високоолеїнового
гібрида соняшнику ЕС Романтік на чорноземі типовому малогумусному в умовах Правобережного Лісостепу України.
За покращення фону мінерального живлення спостерігалось
збільшення накопичення посівами маси сухої речовини (у
варіанта В3 порівняно з контролем у середньому за 2015–
2017 рр. до 9,27%), підвищення врожайності насіння (від 3,24
до 3,47–4,19 т/га). Найвищі показники одержано за внесення
N90P75K135 + S30 (4,12) та N120P100K180 + S30 (4,19 т/га), проте
різниця між варіантами В3 і В4 виявилась недостовірною. За
застосування сірковмісного добрива на фоні N90Р75К135 урожайність соняшнику щодо варіанта N90Р75К135 підвищувалась
суттєво — на 0,35 т/га або на 9,28%. За результатами проведеного кореляційно-регресійного аналізу, між накопиченням
посівами маси сухої речовини в мікростадіях ВВСН 55–57 і
ВВСН 65–67 та рівнем урожайності культури виявлено тісний взаємозв’язок (r=0,917 і r=0,972 відповідно). Досліджено
вміст жиру та олеїнової кислоти в насінні, вихід олії залежно
від рівня мінерального живлення рослин. Найвищі показники
(49,7, 88,5% і 2,05 т/га відповідно) забезпечував варіант з
унесенням N90Р75К135 + S30.
УДК 633.854:631.8:631.6:631.4:332.3:504
2021.3.103. Польовий В.М., Лукащук Л.Я., Ровна Г.Ф.,
Гук Б.В. ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ НА КИСЛИХ ҐРУНТАХ.
РОЛЬ УДОБРЕННЯ ТА ВАПНУВАННЯ. Агроном. 2021. № 1
(71). С. 120–124.
Добрива мінеральні, кислотність ґрунту, вапнування,
ріпак озимий, урожайність.
Встановлено позитивний вплив внесення різних форм
і доз хімічних меліорантів (CaMg(CO3)2 — 0,5, 1,0, 1,5 Нг,
СаСО3 — 1,0 Нг) у поєднанні з систематичним внесенням
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мінеральних добрив нормою N120P90K120 (фон) на врожайність
насіння ріпаку озимого (РО) в умовах Західного Полісся
України. За вирощування на лише удобреному дерновопідзолистому ґрунті приріст урожайності культури порівняно
з контролем без добрив (0,85 т/га) в середньому за 2016–
2018 рр. становив 0,49, за застосування по фону меліорантів — 1,10–2,09 т/га. Найвищий рівень урожайності насіння
(2,94 т/га) забезпечував варіант фон + CaMg(CO3)2 — 1,5 Нг.
Післядія внесення 1 н доломітового борошна, застосування
по фону сірчаних добрив (S40) та дворазове позакореневе
підживлення рослин мікродобривом Нутрівант Плюс олійний
(2 кг/га в фазах розетки та бутонізації) підвищували врожайність насіння РО до 2,66 т/га. За зниження рівня кислотності
ґрунту спостерігалось підвищення показників структури врожаю та виживаності рослин. Аналіз економічної ефективності
результатів досліджень показав, що за використання лише
мінеральних добрив вирощування насіння ріпаку озимого є
збитковим (–1426 грн/га). У всіх варіантах з вапнуванням рівень чистого прибутку становив 3774–12024 грн/га. Найбільш
економічно вигідним виявилось застосування доломітового
борошна дозою 1,5 Нг на фоні внесення N120P90K120.
УДК 635.656:631.8:631.582(477.5)
2021.3.104. ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ В КОРОТКО
РОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ НА
РІЗНИХ РІВНЯХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ / Бойко П.І., Мартинюк І.В.,
Цимбал Я.С., Кальчун Т.Р., Бакумова М.В., Кудря С.О. Землеробство: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2020. Вип. 1(98). С. 45–
55. Бібліогр.: 14 назв.
Удобрення, горох, сівозміна короткоротаційна, врожайність, збір кормових одиниць, уміст перетравного протеїну,
економічна ефективність.
Показано, що застосування органічної (побічна продукція
попередника — ППП), мінеральної (N 45P55K55) та органомінеральної (N54P52K62 + ППП) (ОМСУ) систем удобрення
на чорноземі типовому малогумусному підзони нестійкого
зволоження Лівобережного Лісостепу України сприяло підвищенню врожайності гороху порівняно з варіантом без
добрив (контроль) у середньому за 2016–2019 рр. від 3,32
до 3,74–4,53 т/га, вмісту сирого протеїну в зерні — від
18,5 до 19,6–20,5%. Загалом урожайність зернових культур
4-пільної короткоротаційної сівозміни (горох — пшениця
озима — кукурудза на зерно — ячмінь ярий) підвищувалась
від 4,55 до 5,70–6,56, збір кормових і зернових одиниць —
від 7,55 до 9,55–10,96 і від 5,53 до 6,92–8,00 т/га відповідно,
перетравного протеїну — від 0,60 до 0,74–0,87 т/га. Найвищі
показники забезпечував варіант з ОМСУ (N54P52K62 + ППП);
він характеризувався найвищим рівнем чистого прибутку та
рентабельності: за вирощування гороху — 12,71 тис. грн/га
і 84% проти 6,23–7,63 тис. грн/га та 46–64% за інших систем
удобрення відповідно.

502/504 Охорона природи. Сталий розвиток
631.92/.95 Сільськогосподарська екологія
Науковий референт — РОМАНЧУК Л.О.
Науковий консультант — академік НААН ГУДКОВ І.М.
УДК 502/504.54:633/635
2021.3.105. Рожков А.О., Огурцов Є.М., Бєлінський Ю.В.
ЛАНДШАФТНЕ РОСЛИННИЦТВО. Харків, 2020. 254 с.
Рослинництво ландшафтне, агроландшафт, ландшафтизація агроценозів.
Наведено характеристики способів структурно-функціо
нальної організації ландшафтів, значень механізмів їх саморегулювання. Висвітлено наукові основи, складові компоненти
і перспективи розвитку агротехнологій. Розроблено моделі
ландшафтного рослинництва (ЛР) для розв’язання проблеми
оптимізації антропогенного тиску на земельні ресурси і відновного їх використання, упровадження прогресивної системи
адаптивного ЛР, за якого майбутній агроландшафт одночасно
з досягненням максимальної продуктивності матиме екологіч-
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но збалансовану структуру й виконуватиме захисні, природоохоронні, естетичні та інші функції. Обґрунтовано впровадження ландшафтизації інноваційних технологій. Висвітлено роль
точного рослинництва в ландшафтизації агроценозів.
УДК 504.054(477.72)
2021.3.106. Алмашова В.С. ОЦІНКА СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ Й ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ
ВПЛИВУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ.
Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020.
Вип. 116: С.-г. науки, ч. 1. С. 193–198. Бібліогр.: 4 назви.
Забруднення довкілля, відходи тверді побутові, утилізація відходів, сміттєзвалища, рекуперація.
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Охорона природи. Сталий розвиток. Сільськогосподарська екологія

Висвітлено результати перевірки “Державної екологічної
експертизи” стосовно впливу твердих побутових відходів
(ТПВ) на території Херсонщини. Приділено особливу увагу
вивченню утворення системи складування, утилізації та
рекуперації утворених ТПВ. Слід зазначити, що актуальні
питання вторинного використання, переробки та знешкодження ТПВ у Херсонській обл. потребують вкладання
значних коштів, а традиційний метод складування сміття на
звалищах стає малоефективним і небезпечним для навколишнього середовища. Підприємства Херсона намагаються
дотримуватись нормативів і сучасних методів утилізації ТПВ
для подальшого їх відправлення на заводи, які займаються
рекуперацією відходів. Для забезпечення охорони довкілля
запропоновано застосувати комплекс науково-технічних
технологій і маркетингових досліджень щодо виявлення ресурсної цінності ТПВ; забезпечити захист довкілля і здоров’я
людей від негативного впливу токсичних відходів; обґрунтувати узгодження економічних та екологічних інтересів
суспільства щодо утворення, розміщення, утилізації та захоронення твердих відходів.
УДК 631.95:504.062.2:349.6(477)
2021.3.107. Овчаров О.В., Власовець В.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА
ДОТРИМАННЯМ ОРЕНДАРЯМИ УКРАЇНИ ВИМОГ ЕКОЛОГО
ОЩАДНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ. Інженерія природокористування. 2020. № 4. С. 100–
113. Бібліогр.: 17 назв.
Землекористування екологоощадне, охорона земель,
право земельне.
Проаналізовано правові чинники неефективності державного управління й нагляду в Україні за впровадженням
орендарями заходів з охорони та раціонального використання земель. Наведено дані істотного погіршання кількісних і
якісних характеристик с.-г. угідь. Вказано на серйозну недосконалість законодавчо-правового супроводу питань оренди
земель і державного нагляду за правильністю землекористування. Розроблено пропозиції з удосконалення державного
нагляду за виконанням орендарями вимог щодо збереження
родючості ґрунтів, зокрема й за рахунок упровадження науко
во обґрунтованих законодавчих пропозицій.
УДК 631.95:631.147:504.53.062.4
2021.3.108. Алєксєєв О.О. МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ І
ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ У СИСТЕМІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА. Сільське господарство та лісівництво. 2020.
№ 18. С. 184–197. Бібліогр.: 10 назв.
Екологія с.-г., органічне землеробство, відтворення і
збереження ґрунтів, землекористування збалансоване,
розораність земель.
Розкрито сутність системи органічного землеробства (ОЗ)
з точки зору забезпечення збалансованого землекористування (ЗЗК). Зазначено, що органічне сільське господарство через ЗЗК підвищує надійність і сталість сучасних с.-г.
систем. Усі методи і прийоми ОЗ покращують фізико-хімічні
властивості ґрунту, а саме: збільшують запаси поживних
речовин, покращують поглинальну здатність, вологоємність
та вологопроникність; збагачують мікрофлорою, покращують
біологічну активність та агрегатний стан ґрунту. Наведено
динаміку розподілу земель в Україні по земельних угіддях
(2010–2017 рр.), яка характеризується надзвичайно високим
показником с.-г. освоєності. Це значно перевищує екологічно
обґрунтовані межі, а також розподіл площ ґрунтів України за
вмістом гумусу. Показано структуру внесення мінеральних
та органічних добрив у 1990–2018 рр. Висвітлено основні
проблеми с.-г. землекористування. Рекомендовано с.-г.
товаровиробникам механізм збереження та відтворення
родючості ґрунту в системі ОЗ, що включає комплекс заходів,
спрямованих на відновлення запасів органічних речовин і
покращення агрофізичних властивостей ґрунту. Багато країн, зокрема: США, Німеччина, Франція, Канада, Китай уже
прийшли до розуміння того, що охорону ґрунтів, боротьбу
з їх деградацією і забрудненням можна ефективно здійс
нювати тільки на державному рівні. Державну підтримку у
розв’язанні проблемних питань запропоновано доповнити такими складовими, як: нормативно-правове, науково-технічне,
економічне, фінансове, науково-освітнє забезпечення.
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УДК 631.95:631.147:631.452(477+100)
2021.3.109. Бреус Д.С. СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ
ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник: [зб.
наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 116: С.-г. науки, ч. 1. С. 198–
206. Бібліогр.: 18 назв.
Екологія с.-г., органічне землеробство, родючість ґрунту.
Наведено результати дослідження світового досвіду в
галузі органічного землеробства. Визначено наявність потенціалу України щодо виробництва, експорту і внутрішнього
споживання органічної продукції (ОП). Зазначено, що агроекологічний потенціал урожайності зернових, зернобобових
та олійних культур, за даними Продовольчої та с.-г. організації ООН (ФАО), становить 6,2 т/га, а фактичний середній
збір урожаю — 2,5 т/га. Це найбільший у світі потенціал,
який може бути використаний максимально ефективно із застосуванням органічних технологій землеробства. Розвитку
ринку ОП в Україні сприяє наявність ринку ОП Європи, ємність якого становить близько 26 млрд дол. США. Розвиток
органічного виробництва віднесено до основних стратегічних
завдань України, процес реалізації якого здійснюється згідно
з Постановою Ради (ЄС) № 834/2007, Регламенту Комісії
(ЄС) № 889/2008, законодавчих і стратегічних документів
України.
УДК 504.54.056.062.4:504.453(292.486)
2021.3.110. Скиба В.П. ДЕСТРУКЦІЯ АГРОЛАНДШАФТІВ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ ТА ШЛЯХИ
ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХНЬОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ.
Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020.
Вип. 114: С.-г. науки. С. 284–290. Бібліогр.: 16 назв.
Агроландшафт, деструкція агроландшафту, річкові
басейни, оптимізація агроекологічного стану агроландшафту.
Досліджувались причини деструкції у межах басейнів
середніх і малих річок степової агрокліматичної зони. Зазначено, що оптимізація параметрів антропогенного впливу
в межах річкового басейну можлива за рахунок науково обґрунтованого співвідношення параметрів трансформованого
ландшафту. З’ясовано, що в Степу України мінімальний
рівень лісистості має становити 9%. За досягнення цього показника прогнозний середньорічний стік річки Молочна збільшиться до 22,8 млн м3. Слід зазначити, що фактичний відсоток луків становить 13%, проте його оптимальне значення
для встановлення рівноваги в системі має бути 31%. Площа
розораних угідь 72,8% теоретично має бути скорочена до
37,2%. У межах регіону з агропромисловим спрямуванням
галузей неможливо скоротити площі, відведені під оранку,
але цей процес можна частково врегулювати впровадженням
низки водоохоронних і ґрунтозахисних заходів. Компенсація
фактичного рівня антропогенного навантаження та усунення наслідків трансформації, виявленої в межах річкового
басейну, можуть бути реалізовані пошуком альтернативних
шляхів природокористування у вигляді впровадження комплексної системи агроекологічних, гідроекологічних, фіто- та
лісомеліоративних заходів.
УДК 504.54.062.4:634“737”
2021.3.111. Мудрак Г.В., Мудрак О.В. НАУКОВО-ПРАК
ТИЧНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
АГРОЛАНДШАФТІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТЕР’Я В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 19. С. 159–176.
Бібліогр.: 15 назв.
Агроландшафт, агроекологія, природокористування
раціональне, сталий розвиток, екосистема.
Обґрунтовано науково-практичні аспекти раціонального
використання агроландшафтів (АЛ) Середнього Придніст
ров’я в контексті стратегії сталого розвитку сільських громад
регіону. Зазначено, що теперішній стан АЛ характеризується значною різноманітністю і складною ландшафтнотипологічною структурою. Наведено відмінності АЛ у господарському використанні, що зумовило виділення таких їх
підкласів: польовий, лучно-пасовищний і садовий. З’ясовано,
що господарське використання різних підкласів АЛ регіону
залежить від природно-кліматичних, гідрологічних, орографічних, едафічних і ландшафтно-екологічних умов регіону.
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2021.3.112.

Охорона природи. Сталий розвиток. Сільськогосподарська екологія

Наведено характеристику садових ландшафтів, які розміщуються переважно на крутих схилах, вирівняних терасах
річкових долин, територіях колишніх польових ландшафтів.
Розглянуто унікальність садових ландшафтів Середнього
Придністров’я на прикладі натурної ділянки поблизу с. Дмитришківка Волинської обл., де розміщуються цінні ділянки
пальментних садів. Рекомендовано комплекс заходів, що
сприяють раціональному використанню агроландшафтів дос
ліджуваного регіону в контексті реалізації стратегій сталого
розвитку Середнього Придністров’я.
УДК 631.95:631.58:551.58
2021.3.112. Томс Богдан. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО
ЗЕМЛЕРОБСТВА. Agroexpert. 2021. № 1. С. 18.
Екологізація землеробства, технологія сучасного землеробства, технології (strip-, no-, mini-till), потепління
глобальне, адаптаційні агротехнічні заходи.
Висвітлено питання щодо екологізації сучасного земле
робства в умовах глобального потепління (ГП), яке є найактуальнішою на сьогодні екологічною проблемою, що змушує
людство глибоко вивчати її причини й наслідки, і на цій
основі вибудовувати ефективні шляхи запобігання деградації біосфери. Зазначено, що ГП безпосередньо впливає
на кількість опадів, вологозабезпечення ґрунтів, ріст і розвиток рослин, продуктивність с.-г. угідь. Внаслідок посух
почастішали випадки зменшення врожайності с.-г. культур,
зростання собівартості продукції й зниження рентабельності
виробництва. Серед основних адаптаційних заходів, спрямованих на зниження негативного впливу посух, є впровадження й поширення вологоутримувальних технологій обробітку
ґрунту. Сьогодні в багатьох країнах світу популяризують і
впроваджують у виробництво нові, ефективніші, обнадійливі,
вологоощадні системи землеробства — технології strip-, noта mini-till. Завдяки їх використанню фермери розраховують
економити кошти на паливно-мастильні матеріали, трудові
й матеріальні ресурси й одержувати стабільні врожаї незалежно від погодних умов. Наведено короткий виклад суті
вищезгаданих нових технологій обробітку ґрунту. Інноваційні
технології no-till та strip-till, через достатньо високу щільність
і низьку водопроникність ґрунту, не можуть мінімізувати поверхневий стік води й оптимізувати водний режим ґрунту.
Технологія mini-till з обов’язковим глибоким розпушуванням
ґрунту на глибину 30–45 см з частотою один раз у 3 роки
та почергово з оранкою забезпечить накопичення вологи
в осінньо-зимовий і максимальне її збереження у веснянолітній періоди. Обов’язковими елементами сучасної технології мають бути: подрібнення рослинних залишків під час
збирання врожаю (спалювання їх — це екологічна катастрофа); вивантаження зібраного врожаю на краю поля і повне
виключення заїздів важкої техніки на поле; лущення стерні
на глибину 6–8 см у день звільнення поля від попередника.
Екологізація обробітку ґрунту полягає не в тому, щоб його не
рухати, а в тому, щоб не обмежувати його життєво важливих
функцій, які сприяють родючості ґрунту. Отже, без забезпечення розширеного відтворення його родючості аграрний
бізнес заганяє себе в глухий кут.
УДК 631.95:504.54(477.65)
2021.3.113. Коршунова Ю.В., Задорожна С.В. ОЦІНКА
ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРОЛАНДШАФТІВ СТЕПОВОЇ
ЗОНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Степу: наук.
зб. Вінниця, 2020. Вип. 17: Стан та перспективи розвитку
агропромислового виробництва України: матеріали ХVІ
Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів (Він
ниця, 26 берез. 2020 р.). С. 28–32. Бібліогр.: 8 назв. Шифр
554460.
Агроландшафт, екологічна стійкість агроландшафта,
деградація ґрунтів, землекористування раціональне, охорона земель.
Проведено оцінювання екологічного стану ґрунтів степової
зони Кіровоградської області з метою визначення ступеня
порушення екологічної рівноваги агроландшафтів регіону за
коефіцієнтом екологічної стабільності (ЕС). Агроекологічна
оцінка досліджуваних земель показала, що в межах степової
зони області немає жодного району, ґрунти якого характеризувалися б задовільним агроекологічним станом. Досліджені
землі є уразливими в агроекологічному значенні, перебува-
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УДК 502/504; 631.92/.95

ють у критичному екологічному стані, маючи дуже низьку
ЕС, коефіцієнт якої — 0,25. Зазначено, що для поліпшення
екологічної ситуації необхідно зменшити розораність території на 25–30%, вилучити з обробітку сильно деградовані
та малопродуктивні ґрунти, збалансувати співвідношення
орних земель та еколого-стабілізувальних угідь, впровадити
науково обґрунтовані сівозміни, протиерозійні заходи обробітку ґрунту, сучасні ґрунтозахисні технології. Щоб відновити
родючість середньо- та сильноеродованих ґрунтів, доцільно
вивести їх з ріллі із наступним використанням під природні
угіддя, заліснення і залуження різнотравно-злаковою рослинністю. Стратегічним напрямом у збереженні ландшафтів
має стати запровадження європейських підходів, розвиток
власних національних систем та агроекологічних заходів
захисту агроландшафтів.
УДК 631.95:631.147:539.16:635.1/.8(477.41/.42)
2021.3.114. Швиденко І.К., Паньковська Г.П., Якименко Г.М., Райчук Л.А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ РАДІОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА
В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Агроекологічний
журнал. 2020. № 4. С. 59–66. Бібліогр.: 15 назв.
Радіоекологія, овочівництво, 137Cs, забруднення ґрунту,
сорти овочів.
Здійснено дослідження з метою з’ясування впливу ґрунту,
удобрення, поливу, видових і сортових особливостей овочевих рослин на накопичення ними 137Cs у віддалений період
після аварії на Чорнобильській АЕС. Результати досліджень
підтвердили, що за однакової щільності забруднення ґрунту
137Cs концентрація радіонукліду в овочевих культурах значно
відрізняється. Це зумовлено відмінностями значень коефіцієнта переходу (КП) 137Cs для овочів різних видів і сортів за
вирощування на різних типах ґрунту із застосуванням різних
агрозаходів. Найжорсткіші обмеження за вирощування овочів на радіоактивно забруднених територіях (Чернігівська,
Київська і Житомирська області) встановлено для зеленної
продукції, а також за вирощування на торфово-болотних
ґрунтах. Установлено, що найбільше зниження надходження
137Cs в овочеві культури досягається за поливу рослин з підземних джерел. Результати досліджень дають можливість
розрахувати допустимі рівні забруднення ґрунту 137Cs для
вирощування різних районованих сортів овочевих рослин за
різних варіантів удобрення та в умовах поливу для певного
типу ґрунту. Сформульовано пропозиції щодо вирощування
овочів на радіоактивно забруднених ґрунтах з урахуванням
сортових особливостей культури, удобрення і поливу.
УДК 631.95:631.459:551.58(477.82)
2021.3.115. Матвійчук Б.В., Матвійчук Н.Г. ПРОСТО
РОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ В МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук.
пр.] Херсон, 2020. Вип. 116: С.-г. науки, ч. 1. С. 183–192.
Бібліогр.: 13 назв.
Екологія с.-г., ерозія водна, деградація ґрунту, метеорологічні умови, клімат (зміни).
Наведено результати дослідження рівня ерозійних витрат
ґрунту в умовах Волинської області. З’ясовано, що найвищий рівень втрат спостерігається в південних і центральних
регіонах Волині. Решта території характеризується значно
меншою активністю водної ерозії (ВЕ). Слід зазначити, що
в межах територій, де загальний рівень ерозії знаходиться
на порівняно низькому рівні, зустрічаються осередки високої ерозійної активності. Дані метеоспостережень свідчать,
що за період досліджень річні опади становили 652±11 мм.
Відмінності за річною кількістю опадів за 2002–2009 рр.
та 2010–2016 рр. не є статистично вірогідними (F=0,27,
p=0,060). Між метеостанціями встановлено статистично вірогідні відмінності за кількістю зафіксованих річних опадів
(F=2,79, p<0,02). Найбільший рівень ерозійних втрат встановлено для чорноземів глибоких середньосуглинистих (у
середньому 1,52 т/га за рік), темно-сірих опідзолених ґрунтів
(у середньому 1,06 т/га за рік). Найменший рівень ерозійних
втрат спостерігався у болотних і торфувато-болотних ґрунтах на різних породах (у середньому 0,06 т/га за рік), лучноболотних ґрунтах на делювіальних й алювіальних відкладах
(у середньому 0,08 т/га за рік), торфовищах, низинних і
торфово-болотних ґрунтах (у середньому 0,12 т/га за рік).
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УДК 631.95:631.5.584.4/.5(477)
2021.3.116. ЗАСТОСУВАННЯ СУМІЖНИХ ПОСІВІВ ДЛЯ
ЗБАЛАНСУВАННЯ БІОЛОГІЗАЦІЇ АГРОЕКОСИСТЕМ УК
РАЇНИ / [Б.а.] Інженерія природокористування. 2020. № 4.
С. 42–46. Бібліогр.: 6 назв.
Агроекосистема, збалансоване природокористування,
біологізація агроекосистеми, закон повернення в ґрунт
елементів живлення.
Обґрунтовано причини зниження родючості, погіршання
агрономічних властивостей ґрунтів України та виявлено
вплив сумісних посівів на процеси біологізації агроекосистеми і збалансоване природокористування. Зазначено, що
родючість українських чорноземів тривалий час підтримувалась завдяки дотриманню норм щодо внесення добрив.
Однак зараз їх родючість постійно знижується як через нераціональне використання, так і за рахунок недостатнього
внесення органічних добрив, а також через розвиток ерозії,
підвищення кислотності ґрунтів, тобто прогресують процеси
втрати ґрунтами запасів гумусу, недотримання науково обґрунтованих сівозмін, ігнорування закону повернення в ґрунт
основних елементів живлення тощо. Оскільки післяжнивні
культури серед інших проміжних дають нижчий урожай, то
слід надавати перевагу рослинам, які мають меншу норму
висіву і низьку собівартість насіння. Основними напрямами
в системі обробітку ґрунту в Україні і за кордоном є заміна полицевого обробітку та безполицевий, зменшення
кількості операцій у технології вирощування с.-г. культур,
використання комбінованих агрегатів для виконання декількох технологічних операцій за один прохід техніки полем.
У зоні достатнього зволоження використання післяжнивних
культур на зелене добриво доцільно запроваджувати під час
вирощування просапних культур (буряки цукрові, картопля,
кукурудза).
УДК 631.95:632.7:633.854.78:631.5:631.147
2021.3.117. Домарацький Є.О., Козлова О.П. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМАХ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ. Таврійський науковий вісник:
[зб. наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 111: С.-г. науки. С. 60–68.
Бібліогр.: 25 назв. Шифр 554448.
Екологобезпечні препарати, соняшник, вирощування соняшнику, вартість продукції, прибуток чистий.
Наведено важливі аспекти щодо економічної доцільності
використання екологобезпечних препаратів (ЕБП) у технології вирощування соняшнику (С.) на Півдні України. Досліджувались екологобезпечні регулятори росту і фунгіциди, які мають невисоку реалізаційну ціну. Здійснено економічну оцінку
та проаналізовано доцільність їх застосування в технології
вирощування С. Для подальшого вдосконалення технології
потрібно знаходити нові шляхи, пов’язані із взаємодією факторів, або комбінаторне їх використання. Одним із напрямів
такої взаємодії є застосування ЕБП, які водночас вирішують
не тільки питання росту продуктивності, але й зменшують
пестицидне навантаження, що є своєчасним й актуальним
в сучасних екологічних умовах. Зазначено, що основним
показником економічної доцільності того чи іншого заходу є
чистий прибуток. Не собівартість, не рентабельність, а саме
чистий прибуток, що визначає реальну різницю між вартістю
одержаної продукції та рівнем виробничих витрат, є метою
ведення бізнесу. За 3 роки польових досліджень цей по-
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казник досягнув абсолютного максимуму в гібриду LG 5580
за внесення у фазі бутонізації біофунгіциду “Фітоцид-р” зі
стимулятором “Агростимулін” і становив 26292 грн. У цьому
випадку собівартість була найменшою (3441 грн), а рівень
рентабельності — найвищим (196%). На посівах гібрида Тунка варіант з комбінацією “Фітоцид-р” / “Агростимулін” теж дав
позитивний результат, але він дещо поступався комбінації
препаратів “Фітоспорин” / “Агростимулін”. Чистий прибуток
становив 14088 грн, собівартість — 4943 грн, а рентабельність — 106%. Доведено, що додаткові витрати, пов’язані
з придбанням і застосуванням препаратів, окуповуються
збільшенням урожаю.
УДК 631.95:632.9:001.25
2021.3.118. Безпалько В.В., Жукова Л.В. ЕКОЛОГІЧНА
БЕЗПЕКА СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ РОСЛИН. Інженерія природокористування. 2020. № 4. С. 133–138. Бібліогр.:
15 назв.
Екологічна безпека, захист рослин, пестициди, фітонциди, шкодочинні організми.
Здійснено аналіз існуючих різноманітних засобів захисту
рослин для регулювання чисельності шкодочинних організмів. Зазначено, що з метою вдосконалення інтегрованої
системи захисту рослин та її екологічної орієнтації необхідно
оптимізувати технології вирощування культурних рослин з
урахуванням ролі строків проведення робіт, норм висіву насіння, ширини міжрядь, глибини посіву, а також збільшити
вплив системи удобрення рослин на розвиток шкодочинних
організмів, зокрема системи меліоративних заходів в обмеженні чисельності шкідників, бур’янів і збудників хвороб.
Необхідним є врахування екологічної шкоди, економічної
доцільності та екобезпеки заходів хімічного захисту, а також
їх технічної, господарської та економічної ефективності.
Нова концепція інтегрованого захисту рослин — це управління динамікою популяцій шкідливих і корисних організмів
на основі фітосанітарних прогнозів різної завчасності та
цілеспрямованого застосування сучасних методів і засобів
захисту рослин з урахуванням охорони довкілля й використанням економічних порогів шкодочинності. Слід зазначити,
що основним принципом природокористування має бути
еколого-економічний принцип.
УДК 635.8:504.054
2021.3.119. Врадій О.І. ВПЛИВ РІВНЯ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ
ВОДИ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРИБАХ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 19.
С. 229–242. Бібліогр.: 14 назв.
Гриби лісові, важкі метали у грибах, вимочування грибів
у воді.
Наведено результати дослідження впливу вимочування
лісових грибів (ЛГ) у воді без мінерального залишку з додаванням солі. З’ясовано, що за вимочування ЛГ протягом
3 годин у воді без мінерального залишку концентрація цинку
в них знизилась від 1,02 до 1,37 раза, міді — від 1,14 до
1,5 раза, свинцю — від 1,09 до 1,13 раза, кадмію — від 1,3
до 1,5 раза. Виявлено, що за вимочування грибів протягом
3 год у воді без мінерального залишку з додаванням солі
(на 1 кг грибів — 1 л води і 10 г солі), концентрація цинку в
них знизилась від 1,23 до 1,28 раза, міді — від 1,2 до 1,36
раза, свинцю — від 1,31 до 1,38 раза, кадмію — від 1,41 до
1,6 раза.
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Науковий референт — кандидат хімічних наук ТОВМАЧЕНКО В.М.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ДОЛЯ М.М.
УДК 631.582:632.5
2021.3.120. Борисенко В.І. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ НЕОБРОБ
ЛЮВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У ЗОНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Карантин
і захист рослин. 2020. № 10/12. С. 19–23. Бібліогр.: 20
назв.
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Угіддя виведені із с.-г. використання, обмеження поширення небажаної рослинності, мікроугруповання бур’янової
рослинності, видовий склад бур’янів Житомирщини.
Визначено й описано різновид рослинного покриву земель,
які виведені з с.-г. використання на території Житомирської

31

2021.3.121.

Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин

області. Встановлено, що травостої польових угруповань
Полісся Житомирщини відрізняються розмаїтістю видового
складу з домінуючими представниками багаторічних тра
в’янистих рослин. Рослинний покрив земель, виведених із
с.-г. використання південних районів Полісся Житомирщини,
включає співіснування бур’янів із 23 видів 21 роду, 13 родин.
Найбільш поширені за кількістю видів представники родин
Роасеае (21,7%) та Аstегасеае (17,4%). У природних і напівприродних фітоценозах північної частини Житомирської
області виявлено угруповання бур’янової рослинності, що
включає 31 вид, 26 родів, 11 родин (наведено домінуючі
представники). Виділено і вивчено шість мікроугруповань,
що відносяться до двох асоціацій: одна з яких перебувала
на прирусловій середньовисокій гриві і друга — зустрічалася на знижених рівнинах. Досконале вивчення кожного
мікроугруповання дасть змогу вчасно вживати заходи щодо
обмеження поширення небажаної рослинності на значних
територіях.
УДК 632.4:582.79
2021.3.121. Вінничук Т. ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
ПРО БІЛУ ГНИЛЬ ТА ЯК З НЕЮ БОРОТИСЯ. The Ukrainian
Farmer. 2021. № 1. С. 16–17.
Склеротініоз (біла гниль), розвиток хвороби (погодні
умови), склероції гриба, біолочний фунгіцид склероцид®,
способи застосування фунгіциду склероцид®, родючість
ґрунту, оздоровлення ґрунту.
Одна з найшкідливіших хвороб с.-г. культур — склеротініоз,
або біла гниль, яка уражує понад 500 видів культурних і
диких видів рослин. Найбільшої шкоди хвороба завдає в районах із вологим кліматом і холодними затяжними веснами.
Особливого значення хвороба набула в останні роки через
порушення сівозмін і насичення їх культурами, які уражаються склеротініозом — соняшник, соя, ріпак, кукурудза тощо.
Особливо часто спалахи склеротініозу спостерігаються за
вологої погоди, рясних опадів і високої вологості повітря.
Джерелом інфекції є склероції гриба на уражених рослинних
рештках, у ґрунті або у вигляді домішок у насінні; міцелій на
рослинних рештках і насінні. У ґрунті склероції не втрачають
життєздатність 5–10 років і більше. Захист культур від білої
гнилі ускладнюється тим, що джерелом інфекції хвороби
є ґрунт, де не застосуєш засобів хімічного захисту. А тому
склероції будуть проростати й уражати рослини впродовж
усієї вегетації. Розроблено біолочний фунгіцид Склероцид®
для пригнічення розвитку збудників білої гнилі. Препарат
Склероцид® підвищує родючість ґрунту і сприяє його оздоровленню. Наведено рекомендації щодо способів застосування цього препарату.
УДК 632.651/.937.2:631.95
2021.3.122. Кадук В.Ю., Бабич А.Г., Бабич О.А. ВПЛИВ
СІВОЗМІНИ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВІВСЯНОЇ НЕМАТОДИ.
Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: матеріали ХІV наук. конф. молодих учених (Чернігів,
27–28 жовт. 2020 р.). Чернігів, 2020. С. 34–35.
Нематоди вівсяні, чисельність нематод, сівозміни (пpoти нематод), чергування культур науково обґрунтоване,
основний регуляторний чинник (шкідники).
Проведено наукові дослідження, які дали змогу оцінити
переваги й недоліки сучасних сівозмін і запропонувати низку
заходів щодо підвищення їх пpoтинематодної ефективності.
В п’ятипільній сівозміні трирічної перерви цілком достатньо
для зниження до порогового рівня середніх вихідних чисельностей. У трипільних сівозмінах з короткою ротацією
зернові колосові доцільніше розміщувати тільки в одному
полі, поєднуючи їх вирощування із зернобобовими та іншими рослинами-неживителями вівсяної нематоди. Кращими
попередниками зернових колосових культур є багаторічні
трави, картопля, горох, соя. Науково обґрунтоване чергування культур у сівозмінах має бути основним регуляторним
чинником чисельності цистоутворювальних нематод та інших
шкідливих організмів. Для запобігання масового накопичення вівсяної нематоди необхідно уникати повторних посівів
зернових колосових, а в суміжних з однорічними травами
недоцільно висівати овес. У сівозмінах з короткою ротацією
оптимальна перерва між повторними посівами зернових
колосових культур має становити два і більше років.

32

УДК 632

УДК 632.914:632.651
2021.3.123. Білявська Л.О., Іутинська Г.О., Бабич А.Г.,
Бабич О.А. ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ БІОПРЕПАРАТІВ, СТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ
МАКРОЛІДНОГО АНТИБІОТИКА АВЕРМЕКТИНУ — ПРОДУКТУ МЕТАБОЛІЗМУ ҐРУНТОВОГО СТРЕПТОМІЦЕТА
STREPTOMYCES AVERMITILIS. Мікробіологія в сучасному
сільськогосподарському виробництві: матеріали ХІV наук.
конф. молодих учених (Чернігів, 27–28 жовт. 2020 р.). Чернігів, 2020. С. 15–17.
Біопрепарати (Аверком Н, Аверстім та ін.), авермектин,
ґрунтовий стрептоміцет, продуценти антибіотиків та
ФАР, роль метаболітів, біопестициди, клітинні реакції
рослин.
Представники роду Streptomyces відомі як продуценти
антибіотиків та багатьох фізіологічно активних речовин.
На основі макролідного антибіотика авермектину — продукту метаболізму ґрунтового стрептоміцета Streptomyces
avermitilis — створено низку біопрепаратів проти паразитичних нематод, кліщів і шкідливих комах: Аверком Н, Аверстім
та ін. Унікальність новітніх біопестицидів полягає в тому, що
крім антибіотичних речовин, до їх складу входить природний
збалансований комплекс фізіологічно активних продуктів
метаболізму продуцентів (амінокислоти, вітаміни групи В,
ліпіди, фітогормони-стимулятори, стероли), який підвищує
опірність рослин до фітопатогенів, паразитів та несприят
ливих чинників довкілля. Визначені метаболіти можуть виступати не тільки як регулятори росту і розвитку рослин,
але також відіграють ключову роль в активації рослинного
імунітету та їх адаптивного потенціалу, а також у формуванні
мережі сигнальних систем, що впливають на прояв клітинних
реакцій рослин на патогени й стреси (посуха, заморозки,
перепади температур тощо).
УДК 632.954
2021.3.124. Гаврилов С. ЯК ЗАПОБІГТИ ПРОМИВАННЮ
ГЕРБІЦИДІВ. Пропозиція. 2021. № 3. С. 88–89.
Гербіциди ґрунтові (ефективність), промивання гербіцидів, препарат Липосам®, біоприлипач, пересихання ґрунту,
надмірне зволоження, бакові суміші.
Відомо, що ефективність ґрунтових гербіцидів тісно пов’я
зана з рівнем зволоження ґрунту. За пересихання ґрунту
внесений на його поверхню препарат може втратити свої
властивості через випаровування, вивітрювання або розкладатися під впливом ультрафіолету. Крім того, недостатня
кількість вологи у ґрунті часто інактивує діючу речовину
гербіциду і не забезпечує бажаного фітотоксичного ефекту.
Негативні наслідки має і надмірне зволоження, спричинене
інтенсивними опадами або неконтрольованим поливом, бо
викликає руйнування гербіцидного “екрану” та небажане
промивання препарату у зону насіннєвого ложа. Одним із
ефективних рішень цих проблем є застосування препарату
Липосам® — прилипача природного походження на основі
біополімерів. Хороші липкогенні властивості та наявність
різних функціональних груп полісахаридів у складі Липосаму, за додавання його у суміш із ґрунтовим гербіцидом,
забезпечують м’яке утримання цього робочого розчину
на поверхні ґрунту та запобігають промиванню гербіциду.
Застосування прилипача Липосам® є доцільним у бакових
сумішах із гербіцидами. Результати виробничих дослідів в
умовах Київщини на чорноземі типовому свідчать, що використання біоприлипача Липосам® (0,5–0,8 л/га) у суміші з
ґрунтовим гербіцидом Примекстра TZ Gold (4,0 л/га) підвищило ефективність останнього на час формування культурою 4–6 листків на 21–27%.
УДК 633.1/.9:632
2021.3.125. Сторчоус І. ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ ЯРИХ
КУЛЬТУР. Пропозиція. 2021. № 2. С. 60–64.
Ярі культури (захист), захист насіння, технології протруювання насіння, сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, хімічні і біологічні препарати, чинники
збереження врожаю.
Захист насінєвого матеріалу має важливе значення в
системі інтегрованого захисту ярих культур. На сьогодні
пропонується великий вибір хімічних і біологічних препаратів
з високою біологічною ефективністю для якісного передпо-
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сівного протруювання. Розглянуто препарати для контролю
сажкових хвороб, кореневих гнилей, пліснявіння насіння,
септоріозу, ін. Наведено опис технологій протруювання:
сухого, напівсухого, мокрого, протруювання із зволоженням,
ін. Вибір способу протруювання залежить від препарату,
біології збудника хвороби, будови та особливостей насіння.
Зазначено, що в основі збереження майбутнього врожаю
ярих культур лежить протруювання насіннєвого матеріалу
перед сівбою, якість якого залежить від дотримання низки
рекомендованих вимог та знання факторів, які забезпечать
ефективність такого заходу. При цьому залишаються важливими чинники: врахування прогнозу метеорологічних умов,
знання біології збудників та шкідників, а також фітоекспертиза посівного матеріалу та моніторинг фітосанітарного стану
посівів господарств у цілому.
УДК 633.11:595:631.8(477.46)
2021.3.126. Медвідь Я.А., Гаврилюк Н.М. ВИДОВИЙ
СКЛАД ТУРУНІВ (COLEOPTERA CARABIDAE) НА ПШЕНИЦІ ЯРІЙ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
Карантин і захист рослин. 2020. № 10/12. С. 7–11. Бібліогр.:
16 назв.
Туруни (видовий склад комах), Coleoptera carabidae, добрива
(туруни на пшениці), пшениця яра (туруни), трофічна спеціалізація, сезонна активність, Правобережний Лісостеп.
Уточнено видовий склад турунів агроценозу пшениці ярої,
визначено домінуючі види, порівняно чисельність турунів
на варіантах із внесенням мінеральних добрив та органічного живлення. За обліками чисельності комах в умовах
польового стаціонару ННЦ “Інститут землеробства НААН”
у 2017–2019 рр. на посіві пшениці ярої виявлено 41 вид
турунів з 15 родів. Серед них на варіанті 1 (мінеральний)
було 40 видів, на варіанті 2 (органічний) — 35. Відзначено
найбільш чисельні види карабід. З усіх виявлених турунів за
трофічною спеціалізацією кількість міксофітофагів і зоофагів
була подібною — 21 і 19, проте на дослідних варіантах їх
співвідношення відрізнялося. Більшість видів турунів, що
траплялися в агроценозі пшениці ярої, характеризувалися
весняно-літньою сезонною активністю (варіант 1 — 25,
варіант 2 — 21 вид). Cередні чисельності турунів упродовж
сезону за 2017–2019 рр.: варіант 1 — 30,8 екз./пастку, ва
ріант 2 — 28,1 екз./пастку.
УДК 633.11:631.53.027.2:632.95
2021.3.127. ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБКИ ПОСІВІВ
ФУНГІЦИДАМИ / Лісковський С., Демидов О., Сіроштан А.,
Заїма О., Кавунець В. Вісник Львівського національного
аграрного університету. Львів, 2020. № 24: Агрономія. С. 176–
180. Бібліогр.: 14 назв.
Пшениця яра, сорти пшениці ярої, фунгіциди (ефективність), врожайність пшениці ярої, енергія проростання,
лабораторна схожість.
На посівах сортів пшениці м’якої і твердої ярої — МІП
Злата, Божена, МІП Райдужна і Діана — досліджували фунгі
циди: Акула, к.е. (прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л +
ципроконазол, 5 г/л) та Солігор 425 EC, к.е. (протіоконазол,
53 г/л + тебуконазол, 148 г/л + спіроксамін, 224 г/л). Рослини
обробляли на IV, VIII та Х етапах органогенезу. Застосування фунгіцидів забезпечувало технічну ефективність у фазі
молочної стиглості проти борошнистої роси на рівні 35–71%,
септоріозу — 31–60, бурої іржі — 65–100%. Більшу ефективність проти хвороб встановлено у варіанті з триразовою
обробкою фунгіцидом Солігор 425 EC (0,6 л/га) на IV, VIII
та Х етапах органогенезу. Застосування фунгіцидів Акула
і Солігор 425 EC підвищувало врожайність сортів на 0,25–
0,47 т/га. Найвищу врожайність (3,68–4,23 т/га) одержано у
варіантах із застосуванням фунгіцидів на IV, VIII та Х етапах
органогенезу. На сортах МІП Злата, МІП Райдужна та Діана
вищий приріст врожайності забезпечував фунгіцид Солігор
425 EC к.е., а на сорті Божена — Акула, к.е. У вирощеного
насіння спостерігали тенденцію до підвищення показників
енергії проростання і лабораторної схожості (до 3%, НІР05 —
2,7%) порівняно з насінням, яке було зібране з контрольних
варіантів. Ці показники були найбільшими у варіантах із
триразовою обробкою фунгіцидами: 89,5–94,5 і 91,5–95,5%
відповідно, у контролі — 86,0–90,0 і 89,5–92,5%.
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УДК 633.11“324”:632.7(477.46)
2021.3.128. Медвідь В.С. ЕНТОМОФАУНА ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Віс
ник аграрної науки Причорномор’я. 2020. Вип. 3. С. 96–103.
Бібліогр.: 21 назва.
Ентомофауна пшениці (видовий склад), пшениця озима
(фітофаги), ентомофаги.
Досліджено ентомофауну пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України в період весняно-літньої вегетації
2017–2019 рр., яка складалася з 46 видів із 8 рядів комах.
Серед фітофагів пшениці озимої визначено 32 види з 17
родин. Показано найбільше різноманіття ряду Cоleoptera.
Проаналізовано видовий склад ентомокомплексу кожного
року, визначено частоту трапляння видів. Встановлено, що
впродовж трьох років досліджень в агроценозі пшениці найчастіше траплялися лише три види: Haplothrips tritici Kurd.,
Sitobion avenae F. та Eurygaster integriceps Put.
УДК 633.34:632.4:632.93
2021.3.129. Косилович Г., Голячук Ю. ЗАХИСТ СОЇ ВІД
ХВОРОБ. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів, 2020. № 24: Агрономія. С. 163–167. Біб
ліогр.: 10 назв.
Соя, хвороби сої, захворювання сої грибної етіології, фунгіциди на сої, ефективний захист сої від хвороб.
Встановлені домінуючі хвороби сої у період вегетації,
вивчено вплив внесення фунгіцидів на розвиток основних
хвороб рослин і встановлено ефективність дії досліджуваних
препаратів. Основними хворобами сої, збудники яких розвиваються на рослинах упродовж вегетації, були пероноспороз,
септоріоз, церкоспороз, аскохітоз, борошниста роса та фузаріоз, тобто захворювання грибної етіології. Для ефективного
захисту рослин сої у період вегетації від основних хвороб запропоновано використовувати для першого внесення на початку бутонізації у фазі ВВСН 49–51 фунгіцид Альєт, 80% з.п.
(фосетил алюмінію, 800 г/кг) у нормі витрати 1,5 кг/га, а для
другого внесення на початку формування бобів у фазі ВВСН
69–71 — препарат Пропульс, 25% к.е. (флуопірам, 125 г/л +
протіоконазол, 125 г/л) — 0,8 л/га.
УДК 633.34:633.6:632.4
2021.3.130. Поспєлова Г.Д., Коваленко Н.П., Нечипоренко Н.І., Кочерга В.Я. ВПЛИВ АГРОКЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ХВОРОБ СОРТІВ СОЇ.
Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2020. Вип. 3. С. 45–52.
Бібліогр.: 10 назв.
Соя, сорти сої, розвиток хвороби (погодні умови), видовий склад хвороб сої.
Наведено результати вивчення впливу агрокліматичних
факторів на розвиток основних хвороб сої (сорти Антрацит,
Спритна та Перлина) протягом 2016–2019 рр. в умовах товарних посівів. За результатами досліджень наведено дані
щодо: видового складу хвороб в агроценозах сої, %; розвит
ку фузаріозу і поширеності бактеріального опіку на різних
етапах онтогенезу сої; коефіцієнтів кореляції поширення
бактеріального опіку залежно від агрокліматичних чинників
і динаміки розвитку альтернаріозу на сої в роки досліджень.
Встановлено домінування в посівах культури збудників альтернаріозу, фузаріозу, септоріозу та бактеріального опіку.
Досліджено зв’язок між розвитком і поширенням хвороб на
сої з гідротермічними умовами середовища.
УДК 633.35:632.952:631.5/.6
2021.3.131. Вожегова Р., Влащук А., Дробіт О. ВЧАСНИЙ
ЗАХИСТ. The Ukrainian Farmer. 2021. № 3. С. 100–101.
Строки сівби гороху, чинники збереження врожаю, фунгіциди (ципроконазол, азоксистробін), врожайність гороху
(зрошення).
Досліджено вплив застосування фунгіцидів за різних строків сівби гороху на врожайність культури в зрошуваних
умовах Півдня України. Застосування оптимальних параметрів технології — строків сівби та фунгіцидів — є одним
з основних факторів формування зернової продуктивності
гороху. Ці параметри взаємозалежні від ґрунтових і кліматичних умов зони, агротехніки вирощування та морфологобіологічних особливостей рослин культури. Варіант обробки
фунгіцидом максимально сприяв формуванню найвищої зер-
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УДК 60:57

нової продуктивності гороху. Найвищий рівень урожайності
в досліді отримали за сівби цієї бобової в III декаді березня.
Обробка у виробничих умовах препаратами фунгіцидної дії
(80 г/л ципроконазол + 200 г/л азоксистробін) нормою 0,8
л/га сприяє отриманню найвищої врожайності, що своєю
чергою забезпечує високий рівень рентабельності вирощування культури.

тиніозу, фомопсису. Водночас деякі хвороби, такі як вугільна
гниль, розвиватимуться в більш спекотних і сухіших умовах.
Високі температури й зниження кількості опадів також сприяють поширенню вовчку соняшникового. Розглянуто найпоширеніші хвороби соняшнику, що являють собою згачну
загрозу для нього: фомопсис, склеротиніоз, вугільна гниль,
альтернаріоз.

УДК 633.85“324”:631.5/.6:632(477.72)
2021.3.132. Вожегова Р.А., Влащук А.М., Дробіт О.С.
ВИКОРИСТАННЯ ФУНГІЦИДІВ РЕТАРДАНТНОЇ ДІЇ В ПОСІВАХ РІПАКУ ОЗИМОГО. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: матеріали ХІV наук. конф.
молодих учених (Чернігів, 27–28 жовт. 2020 р.) / НААН, Ін-т
с.-г. мікробіології та АПВ. Чернігів: Вид-ць Брагинець О.В.,
2020. С. 26–29.
Ріпак озимий, агротехніка ріпаку озимого за зрошення,
фунгіциди ретардантної дії, врожай насіння ріпаку озимого,
препарати Карамба Турбо й Унікаль (ріпак).
Головними питаннями агротехніки ріпаку озимого на півдні
України за зрошення є підвищення продуктивності рослин
за paхунок розробки комплексу агрозаходів, що враховують
біологію культури. Зокрема, це оптимізація захисту рослин,
уточнення строків проведення кожної технологічної операції
та застосування фунгіцидів-ретардантів (Новоселов, 1982).
Упродовж 2016–2018 рр. досліджували процес формування
врожаю насіння ріпаку озимого залежно від застосування
різних фунгіцидів-ретардантів в осінній та весняний періоди
вегетації. Досліди закладали в умовах дослідного поля Інституту зрошуваного землеробства НААН. Досліди — польові,
двофакторні, повторення — чотириразове. Наведено схему
дослідів. Проведені обліки, спостереження й отримані урожайні дані надають можливість стверджувати, що в умовах
вегетаційного періоду 2016–2018 pp. найбільш стабільно
високі показники врожаю насіння ріпаку озимого в досліді
забезпечувало застосування препарату Карамба Турбо за
внесення його восени нормою 1,2 л/га у фазі розвитку рослин 4–5 листків, у весняний період — у III декаді березня. За
обробки посівів препаратом Унікаль найвищу врожайність —
2,47 т/га — було отримано за використання його також у
III декаді березня. Показники насіннєвої продуктивності на
ділянках контролю були дещо меншими, ніж на ділянках,
оброблених препаратами з ретардантною дією.

УДК 634:631.5:632:631.92/.95
2021.3.134. БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШКІДНИ
КІВ-ФІТОФАГІВ В АГРОЦЕНОЗАХ ОБЛІПИХИ КРУШИНО
ПОДІБНОЇ ТА НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНІ СПОСОБИ ЇХ
КОНТРОЛЮ: монографія / Москалець В.В., Гриник І.В.,
Москалець Т.3., Шевчук І.В., Пелехатий В.М., Марченко А.Б.,
Любич В.В., Москалець 3.В. Київ: Вид-во Центр учбової
літератури, 2021. 192 с. Бібліогр.: 20 назв.
Обліпиха крушиноподібна, ознаки і прояв шкідників обліпихи, біологія, екологія, плодівництво, ентомологія, інтегрований захист рослин.
Представлено дані щодо біоекологічних особливостей
основних комах-фітофагів в агроценозах обліпихи крушиноподібної та запропоновано способи їх контролю в умовах
Північного Лісостепу України. Отримані нові відомості щодо
морфологічних та екологічних ознак і прояву шкідників у насадженнях названої культури будуть важливою інформацією
у стратегії діагностики, контролю та розробки заходів захисту
обліпихового саду. Наукова праця рекомендована аграрним підприємцям, науковцям, селекціонерам, викладачам
і магістрам аграрних та біологічних навчальних закладів,
студентам під час вивчення курсів з біології, екології, плодівництва, ентомології та інтегрованого захисту рослин.

УДК 633.854.78:632.3/.4:632.93
2021.3.133. Власова О. ХВОРОБИ НЕ ВІДСТУПАЮТЬ.
The Ukrainian Farmer. 2021. № 1. С. 14–15.
Соняшник, розвиток хвороби (погодні умови), фомопсис,
склеротиніоз, вугільна гниль, альтернаріоз, засоби захисту соняшнику.
Рівень ураження соняшнику хворобами залежить від
вологозабезпечення й температурного режиму. Невіддільним елементом технологічного процесу вирощування соняшнику є застосування засобів захисту рослин. Пестицидами
обробляють за першої появи бур’янів, шкідників і першого
прояву хвороб, що сприяє здоровому розвитку рослин й
отриманню високих урожаїв. В регіонах, де опадів випадає
недостатньо, а температура сягає високих позначок, спос
терігається зниження рівня хвороб, які потребують вільної
води для їх життєвого циклу, — борошнистої роси, склеро-

УДК 635.657:632.4(477.44)
2021.3.135. Пущак В., Лихочвор В., Біловус Г. СТІЙКІСТЬ СОРТІВ НУТУ ДО ФУЗАРІОЗНОЇ КОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ
В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів, 2020.
№ 23: Агрономія. С. 62–66. Бібліогр.: 9 назв.
Нут, стійкість сортів нуту, фузаріозна коренева гниль,
розвиток хвороби (погодні умови), урожайність нуту.
Мета досліджень — вивчити стійкість сортів нуту Ярина
та Пам’ять до фузаріозної кореневої гнилі в умовах Західного Лісостепу для подальшого впровадження їх у цій зоні.
Встановлено, що в посівах нуту впродовж 2017–2018 рр.
фузаріозна коренева гниль проявлялася щороку, що приз
вело до зрідження сходів, випадання рослин упродовж
вегетації. Впродовж двох років досліджень сорт Ярина уражувався фузаріозною кореневою гнилю менше, ніж сорт
Пам’ять. Коливання показника розвитку хвороби було в
межах 1,0–15,0%. У результаті аналізу метеорологічних
даних вегетаційних періодів нуту у 2017–2018 рр. встановлено кореляційний зв’язок між розвитком захворювання та
метеорологічними умовами. Кореляційно-регресійний аналіз
показує існування сильного прямого зв’язку між розвитком
фузаріозної кореневої гнилі та метеорологічними умовами.
Шкодочинність фузаріозної кореневої гнилі на сорті Пам’ять
за роки досліджень становила 5,3–7,2%, а на відносно стійкішому сорті Ярина — 3,1–3,9%. Врожайність у сорту Ярина
в середньому за роки досліджень становила 3,0 т/га, що на
0,1 т/га більше, ніж у сорту Пам’ять.

60:57 Біотехнологія
Науковий референт — кандидат хімічних наук ТОВМАЧЕНКО В.М.
Науковий консультант — академік НААН МЕЛЬНИЧУК М.Д.
УДК 57:[631.5:633:12]
2021.3.136. Кляченко О.Л., Коломієць Ю.В., Янсе Л.А.,
Постоєнко В.О. ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ: підручник. Київ: Аграр. наука, 2020. Ч. 1: Біоінженерія. 136 с.
Біотехнологія (екологічна та промислова), біоінженерія,
методи і прийоми біотехнології, кріозбереження, нанобіо
технології, молекулярна біологія, генетика, фізіологія
рослин, біобезпека, державне регулювання.
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Викладено найінформативніші методи і прийоми біотехнології. Представлено основні об’єкти біотехнології, методи клітинної, тканинної, ензиматичної інженерії та сучасні
технологічні генно-інженерні підходи. Показано можливості
і переваги використання на виробництві результатів практичного поєднання фундаментальних та прикладних біотехнологічних досліджень. Особливу увагу приділено екологічній
та промисловій біотехнології, кріозбереженню, нанобіотехнології, а також питанням біобезпеки і державного регулю-
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УДК 60:57

БІОТЕХНОЛОГІЯ

вання генно-інженерної діяльності. Для наукових працівників,
викладачів, аспірантів, студентів і магістрів біологічних та
аграрних закладів вищої освіти, які спеціалізуються в галузі
біотехнології, молекулярної біології, генетики й фізіології
рослин.
УДК 60:57:628.358
2021.3.137. Мосійчук Я.Б. БІОТЕХНОЛОГІЯ ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД З МЕТОЮ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Мікробіологія в
сучасному сільськогосподарському виробництві: матеріали ХІV наук. конф. молодих учених (Чернігів, 27–28 жовт.
2020 р.). Чернігів, 2020. С. 154–158.
Біотехнологія доочищення стічних вод, біореактор і
контактно-прояснювальний фільтр (вода), нормативні
показники (фільтр води), зрошення, система замкненого
водопостачання, стан довкілля, вода технічна і питна на
промпідприємствах, зменшення витрат.
Запропоновано удосконалити біотехнологічний процес
очищення стічних вод установкою з біореактором і контактнопрояснювальним фільтром (Хоружий, Мосійчук, 2018). Наведено опис роботи установки. Глибина очищення стічних
вод у біореакторі залежить від його конструктивних і технологічних параметрів. Математичний опис свідчить, що
процеси у споруді відбуваються завдяки встановленню
балансу зміни концентрацій на шляху руху стічної рідини
між нитками волокнистого завантаження — у біореакторі
відбувається масоперенос між фільтраційним потоком стічної води й поверхнею біоплівки. Очищена вода відповідає
нормативним показникам для фільтра цієї конструкції і за цієї
швидкості фільтрування води, коли питома брудомісткість
контактно-прояснювального фільтра, тобто обсяг накопиченого у підфільтровому просторі активного мулу, перебуває в
оптимальних межах. Наведено опис технологічного процесу.
Одним із запропонованих шляхів застосування очищених у
такий спосіб стічних вод є зрошення шляхом внутрішньоґрунтового поливу технічних с.-г. культур на полях підприємства.
Впровадження запропонованої установки в систему замкненого водопостачання дає змогу поліпшити стан довкілля,
що буде відповідати сучасним, більш жорстким вимогам до
показників охорони навколишнього природного середовища
та зменшити витрати на підготовку технічної й питної води
на промислових підприємствах.
УДК 60:57:631.4:631.92/.95
2021.3.138. Коритко О.О. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТОРФУ У БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ
ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22, № 93.
С. 126–131. (Серія Харч. технол.). Бібліогр.: 28 назв. Шифр
553739.
Торф, добриво органічне, мікроорганізми, гумінові препарати, активація відновлювальних процесів у ґрунтах.
Наведено відомості про застосування торфу — природного субстрату в агропромисловому виробництві, підтриманні
чистоти ґрунтового покриву та збереженні чистоти довкілля.
Біологічне руйнування екологічної системи може відбуватись під впливом надмірного використання агрохімікатів,
пестицидів, мікроорганізмів зі зміненими особливостями
внаслідок взаємодії із збудниками інфекцій чи паразитами.
Тому мають набути широкого використання у світовому,
особливо органічному, землеробстві біосубстрати, торфи,
природні добрива та препарати, які створені методом підбору ефективних композицій штамів мікроорганізмів з метою
активації відновлювальних процесів у ґрунтах та забезпечення їх потенціалу. Торф — природна сировина, важливий
агропромисловий ресурс з великим потенціалом, який має
багатопланове застосування. Найбільш реактивною частиною торфу є популяція мікроорганізмів. За участю симбіотичних мікроорганізмів відбувається мінералізація компонентів
торфу, внаслідок чого поживні речовини стають доступними
для рослин. Практика застосування торфу показує його
ефективність як органічного добрива, компости на основі
торфу підвищують родючість ґрунтів, продуктивність господарства в цілому, покращують екологічну чистоту довкілля.
Торф є важливим джерелом гумінових речовин у світі,

№ 3 (89), 2021

2021.3.140.

тому його використовують для одержання гумінових препаратів.
УДК 60:57:633.34:631.5:631.8
2021.3.139. Власюк О.С., Квасніцька Л.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗАЛЕЖНО
ВІД НОРМИ УДОБРЕННЯ СОЇ. Мікробіологія в сучасному
сільськогосподарському виробництві: матеріали XIV наук.
конф. молодих учених (м. Чернігів, 27–28 жовт. 2020 р.).
Чернігів, 2020. С. 133–137.
Соя (агротехніка), урожайність сої, препарати екологічно безпечні і біологічно активні, симбіотична азотфіксація,
передпосівна бактеризація, стимулятори росту, позакореневе підживлення.
Перспективним щодо зменшення енерговитрат є впровадження у виробництво рістстимулювальних речовин, які у
низьких дозах здатні підвищувати реалізацію потенціалу біологічної продуктивності рослин та впливати на інтенсивність
і спрямованість фізіологічних процесів у рослинному організмі (Кабанець та ін., 2017). Відомо також про підсилення
активності процесу симбіотичної азотфіксації за поєднання
передпосівної бактеризації і застосування стимуляторів росту рослин (Іващенко, 2019). Визначили оптимальні варіанти
мінерального удобрення сортів сої у поєднанні з позакореневим підживленням та обробкою насіння й посівів біологічно
активними препаратами. Наведено схему досліду на сортах
сої Самородок та Діадема Поділля за різними чинниками:
чинник А — застосування мінеральних добрив (3 варіанти —
А1, А2, А3); чинник В — використання стимуляторів та мікродобрив (8 варіантів — В1–В8). Встановлено, що на коренях
рослин сої сортів Самородок та Діадема Поділля у фазі
утворення бобів формується неоднакова кількість і маса
бульбочок. Під впливом обробки насіння підвищувалась і
маса бульбочок. Найбільш сприятливі умови для формування симбіотичних азотфіксувальних симбіозів та формування урожайності сортів сої Діадема Поділля і Самородок
створювалися за поєднання передпосівної обробки насіння
(препарати Вимпел-К, Оракул насіння, Оракул біомолібден)
з обробкою посівів у фазі 2–3 справжніх листків (Вимпел) та
у фазі початку бутонізації (Вимпел + Оракул мультикомплекс, Оракул біомолібден, Оракул коламін бор).
УДК 60:57:636.3:636:575.16:591
2021.3.140. Шаран О.М., Стефаник В.Ю., Шаловило С.Т.
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОТРИМАННЯ In vitro ЕМБРІОНІВ ОВЕЦЬ.
Науковий вісник Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького.
Львів, 2020. Т. 22, № 93. С. 60–68. (Серія Харч. технол.).
Бібліогр.: 40 назв. Шифр 553739.
Ембріони овець, етапи продукції ембріонів in vitro, запліднення, вівця (культивування ембріонів), шляхи поліпшення
продукції ембріонів, біомедичні дослідження.
Наведено нові літературні дані щодо досліджень з удос
коналення виробництва in vitro ембріонів овець. Проаналізовано досягнення науковців різних країн з питань підвищення ефективності основних етапів продукції ембріонів in
vitro: дозрівання ооцитів, їх запліднення та культивування
ембріонів. Встановлено основні чинники, які впливають на
результативність запліднення in vitro, визначено параметри
обмеженого часу запліднювальної здатності сперміїв і здатності ооцитів до запліднення, який називають “фертильним
проміжком”. Визначено основне ефективне середовище,
яке підвищує результативність запліднення in vitro — синтетична яйцепровідна рідина (SOF) з додаванням гепарину
та сироватки великої рогатої худоби або овець. Наведено
основні параметри культивування ембріонів овець in vitro
з визначенням найбільш вживаних середовищ та їх впливу
на ембріональний розвиток. Також висвітлено потенційні
шляхи поліпшення продукції ембріонів овець in vitro із визначенням за морфологічною оцінкою категорій ооцитів,
методів синхронізації їх дозрівання in vitro. Проаналізовано
результати досліджень розширення фертильного проміжку
ооцитів овець культивованих in vitro з використанням окремих біологічно активних речовин. Висвітлено перспективу
використання технології виробництва in vitro ембріонів овець
у біомедичних дослідженнях.
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УДК 60:57:665.334.9:663.15
2021.3.141. Вовк Г.О., Носенко Т.Т., Гудзенко О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ ІЗ ПРОТЕОЛІТИЧНОЮ ТА КСИЛОЛІТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ ОЛІЇ З ГАРБУЗОВОГО НАСІННЯ. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: матеріали ХІV наук. конф.
молодих учених (Чернігів, 27–28 жовт. 2020 р.). Чернігів,
2020. С. 138–140.
Гарбузове насіння, пресове вилучення олії, гідролітичні
ферменти, ферментні препарати, підвищення ефективності вилучення олії.
Метою цієї роботи було дослідження впливу попередньої
ферментативної обробки насіння гарбуза звичайного ферментами з протеолітичною та ксилолітичною активністю на
ефективність вилучення з нього олії пресовим методом. Для
досліджень використовували насіння гарбуза звичайного.
Для обробки олійного матеріалу використовували ферментні препарати протеолітичної (Алкалаза FG, Нейтраза і
Флавозим) та ксилолітичної дії (Пентопан 500 BG) компанії
“Novozy mes” (Данія). Найбільший вплив на ефективність
пресового вилучення олії з гарбузового насіння мала його
обробка ферментною сумішшю Флавозим: Пентопан 500 ВG
за pH 5,2. Обробка насіння гарбуза звичайного ферментними
препаратами із протеолітичною та ксилолітичною активністю
сприяє підвищенню ефективності вилучення з нього олії
пресовим способом.
УДК 631.17:582.4:630*:631.4:638.1
2021.3.142. Ліннік А. ПАВЛОНІЯ ЯК ЕНЕРГЕТИЧНА КУЛЬТУРА. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22, № 92. С. 19–22. (Серія С.-г. науки).
Бібліогр.: 6 назв.
Енергоспоживання, енергетичні культури, верба, сорго
цукрове, міскантус, павлонія, швидке нарощування біомаси,
біопаливо, пелети, біоетанол, медонос.
Наведено дані щодо розвитку відновлювальної енергетики
в Європі та за Кіотським протоколом. Після певного спаду,
площі насаджень енергетичних культур у країнах ЄС і Північної Америки стабілізувались. В Україні найпоширенішими
енергетичними культурами, біомаса яких використовується
як біопаливо, виступають верба, сорго цукрове та міскантус.

УДК 633/635; 633.0

Останніми роками з’явились промислові плантації енергетичного напряму, відведені під вирощування павлонії. Павлонія — це швидкоростуче дерево, яке на сьогодні займає перші місця за швидкістю нарощування біомаси, невимогливе
до агротехніки вирощування, стійке до хвороб та шкідників,
придатне для рекультивації виснажених ґрунтів. Біомаса
павлонії придатна для виробництва біоетанолу та паливних брикетів і пелет (енергетична цінність 4211,1 ккал/кг).
Поряд з тим, павлонія є медоносною культурою з медопродуктивністю 700 кг/га екологічного меду. Павлонія може
бути корисною до 20–50 років. Після кожної обрізки, яку
проводять у будь-яку пору року з інтервалом у 4–8 років,
дерево відростає. Враховуючи особливості вирощування та
енергетичні характеристики біомаси павлонії, її вирощування
є раціональним.
УДК 633.11:632.651
2021.3.143. БІОТЕХНОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОМІРНОЇ
СТІЙКОСТІ ДО НЕКРОТРОФНИХ ПАТОГЕННИХ ГРИБІВ У
ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ: метод. рекомендації / Карелов А.В.,
Козуб Н.О., Созінов І.О., Янсе Л.А., Созінова О.І., Блюм Я.Б.,
Борзих О.І. Київ: Аграр. наука, 2020. 32 с.
Пшениця м’яка, гриби фітопатогенні, гени стійкості,
ПЛР, продукти ампліфікації, алельні стани.
Викладено методики визначення алельних станів деяких
генів стійкості до некротрофних фітопатогенних грибів у
пшениці м’якої (Triticum aestivum L.). Обґрунтовано важливість дослідження генів стійкості за допомогою молекулярногенетичних методів. Розглянуто можливі методи виділення
ДНК із рослинного матеріалу та підготовчі етапи полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Вказано послідовності
праймерів, що фланкують алель-специфічні молекулярні
маркери генів чутливості до токсинів А і Б збудника жовтої
плямистості пшениці та послідовності праймерів, що фланкують розроблений авторами кодомінантний маркер помірної
стійкості проти фузаріозу колоса. Наведено умови ПЛР для
кожної пари праймерів та приклади електрофореграм продуктів ампліфікації. Для кожного з використаних маркерів надано перелік сортів пшениці з інформацією про їхні алельні
стани. Розраховано на фахівців захисту рослин, спеціалістів
у галузі фітопатології та селекції сортів пшениці, а також
науковців, аспірантів і студентів профільних навчальних закладів вищої освіти.

633/635 Рослинництво
633.0 Загальні питання
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ТАНЧИК С.П.
УДК 633.31/.37:631.53.01:631.8
2021.3.144. Баган А.В., Юрченко С.О., Шакалій С.М. ФОРМУВАННЯ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ ЗЕРНОБОБО
ВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД СТИМУЛЯТОРА РОСТУ
FOLIAR CONCENTRATE. Таврійський науковий вісник: [зб.
наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 113: С.-г. науки. С. 3–9. Бібліогр.: 17 назв. Шифр 554447.
Зернобобові культури, нут, чина, сочевиця, маш, стимулятор росту Foliar Concentrate, посівні якості насіння,
обробка насіння зернобобових.
Насіння зернобобових культур здатне поглинати занадто
багато вологи порівняно з іншими культурами. Надлишок
вологи прискорює інтенсивність дихання насінини та викликає його загибель. Тому доцільна передпосівна обробка
насіння органічними стимуляторами росту рослин. Показано результати дослідження впливу органічного препарату компанії “Soil-Biotics” (США) — Foliar Concentrate, який
містить гумінові, фульвові та ульмінові кислоти, на посівні
якості насіння нуту, машу, чини і сочевиці. Дослідження
проведено науковцями Полтавської державної аграрної
академії. Встановлено різний вплив досліджуваного препа-
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рату на формування посівних якостей насіння зернобобових
культур. Так, енергія проростання насінини нуту становила
88–94%, чини — 86–92, сочевиці — 88–90, машу — 94–96%.
Лабораторна схожість усіх культур була високою (100%).
На контролі без обробки ця ознака у сочевиці становила
96%, у нуту і машу — 98, у чини — 100%. Швидкість проростання насіння нуту за обома варіантами становила 3,4
доби, чини — 3,0–3,1, сочевиці — 3,5–3,6, машу — 2,1–2,9
доби (другий показник — контроль). Найменшою дружністю
проростання характеризувалось насіння нуту, в якого спостерігали істотну різницю між контрольним і дослідним варіантами (19,6–33,3%) відповідно. Водночас у чини і сочевиці
ці показники становили: 25,0–33,3% і 24,0–33,3% відповідно.
Найдружніше проростання насіння зафіксовано у машу —
32,7 і 33,3% у дослідному варіанті та мало найменшу
тривалість проростання. За середньою масою проростка
у 2 варіантів істотної різниці не виявлено: чина — 6,67
і 6,95 г у дослідному, сочевиця — 2,04 і 2,37, маш — 2,70
і 2,87 г. Лише у нуту зафіксовано значну різницю — 7,81
і 8,96 г відповідно на перевагу обробленого насіння стимулятором росту.

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 633/635; 633.0
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УДК 633/635:631.582:631.674(477.7)
2021.3.145. Минкін М.В. ОСОБЛИВОСТІ СІВОЗМІН ТА
РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР У СУЧАСНИХ
УМОВАХ ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ. Овочівництво і
баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми
і перспективи розвитку: матеріали VI Міжнар. наук.-практ.
конф. (с. Крути, Чернігівська обл., 10–11 берез. 2020 р.): у
5 т. Крути, 2020. Т. 5. С. 74–77. Бібліогр.: 3 назви. Шифр 06
554425.
Сівозміни, овочеві культури, родючість ґрунту, зрошення
краплинне, фертигація, добрива розчинні, врожайність
культур.
Метою роботи було визначення агрономічно доцільного
чергування культур з метою забезпечення підвищення родючості ґрунту, збільшення врожайності вирощуваних культур
та покращання їхньої товарності. Залежно від ґрунтовокліматичних умов господарства і структури посівних площ
рекомендується при краплинному зрошенні застосовувати
наступні схеми овочевих сівозмін. Перший варіант: 1) ярі
зернові з підсівом люцерни; 2–3) люцерна; 4) томати, баклажани, перець; 5) цибуля, столові коренеплоди; 6) капуста,
огірки. Другий варіант: 1) томат, баклажан, перець; 2) цибуля; 3) горох на зелений горошок; 4) столові коренеплоди;
5) капуста; 6) огірок. Третій варіант: 1) рання картопля —
після неї сіють люцерну; 2–3) люцерна; 4) огірки; 5) томат, перець, баклажан; 6) коренеплоди, цибуля; 7) капуста. Четвертий варіант: 1) ярі зернові з підсівом люцерни;
2–3) люцерна; 4) томат, перець, баклажан; 5) цибуля, столові коренеплоди; 6) горох на зелений горошок, рання капуста;
7) пшениця озима; 8) картопля; 9) огірки; 10) капуста. П’ятий
варіант: 1) томат, баклажан, перець; 2) огірок; 3) рання
капуста, рання картопля; 4) пшениця озима; 5) баштанні;
6) столові коренеплоди. Зроблено висновок, що при крап
линному зрошенні беззаперечним є обов’язкове запровадження овочевих сівозмін. Для фертигації використовують
тільки повністю розчинні добрива, вільні від натрію, хлору та
інших шкідливих домішок: моноамоній і монокалій фосфат,
калійну, аміачну, кальцієву селітри, сульфат калію, калімагнезію, карбамід, кристалон, поліхелати тощо.
УДК 633:581.192:631.53.027
2021.3.146. Кириченко О.В., Коць С.Я., Пухтаєвич П.П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОЛЕКТИНІВ І ЛЕКТИНОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ОБПРИСКУВАННЯ РОСЛИН
У ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ. Biotechnologia acta. 2021. Т. 14, № 1.
С. 57–68. Бібліогр.: 20 назв.
Соя, пшениця озима, ризобії, лектин насіння сої, препарат Азолек, інокуляція насіння, азотфіксація, обприс
кування рослин.
Представлено результати дослідження способів обприс
кування в період вегетації рослин сої (на фоні інокуляції
насіння бульбочковими бактеріями і без інокуляції насіння)
розчином лектину насіння сої, а також рослин пшениці
озимої лектинбактеріальною композицією відповідно у вегетаційних і польових умовах. Показано, що обприскування
сої у фазі розвитку 2 трилисників специфічним лектином на
фоні передпосівної інокуляції насіння ризобіями зумовлює
достовірно позитивний вплив на функціональну активність
симбіотичного апарату. Азотфіксувальна активність ризо
сферної мікробіоти лишалась незмінною, що може вказувати
на вектор дії лектину за обприскування саме через рослини.
При цьому відзначено активацію вегетативного росту рослин, що максимально виявлялось за висотою їхньої надземної частини. Встановлено, що на фоні інокуляції насіння
ризобіями активність дії екзогенного лектину за обприскування була менш вираженою порівняно з неінокульованими
рослинами. Обприскування рослин лектином сої на фоні
інокуляції насіння забезпечило приріст урожаю порівняно з
неінокульованим контролем на 2,13 г/рослину. Проте за фактором дії лектину цей приріст становив лише 0,19 г/рослину
і був недостовірним. Неінокульовані рослини сої за обприскування лектином сформували врожай, який на 0,64 г/рослину був достовірно більшим, ніж у рослин за відсутності
впливу лектину, що сприяло приросту на 22%. У варіанті з
пшеницею озимою за відсутності передпосівної інокуляції насіння обприскування рослин у фазі масових весняних сходів
препаратом Азолек на основі лектину пшениці достовірно
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підвищило врожайність на 1,6 ц/га. Зроблено висновок, що
обприскування вегетуючих рослин сої і пшениці відповідно
лектином насіння сої та лектинбактеріальним препаратом
Азолек (лектин пшениці) без залучення прийому передпосівної інокуляції насіння забезпечило більший ступінь реалізації
продуктивного потенціалу рослин порівняно з контрольними
зразками (відсутність передпосівної інокуляції насіння та обприскування під час вегетації).
УДК 633:631.527.8
2021.3.147. Ковбасенко Р.В. КЛІТИННА СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ СТРЕСІВ: монографія. Київ,
2021. 454 с. Бібліогр.: С. 261–451.
Клітинна селекція рослин, метод in vitro, стійкість рослин
до стресів, біотехнології у рослинництві, культури с.-г.
Клітинна селекція рослин (КСР) як метод створення нових
форм рослин шляхом виділення мутантних клітин і сомаклональних варіацій за селективних умов є одним з найважливіших напрямів у сучасній біотехнології рослинництва. КСР
у культурі in vitro дає можливість значно розширити спектр
генетичного різноманіття, одержати форми рослин, які мають
підвищену стійкість проти біотичних факторів та скоротити
строки здійснення селекційного процесу. Викладено узагальнену інформацію щодо КСР на стійкість проти стресів.
Велику увагу приділено селекції рослин in vitro. Розглянуто
біологічну активність культуральних фільтратів патогенних
грибів, вплив фітотоксичності метаболітів та патотоксинів
патогенних грибів на ріст калюсу і регенерацію рослин. Показано участь фітогормонів у КСР на стійкість проти стресів.
Охарактеризовано селекцію на толерантність проти металів,
стійкість рослин проти температурних факторів і резистентність до засолення. Висвітлено експериментальний мутагенез у культурі in vitro. Розглянуто сучасні способи добору
стійких клітин, ефективні маркерні системи. Велику увагу
приділено гаплоїдам у культурі in vitro, які є найбільш необхідним матеріалом для всіх клітинних і генних маніпуляцій.
Селекція на гаплоїдному рівні дає змогу вести прямий добір
не тільки домінантних, але і рецисивних ознак. Розглянуто
позитивні приклади використання гаплоїдів у біохімічній селекції. Головною перевагою подвоєних гаплоїдів є швидке
досягнення гомозиготних ліній, що особливо важливо при
роботі з озимими, 2-річними та багаторічними культурами.
Видання доповнене великим масивом бібліографії.
УДК 633:631.582
2021.3.148. Бойко П.І., Мартинюк І.В., Цимбал Я.С. СТАНОВЛЕННЯ СІВОЗМІННИХ ПРИНЦИПІВ У СИСТЕМАХ
ЗЕМЛЕРОБСТВА. Вісник аграрної науки. 2021. № 3. С. 5–13.
Бібліогр.: 28 назв.
Сівозміни різноротаційні, структура посівних площ, попередні рослинні культури, родючість ґрунту, урожайність
польових культур, системи землеробства.
Узагальнено інформацію про системи землеробства, які
формувались у сільському господарстві України відповідно
до розвитку виробничих сил і виробничих відношень. Використано результати досліджень науковців ННЦ “Інститут
землеробства НААН” за 2016–2020 рр. та інших науководослідних установ. Проаналізовано різноротаційні сівозміни,
рекомендовані для багатогалузевих господарств Лісостепу
України. Визначено, що для вирощування продовольчого,
фуражного зерна та коренеплодів буряків цукрових для господарств Лісостепу доцільні 6-пільні сівозміни: соя — пшениця озима — буряки цукрові — ячмінь ярий — кукурудза на
зерно — гречка; гречка — пшениця озима —соя — пшениця
яра — жито озиме — ячмінь ярий. Для тих господарств, які
виробляють продовольче та фуражне зерно й олію, рекомендовано 7-пільну сівозміну: ріпак озимий — пшениця озима — соняшник — пшениця яра — соя — пшениця озима —
ячмінь ярий. Побічну продукцію всіх культур цих сівозмін
подрібнюють і придисковують. Для господарств Лісостепу
з виробництва тваринницької продукції, продовольчого та
фуражного зерна й олії рекомендовано 8-пільні сівозміни:
кукурудза на зелений корм — пшениця озима — соняшник —
пшениця яра — соя — жито озиме — овес — ячмінь ярий;
багаторічні трави — пшениця озима — буряки цукрові —
кукурудза на зерно — кукурудза на зелений корм — тритикале озиме — пшениця яра — ячмінь ярий + багаторічні
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трави. Побічну продукцію всіх культур сівозміни частково
подрібнюють і придисковують, а потрібну кількість використовують на корм. Норми мінеральних добрив розраховують
на запланований урожай. Наведено і проаналізовано 4- та
5-пільні сівозміни, які використовували на Панфильській ДС.
Визначено, що 7–8-пільні сівозміни, насичені 57,2–62,5%
зерновими культурами, за виходом зерна, кормових і зернових одиниць поступаються 4–5-пільним сівозмінам, на
80–100% насиченим зерновими культурами. Останні рекомендовано для середньо- і дрібнотоварних підприємств
Лісостепу України.
УДК 635.649:635.7:631.584.5
2021.3.149. Куц О.В., Коноваленко К.М., Чаюк О.О. АЛЕЛОПАТИЧНА ДІЯ ПРЯНО-АРОМАТИЧНИХ РОСЛИН НА
ПРОРОСТКИ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф.
(с. Крути, Чернігівська обл., 10–11 берез. 2020 р.): у 5 т. Крути, 2020. Т. 5. С. 64–66. Бібліогр.: 6 назв. Шифр 06 554425.
Алелопатія у фітоценозах, зеленні рослини, пряно-аро
матичні культури, перець солодкий, змішане вирощування
культур.
Дослідження проведено в лабораторних умовах Інституту овочівництва і баштанництва НААН у 2019 р. Вивчали
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вплив пряно-ароматичних культур (кріп, васильки справжні,
змієголовник молдавський, коріандр) на проростки насіння
перцю солодкого. На 10-й день від початку пророщування визначали відсоток насіння, що проросло, та довжину
проростків насіння перцю. Встановлено, що алелопатичні
виділення (АВ) насіння васильків справжніх мали деякий
негативний вплив: насіння перцю, що проросло, становило
лише 53,3%. Водночас АВ проростаючого насіння кропу,
змієголовнику молдавського і коріандру не спричиняли такого негативного результату і проростання насінин перцю
становило 76,7–80,0%. Проте АВ васильків справжніх мали
максимально позитивний вплив на середню довжину проростків перцю солодкого (1,16 см/насінину). Пригнічення
проростків перцю спостерігали за алелопатичної дії насіння
змієголовнику молдавського — довжина проростків насінин
перцю становила лише 0,66 см. Враховуючи насіння, яке не
проросло, визначено, що сумарна довжина проростків 10
насінин перцю солодкого була максимальною за спільного
розміщення з насінням коріандру — 6,5 см, а мінімальна — з
насінням змієголовнику молдавського — 5,37 см. Зроблено
висновок, що для формування ущільнених посівів зеленних
культур з рослинами перцю солодкого в умовах відкритого
ґрунту можна використовувати васильки справжні та ко
ріандр, але обмежити спільне вирощування зі змієголовником молдавським.

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури
Науковий референт — кандидат с.-г. наук ДУПЛЯК О.Т.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН ТАНЧИК С.П.
УДК 633.1:631.51
2021.3.150. Бегей С.С., Васюрко І.В., Карасевич Н.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ПІД ЯРІ ЗЕРНОВІ В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб. Львів; Оброшине, 2020. Вип.
68, ч. 2. С. 24–36. Бібліогр.: 32 назви. Шифр 06 554434.
Ґрунт дерново-підзолистий, обробіток ґрунту, агрофізичні властивості ґрунту, тритикале яре, овес, урожайність.
Установлено, що мінімалізація обробітку дерново-підзо
листого поверхнево оглеєного ґрунту в умовах Передкарпаття України сприяла кращому забезпеченню його вологою.
За проведення дискування на 6–8 см (Д.) та прямої сівби
(ПС) запаси продуктивної вологи в 0–30 см шарі в період
початку трубкування ярих зернових культур підвищувались
порівняно з варіантом із традиційною оранкою на 1,6–6,7%.
Однак оптимальну щільність (1,25–1,26 г/см3) та повітроємність (на рівні 19,7–20,4%) ґрунту під посівами тритикале
ярого та вівса забезпечувала полицева оранка на 20–22 см;
Д. та ПС призводили до певного його ущільнення та погіршення процесів аерації. У фазі повної стиглості вирощуваних
культур у варіантах з оранкою та внесенням мінеральних
добрив нормою N90P90K90 виявлено підвищення вмісту гумусу в ґрунті та біологічної активності останнього. Найвища
забур’яненість посівів спостерігалась за нульового обробітку
ґрунту. В тритикале ярого перевищення варіантів з оранкою
становило 27,8–36,2, у вівса — 30,5–36,0%, з дискуванням —
19,8–24,7 і 5,7–9,4% відповідно. Найвищу врожайність тритикале ярого (3,61) та вівса (3,22 т/га) одержано у варіантах
оранка + N90P90K90. За проведення дискування та внесення
N90P90K90 її рівень зменшувався до 1,76 і 2,84, за прямої
сівби на фоні внесення N90P90K90 — до 0,61 і 1,96 т/га відповідно.
УДК 633.11“324”:631.5:632.9
2021.3.151. Ярош А.В., Рябчун В.К., Четверик О.О. УРОЖАЙНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО ЛИСТКОВИХ ХВОРОБ СУЧАСНИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ
ЛІМІТУЮЧОГО ВПЛИВУ БІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ. Генетичні
ресурси рослин. Харків, 2020. № 27. С. 11–25. Бібліогр.: 21
назва.
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Колекція, сортозразок, пшениця озима м’яка, борошниста роса, септоріоз, бура листкова іржа, врожайність,
джерело, еталон.
Наведено результати дослідження 2243 сучасних зразків
пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), серед яких 797
вітчизняного та 1546 зарубіжного походження. НДР виконувалась в умовах НЦГРРУ впродовж 2015–2020 рр. За лімітувального впливу листкових хвороб виділено 40 джерел з
високою (на рівні 7–9 балів) індивідуальною стійкістю проти
борошнистої роси, 20 — проти септоріозу листя і 28 — проти
бурої листкової іржі; їх перелік та характеристики наводяться. За груповою стійкістю проти борошнистої роси, септоріозу
листя та бурої листкової іржі виділено 12 нових джерел:
Коляда, Даринка київська, Перлина Поділля, Новосмуглянка, Аміна, МІП Дніпрянка, Вежа миронівська (UKR); Элегия,
Августина (BLR); Bodycek (CZE); Desamo (DEU); Renan
(FRA). Визначено наявність істотного помірного (r=0,47–0,60)
взаємозв’язку між стійкістю досліджуваних сортозразків до
листкових хвороб та їх урожайністю, при цьому ураження
септоріозом чинило найбільший вплив. Серед виділених
джерел групової стійкості проти листкових хвороб визначено
три сорти з високим рівнем урожайності в групі середньорослих напівінтенсивних та універсальних зразків: Даринка
київська, Аміна, Вежа миронівська (UKR, 116–155% до стандарту Подолянка, 6,37 т/га). Серед напівкарликів сорт Новосмуглянка (UKR) був найкращим за врожайністю — 7,82 при
5,14 т/га в стандарту Бунчук. Виділені генотипи є еталонами
групової стійкості проти досліджуваних листкових хвороб та
цінним вихідним матеріалом для практичної селекції.
УДК 633.11“324”:632.4:631.524.86
2021.3.152. Ковалишина Г.М., Дмитренко Ю.М., Муха Т.І.
ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ
ОЗИМОЇ НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ БУРОЇ ІРЖІ. Рослинництво
та ґрунтознавство: зб. наук. пр. Київ, 2020. Т. 11, № 2. С. 13–
21. Бібліогр.: 17 назв.
Пшениця озима м’яка, колекція, сортозразок, лінія, ураження, стійкість проти хвороб, вилягання, висота рослин,
урожайність.
Наведено результати оцінки за стійкістю проти листкових
хвороб, цінними господарськими ознаками 6 нових селекційних ліній (СЛ) пшениці м’якої озимої, що проводилась

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 633.1

РОСЛИННИЦТВО. Хлібні злаки. Зернові культури

у Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла впродовж 2014–2018 рр. Досліджуваний на інфекційних фонах
селекційний матеріал створено методом внутрішньовидової
гібридизації за участю високостійких колекційних зразків та
високопродуктивних зареєстрованих сортів миронівської
селекції. Наводяться їх родоводи з рівнем інтенсивності
ураження батьківських компонентів (max 1–60%) та стійкості
їх проти збудника бурої іржі (3–8 бал.), а також СЛ (7–8 бал.).
Найвищий бал стійкості (8) зафіксовано в ліній Еритроспермум P.r.141/18, Еритроспермум P.r.142/18, Еритроспермум
P.r.146/18 та Лютесценс P.r.145/18. Окрім стійкості проти
іржі бурої, створені лінії виявили стійкість проти збудника
борошнистої роси (6–7 бал. — Еритроспермум P.r.141/18,
Еритроспермум P.r.146/18, Лютесценс P.r.147/18) та септоріозу листя (5–6 бал.). За комплексом цінних господарських
ознак виділились лінії Еритроспермум P.r.142/18 та Лютесценс P.r.147/18, достовірно перевищивши за врожайністю
стандарт (сорт Подолянка, 355,9 г/м2) на 50,30 і 39,30 г/м2
відповідно. Лінію Еритроспермум P.r.146/18 рекомендовано
до використання і як джерело короткостеблості (довжина
стебла 79,8 см).
УДК 633.111.1“324”:631.527.8(477.5)
2021.3.153. Гопцій В.О., Криворученко Р.В. АДАПТИВНІ
ВЛАСТИВОСТІ ТА СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ КОЛЕКЦІЙНИХ
ГЕНОТИПІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ОЗНАКАМИ
ПРОДУКТИВНОСТІ КОЛОСУ. Зернові культури. 2020. Т. 4,
№ 2. С. 230–242. Бібліогр.: 20 назв.
Пшениця озима м’яка, генотип, адаптивність, гомеостатичність, селекційна цінність, продуктивність колоса.
Наведено результати дослідження 45 сортів і 9 селекційних ліній пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного
походження за ознаками продуктивності головного колосу
(ГК) в умовах Лівобережного Лісостепу України впродовж
2014–2016 рр. Встановлено суттєві відмінності між ними як за
рівнем розвитку ознак (довжини та маси ГК, кількості колос
ків та зерен у ньому, маси зерна з ГК), так і за мінливістю
в роки вивчення. Виділено 6 сортів з найвищими показниками реалізації досліджуваних ознак: Гордовита, Станичная,
Легенда, Переяславка, Оксана, Liryka. Середній рівень за
більшістю з них перевищували Росинка Тарасовская, Банга, Венера, Вольница, Маша, Красота, Ebi, Кю07, 89-I/2. До
генотипів, що поєднують високу гомеостатичність (Hom) та
селекційну цінність (Sc) з високим рівнем розвитку ознак продуктивності, віднесено сортозразки Богдана, Запашна, Дбайлива, Фермерка, Красота, Маша, Станичная, Ода, Легенда,
Izolda, Кю99, 89-I/2, які можуть бути використані в подальшій
практичній селекції як їх джерела. За результатами кластерного аналізу виділено дві групи колекційних сортозразків із
вищим порівняно з третім кластером рівнем розвитку ознак
та їх селекційною цінністю. Зроблено припущення про різні
механізми гомеостатичної регуляції морфогенетичних процесів, що лежать в основі адаптивних властивостей.
УДК 633.13:631.5(477.7)
2021.3.154. Козелець Г.М., Іщенко В.А., Гирка А.Д., Лукомська А.В. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО
ЗВОЛОЖЕННЯ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ. Кропивницький: Ін-т
сіл. госп-ва Степу НААН, 2020. 48 с. Бібліогр.: 97 назв.
Ячмінь ярий, технологія вирощування, сорт, система
живлення, попередник, система захисту посівів, економічна
ефективність вирощування.
Акцентовано увагу на необхідності удосконалення технології вирощування ярих зернових культур. Показано, що за
умов високої культури землеробства сучасні сорти ячменю
ярого здатні забезпечувати 8,0–9,0 т/га зерна, тоді як середня врожайність культури в Україні становить 2,2–3,0 т/га.
За результатами досліджень, рівень урожайності ячменю
ярого в умовах Північного Степу України в 2017–2018 рр. на
27,9–45,4% залежав від попередника, на 24,9–30,5% — від
фону мінерального живлення та на 15,5–17,8% — від сорту.
З-поміж попередників найвищі показники забезпечувала
соя: 4,09 т/га проти 3,67 т/га після зернових культур, 3,63 і
3,40 т/га після соняшнику та кукурудзи на зерно відповідно.
За передпосівного внесення мінеральних добрив дозами
N10P10K10 і N40P40K40 середній приріст урожайності залежно
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від попередника та сорту становив 0,27–0,43 і 0,56–0,94 т/га.
Встановлено доцільність проведення передпосівної інокуляції насіння фосформобілізувальним біопрепаратом Поліміксобактерин (150 мл на 1 га норму висіву) та комплексного
поєднання її з підживленням рослин у фазі кущіння макро- і
мікродобривами. Показано значення мінімальної та інтегрованої систем захисту рослин при вирощуванні плівчастих
та голозерних сортів. Визначено економічну ефективність
вирощування 6 сортів плівчастого (Статок, Святомихайлівський, Крок, Дорідний Вікінг, Самородок) та двох голозерного
(Кардинал, Ахілес) ячменю ярого залежно від застосовуваних елементів технології їх вирощування та запропоновано
рекомендації виробництву.
УДК 633.13:633.16:631.52
2021.3.155. Пущак В.І., Ільчук Р.В., Марухняк Г.І. КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЗРАЗКІВ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
(ОВЕС, ЯРИЙ ЯЧМІНЬ) ЗА ОЗНАКОЮ “ВРОЖАЙНІСТЬ
ЗЕРНА”. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво:
міжвід. темат. наук. зб. Львів; Оброшине, 2021. Вип. 69, ч. 1.
С. 89–103. Бібліогр.: 40 назв. Шифр 06 554435.
Ячмінь ярий, овес, сортозразок, селекційна лінія, врожайність зерна, екологічна адаптивність, аналіз кластерний.
Наведено результати визначення параметрів екологічної адаптивності (гомеостатичності, селекційної цінності,
стресостійкості, генотипної гнучкості, ефекту генотипу) та
кластерного аналізу за кількісною ознакою “врожайність
зерна” 7 селекційних ліній ячменю ярого і 9 селекційних ліній
вівса голозерного і плівчастого, сортів-стандартів в умовах
карпатського регіону України. Середня за 2016–2018 рр.
урожайність зерна досліджуваних сортозразків ячменю ярого
становила 3,62–3,81 т/га. Найвищою гомеостатичністю показника врожайності характеризувались сорти-стандарти
Княжий (3,79 т/га, Hom1=260,73, Hom2=2370,29) та Командор
(3,69 т/га, Hom1=86,64, Hom2=249,47), а також селекційний
номер 703-1-10 (3,62 т/га, Hom1=66,39, Hom2=184,42). Вони
та лінія 703-1-12 відзначились найвищим рівнем селекційної
цінності — 3,27–3,68 од. За результатами кластерного аналізу, найбільшу генетичну дивергенцію за ознакою врожайності виявили зразки 538-2-6 і 409-1-4. За рівня середньої
врожайності зерна 2,72–4,08 т/га показники коефіцієнта
регресії (bi) селекційних ліній і сортів-стандартів вівса змінювались у межах 0,67–1,35, гомеостатичності — 14,60–45,26,
селекційної цінності генотипів — 1,87–3,20 од. Вищим рівнем
гомеостатичності ознаки характеризувались менш урожайні
номери; селекційна лінія 400-2-10 з найвищою гомеостатичністю врожайності показала і найвищу селекційну цінність
(3,33 проти 1,87–3,21 у решти номерів). За ознакою “врожайність зерна” найбільший кластер створили селекційні лінії
279-1-3, 359-1-1, 369-6-3 та сорти-стандарти Закат і Артур.
УДК 633.15:575:581.19
2021.3.156. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ОЗНАКОВОЇ КОЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ ЗА КЛАСАМИ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
ТА ЙОГО КОМПОНЕНТАМИ / Кузьмишина Н.В., Рябчун В.К.,
Вакуленко С.М., Тертишна Н.В., Бібель Ю.О. Генетичні ресурси рослин. Харків, 2020. № 27. С. 55–64. Бібліогр.: 16 назв.
Кукурудза, лінія, період вегетації, класи, продуктивність,
еталон, колекція ознакова, родовід.
Наведено результати дослідження 111 нових вітчизняних
самозапилених ліній кукурудзи за типами періоду вегетації
(ПВ) та його компонентами в умовах НЦГРРУ впродовж
2016–2019 рр. Проведено їхнє групування та виділено лінії
з ранньою появою сходів (11–12 діб, 24) і раннім цвітінням
генеративних органів (49–53 доби, 29), з мінімальним розривом у цвітінні волоті та качанів (1–4 доби, 64), з швидкою
вологовіддачею (14 ліній різних груп стиглості). Визначено
три типи формування ПВ у досліджуваних інбредних ліній;
залежно від співвідношення двох основних міжфазних періодів (сходи — поява приймочок та поява приймочок — воскова стиглість зерна) проведено їх розподіл. До першого типу з
індексом структури 0,80–1,00 увійшли лінії з продуктивністю
75–80 г зерна з рослини та масою 1000 зерен понад 228 г.
Серед них середньоранні УХК 724 і УХК 727, створені з вихідного матеріалу з Франції, та 9 середньостиглих — УХК
612 (Україна); УХК 617, УХК 618, УХК 619 (США); УХК 725
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(Франція); УХК 653, К 654, УХК 655 (Єгипет); УХК 718 (Таїланд). До другого типу віднесено більшість середньостиглих
ліній з індексом структури вегетаційного періоду 1,01–1,31.
Серед них високопродуктивні (86–118 г зерна з рослини)
лінії воскоподібного (УХК 677, Китай) та кременистого (УХК
719 — Таїланд, УХК 720, УХК 721 — Єгипет) підвидів. У ліній
третього типу з продуктивністю понад 86 г та кількістю зерен
на качані 329–660 шт. індекс структури становив 1,31–1,41.
У кожній з груп виділено джерела посухостійкості.
УДК 633.15:631.527.5/.564
2021.3.157. Кирпа М.Я., Базілєва Ю.С., Стасів О.Ф.
ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ. Зернові культури. 2021. Т. 5, № 1. С. 30–37. Бібліогр.: 16 назв.
Гібриди кукурудзи, способи зберігання, абіотичні фактори, якість насіння, передпосівна обробка.
За результатами досліджень, що виконувались в умовах
ДУ Інститут зернових культур НААН, оптимальний рівень
вологості насіння гібридів кукурудзи залежав від тривалості
його зберігання: для 1–2 років — це 10–11, для 3 і більше
років — 7–8%. За тривалого зберігання насіння, зокрема для
селекційних цілей, у насіннєсховищі доцільно підтримувати
температуру в межах 8–10°С. При цьому порівняно з температурою в типовому сховищі 18–20°С лабораторна і польова
схожість насіння підвищувались на 3–5 і 6–8% відповідно,
сила росту збільшувалась за кількістю сходів на 5–9%, за
масою ростків — на 2–5 г. Для стабілізації вологості, насіння
рекомендовано зберігати в герметичній тарі. Також виявлено
різке зниження рівня польової схожості за тривалого зберігання дрібного насіння 4-ї фракції: в гібрида Чемеровецький
260 СВ — порівняно з першими трьома фракціями на 10–15,
Збруч — на 9–12%. Показано перевагу передпосівного протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т) над
допосівним та рекомендовано уникати завчасної хімічної
обробки (протруєння) посівного матеріалу за тривалого
його зберігання. Серед досліджених 7 хімічних препаратів
для передпосівного оброблення насіння (Роялфло, Вітавакс
200 ФФ, Максим XL, Іншур Перформ, Аліус, Вінцит Мініма,
Февер) найбільш ефективними виявились Роялфло (2,5 л/т),
Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т) та Максим XL (1,0 л/т). За їх використання, порівняно з контролем та рештою препаратів, сила
росту підвищувалась за кількістю сходів від 71–82 до 92–95,
масою сирих і сухих ростків — від 24,18–28,44 до 32,46–35,50
та від 1,93–2,25 до 2,64–3,01 г відповідно.
УДК 633.15:631.527:57.084:575.2
2021.3.158. ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ЗАРОДКОВОЇ ПЛАЗМИ ЛАНКАСТЕР У СЕЛЕКЦІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЇ КУКУРУДЗИ:
монографія / Черчель В.Ю., Дзюбецький Б.В., Сатарова Т.М.,
Денисюк К.В., Стасів О.Ф. Київ: Аграр. наука, 2020. 352 с.
Бібліогр.: у кінці розділів. Шифр 554411.
Кукурудза, селекція на гетерозис, вихідний матеріал,
інбридинг, лінія, плазма Ланкастер, біотехнологія, метод
гаплоїдії.
На фоні історичного огляду розвитку наукової селекції
кукурудзи та переходу до інбридинго-гібридизаційної моделі
подано історію формування поняття “зародкова плазма”. Наведено загальну характеристику основних її типів (Айодент,
Ланкастер, Рейд (BSSS), Лакон, Міндсенпустіфехе та ін.).
Висвітлено актуальні напрями біотехнологічних досліджень
та систематизації вихідного матеріалу кукурудзи, розглянуто
сучасні клітинно- та генно-інженерні технології розширення
його генетичного різноманіття. Приділено особливу увагу методу гаплоїдії з використанням генетичного маркування. За
результатами багаторічних досліджень авторського колективу представлено молекулярно-генетичну характеристику
ліній плазми Ланкастер за маркерами однонуклеотидного
поліморфізму ДНК порівняно з представниками інших типів.
Представлено клітинно-інженерну характеристику плазми
Ланкастер за калусогенною та регенераційною здатністю в
культурі in vitro порівняно з класичними лініями загальновідомих однойменних зародкових плазм А188, Chi3, PLS61.
Розглянуто сучасні типи зародкової плазми з точки зору
використання як вихідного матеріалу в селекції на гетерозис, особливо для створення скоростиглих форм. Оцінено
потенціал ліній Ланкастер та інших зародкових плазм за
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використання в скоростиглих гібридах різних гетерозисних
моделей. За результатами аналізу екологічної стабільності
врожайності зерна гібридів різних груп стиглості та різних
сортозмін визначено структуру високопродуктивного скоро
стиглого гібрида південного екотипу.
УДК 633.16:631.559:631.524.85
2021.3.159. СТАБІЛЬНІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО (HORDEUM VULGARE L.) В
УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ /
Гудзенко В.М., Поліщук Т.П., Дем’янюк О.С., Бабій О.О., Лисенко А.А. Агроекологічний журнал. 2021. № 1. С. 140–149.
Бібліогр.: 23 назви.
Ячмінь ярий, колекційний зразок, генотип, урожайність,
стабільність урожайності, селекційна цінність генотипу.
Наведено результати оцінювання за врожайністю та стабільністю її прояву 96 колекційних зразків ячменю ярого
походженням з 15 країн світу в умовах Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН. Досліджувані сорто
зразки відносяться до двох підвидів (дво- та шестирядного),
9 різновидностей (var. deficiens, var. inerme, var. medicum,
var. nudum, var. nigrinudum, var. nutans, var. pallidum, var.
rikotense, var. submedicum). Середня врожайність колекції
впродовж 2018–2020 рр. становила 265–447 г/м 2. У ме
жах окремих років розмах варіювання був значно вищим:
у 2018 р. — від 67 до 455, у 2019 р. — від 113 до 635, у 2020 р. —
від 173 до 612 г/м2. За результатами дисперсійного аналізу врожайність колекції на 36,73% визначалась генотипом
сорту, на 49,10% — умовами середовища та на 14,73% — їх
взаємодією. Наведено характеристики 15 сортозразків з
вищою порівняно з стандартом Взірець урожайністю (431 і
436–513 г/м2 відповідно); визначено їх гомеостатичність (181
і 135–1377) та селекційну цінність (270 і 222–427 од.). Виділено найбільш цінні генетичні джерела для подальшої практичної селекції: Almonte (CAN), Смарагд (UKR), Skald (POL)
та Vienna (AUT). Зразки Suveren (POL), Крок (UKR), Kormoran
(POL), Северянин (RUS), Аверс (UKR), Тівер (UKR), Дар Носівщини (UKR), Skarb (POL), AC Alma (CAN), Despina (DEU),
Glacier AL.38 (GBR) характеризувались різною реакцією на
зміну умов вирощування, тому при залученні їх до гібридизації як батьківських компонентів доцільним буде застосування
комбінованого підходу з урахуванням походження, рівня та
стабільності прояву врожайності.
УДК 633.16:631.559:632.11(477.46)
2021.3.160. Камінська В.В., Буслаєва Н.Г. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНИХ УМОВ
І РІВНЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ.
Вісник аграрної науки. 2021. № 5. С. 30–37. Бібліогр.: 11
назв.
Ячмінь ярий, період вегетації, врожайність, температура повітря, сума опадів, кореляційно-регресійний аналіз.
Багаторічними дослідженнями (1999–2018 рр.) виявлено значне коливання та ріст показників температурного
режиму за зменшення суми опадів та їх нестабільності за
роками впродовж вегетації ячменю ярого в умовах північної
частини Правобережного Лісостепу України (Київщина). За
результатами кореляційного аналізу найбільший вплив на
формування продуктивності культури за різних технологій
вирощування (спрощеної, ресурсоощадної, інтенсивної, ін
тенсивної енергонасиченої) мала середньодобова температура повітря травня. Між показниками виявлено обернений
помірний взаємозв’язок [r=(–0,430)–(–0,627)], причому найвищий коефіцієнт детермінації зафіксовано за інтенсивної
та інтенсивної енергонасиченої технологій вирощування
(D=37,3 і 39,3% відповідно). В інші місяці вегетаційного
періоду залежність урожайності від температури повітря
виявилась слабкою і становила r=(–0,033)–(–0,351). Щодо
впливу умов зволоження на формування врожаю, то найвищий коефіцієнт детермінації (7,1–9,4%) прослідковувався в
квітні. Визначено критичний період розвитку культури та за
допомогою регресійного аналізу побудовано математичні
моделі залежності врожайності від комплексу погодних
умов травня. Сильніший взаємозв’язок прослідковується за
інтенсивної та інтенсивної енергонасиченої технологій вирощування — r=0,771–0,773 проти r=0,498–0,584 за спрощеної
та ресурсоощадної.
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УДК 633.174:631.5:620.9(477.46)
2021.3.161. Правдива Л.А. ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНО
ЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРГО
ЗЕРНОВОГО ТА ВИХІД БІОПАЛИВА. Вісник аграрної науки.
2021. № 5. С. 24–29. Бібліогр.: 20 назв.
Сорго зернове, сорт, ширина міжрядь, густота стояння
рослин, урожайність, біоетанол, вихід енергії.
Найвищу врожайність зерна сорго зернового сортів Дніп
ровський 39 та Вінець в умовах Правобережного Лісостепу
України одержано за способу сівби з шириною міжрядь 45 см
та густотою стояння рослин 200 тис. шт./га — в середньому
за 2016–2020 рр. 7,4 і 5,1 т/га зерна та 44,6 і 36,9 т/га біомаси відповідно. В інших варіантах досліду спостерігалось зниження показників урожайності зерна до 5,7–7,2 і 3,6–4,5 т/га,
надземної маси — до 34,2–43,1 і 28,6–35,4 т/га відповідно.
Середній вихід біоетанолу в сорту Дніпровський 39 становив 2,04–2,44, Вінець — 1,19–1,68, твердого палива —
7,90–10,30 і 6,61–8,52 т/га; загальний вихід енергії змінювався в межах від 179,9 до 228,8 та від 139,0 до 180,9 ГДж/га
відповідно. Найвищу енергетичну продуктивність обидва
сорти забезпечували за сівби насіння з шириною міжрядь
45 см і густотою стояння рослин 200 тис. шт./га. Цей спосіб
рекомендовано для вирощування сорго зернового в умовах
Правобережного Лісостепу України.
УДК 633.174:631.52
2021.3.162. МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ГІБРИДІВ СОРГОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ
БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: наук.-метод. рекомендації / Черчель В.Ю., Дзюбецький Б.В., Яланський О.В.,
Боденко Н.А., Сатарова Т.М., Кух М.В., Таганцова М.М.,
Середа В.І., Носов М.Г., Байса І.П., Бондаренко Н.С., Алдошин А.В., Кононюк Н.О., Правдива Л.А., Завгородня С.В.,
Остапенко М.А., Терещенко І.С., Григоренко Н.А., Ісаєва Н.М.
Дніпро, 2020. 30 с. Бібліогр.: 7 назв.
Соргові культури, сорго цукрове, біоенергетика, біоетанол, селекція, сорт, гібрид, ознака, властивість.
Зазначається, що серед однорічних культур сорго цукрове
(СЦ) є однією з найбільш високоенергетичних та економічно
вигідних. Показано стан виробництва соргових культур у світі
та в Україні, їх господарське значення. Відмічено універсальність використання (на кормові цілі, в харчовій та переробній промисловості), високу врожайність зеленої маси та
посухостійкість, придатність для виробництва етанолу (3–4 т
з 1 га посівів), інших видів біопалива, цукристих речовин
тощо. Серед 133 сортів і гібридів соргових культур, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні на 2020 р., 47 — вітчизняної селекції;
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26 з них створено в ДУ ІЗК НААН. Показано основні зав
дання, напрями, методи, обсяги та результати селекційної
роботи з сорговими культурами в ІЗК НААН. Визначено
основні вимоги до зернового сорго при виробництві біоетанолу, сформовано базу джерел і донорів високого вмісту
крохмалю в зерні, створено колекцію зразків для отримання
гетерозисних гібридів з урожайністю 5,5–8,0 т/га зерна і
виходом крохмалю до 4,0 т/га. Розроблено модель ідеального гібрида ЦС біоенергетичного напряму використання,
наведено результати селекційної роботи зі створення та
оцінювання за комплексом цінних господарських ознак,
комбінаційною здатністю нового вихідного матеріалу. Представлено методологію створення гібридів соргових культур
для забезпечення потреб біоенергетичного сектору України
та наведено описи зареєстрованих сортів і гібридів.
УДК 633.358:631.5(477.5)
2021.3.163. Єремко Л.С., Швець А.Ю., Кобилинський І.В.,
Саєнко В.О. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ — ФАК
ТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ ЧИНИ
ПОСІВНОЇ (LATHIRUS SATIVUS L.). Вісник Полтавської
державної аграрної академії. 2021. № 1. С. 149–155. Біб
ліогр.: 26 назв.
Чина посівна (Lathirus sativus L.), добрива мінеральні,
мікродобрива, мікробіологічний препарат, урожайність,
азотфіксація, біометричні показники.
Наведено результати досліджень, що виконувались в умовах Лівобережного Лісостепу України на чорноземі типовому
важкосуглинковому впродовж 2018–2020 рр. Установлено
стимулювальний вплив на формування симбіотичного апарату чини посівної (Lathirus sativus L.) за проведення допосівної обробки насіння біопрепаратами Різолайн (3,0 л/т)
та Різосейв (1,0 л/т), поєднання її з унесенням мінеральних
добрив дозою N 20,40P 40K 40, позакореневим підживленням
рослин мікродобривом Авангард Р Бобові нормою 2,0 л/га
в фазі гілкування. Кількість бульбочок та їх маса порівняно
з контролем (без інокуляції та підживлень) збільшувались
від 12,4 до 20,8–24,3 шт./росл. та від 14,2 до 18,3–22,8 г/
100 росл. відповідно. За мінерального удобрення N40P40K40
показники зменшувались до 10,3 шт./росл. і 13,4 г/100 росл.
відповідно. Покращання фону мінерального живлення сприя
ло формуванню більш потужного асиміляційного апарату.
Зафіксовано збільшення площі листкової поверхні від 25,8
до 26,8–36,5 тис. м2/га, фітомаси рослин (від 13,8 до 14,2–
20,8 г), маси 1000 зерен (на 8,5–32,5 г). Середня врожайність
зерна порівняно з контролем зростала від 2,23 до 2,44–
3,07 т/га. Найвищий результат забезпечував варіант Різолайн + Різосейв + N40P40K40 + Авангард Р Бобові.

633.2/.4 Кормові культури
Науковий референт — кандидат с.-г. наук ДУПЛЯК О.Т.
Науковий консультант — професор ДЕМИДАСЬ Г.І.
УДК 633.2.031:631.5:631.816.1:631.816.3
2021.3.164. Котяш У.О. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ ПОВЕРХНЕВО ПОЛІПШЕНИХ РІЗНОВІКОВИХ ТРАВО
СТОЇВ. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво:
міжвід. темат. наук. зб. Львів; Оброшине, 2021. Вип. 69, ч. 1.
С. 76–88. Бібліогр.: 30 назв. Шифр 06 554435.
Травостої різновікові, удобрення, поверхневе поліпшення травостоїв, продуктивність травостою, економічна
ефективність.
Встановлено істотний вплив застосування фосфорнокалійних (Р60К 90, фон) та азотних добрив (N50-90) добрив,
кратності використання фітоценозів за сезон (дво-, триразове) на показники продуктивності короткотермінового
(5–9 р.), старосіяного (15–19 р.) і довготривалого (42–46 р.)
травостоїв в умовах Карпатського регіону на темно-сірому
опідзоленому глеюватому легкосуглинковому ґрунті. За
поверхневого внесення Р60К90 вихід сухої речовини порівняно з контрольним варіантом без добрив у середньому за
2016–2020 рр. збільшувався від 3,92–4,62 до 5,14–5,57 т/га,
кормових одиниць (к. од.) — від 2,00–2,30 до 3,00–3,20,
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перетравного протеїну — від 0,20–0,23 до 0,29–0,35 т/га. За
дво- та триразового підживлення травостоїв після скошування азотними добривами (N50-90) показники зростали до рівнів
6,57–9,66, 5,10–6,80 і 0,55–0,98 т/га відповідно. Умовно
чистий прибуток збільшувався від 5152–6162 до 11214–
15489 грн/га за рівня рентабельності 166–186%. Найвищі показники забезпечував довготривалий травостій за триразового скошування лучних трав та внесення мінеральних добрив
нормою N30+30+30Р60К90. На старосіяному фітоценозі найбільш
оптимальним виявився варіант Ф + N20+20+20 (8,89 т/га сухої
речовини, 6,45 т/га к. од., 14657 грн/га чистого прибутку за
185% рентабельності), на короткотерміновому — Ф + N30+30
(7,40 і 5,65 т/га, 12198 грн/га і 168% відповідно).
УДК 633.2:631.5:631.8
2021.3.165. Вишневська О.В., Маркіна О.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ПІДТРИМАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛУЧНИХ ТРАВОСТОЇВ ДОВГОТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ.
Вісник аграрної науки. 2021. № 7. С. 24–31. Бібліогр.: 16
назв.
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РОСЛИННИЦТВО. Кормові культури

Трави багаторічні, норма висіву, поліпшення кормових угідь,
густота травостою, врожайність, поживність корму.
Встановлено позитивний вплив щорічного поліпшення
кормових угідь довготривалого використання способом щорічного підсіву багаторічних трав у кількості 20% від їх норми
висіву на ботанічний склад, урожайність та якість корму
на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті поліської зони
України. Кількість пагонів на одиницю площі в середньому
за 2016–2020 рр. зростала на 10% (від 1922 до 2108 шт./м2).
У структурному складі частка бобового компонента за пасовищного режиму використання травостоїв збільшувалась до
35, за сировинного — до 43%. Середня врожайність зеленої
та сухої маси за пасовищного використання кормових угідь
залежно від системи удобрення та складу травосумішок становила 14,1–23,9 і 3,2–5,5 т/га відповідно, вихід кормових одиниць — 2,15–3,61, перетравного протеїну — 0,32–0,71 т/га.
За сировинного режиму використання — 31,7–51,0, 7,0–
11,0, 4,32–7,18 і 0,54–0,86 т/га відповідно. За використання
органо-мінерального добрива Екоплант кількість пагонів
з одиниці площі порівняно з контролем без добрив збільшувалась на 6–9, за внесення комплексного мінерального
добрива N16Р16К16 — на 6–32, за інтенсивної системи удоб
рення — на 8–24%. Урожайність залежно від групи стиг
лості травосумішок і напряму їх використання — на 18–28,
49–56 та 13–25% відповідно. Щорічне поліпшення травостоїв
сприяло більш вирівняному надходженню кормів упродовж
періоду вегетації. Найбільш економічно доцільною виявилась система удобрення комплексними добривами нормою
N16Р16К16, що дає змогу знизити собівартість зеленого корму
на 7,6–33,4%.
УДК 633.22:631.527.22
2021.3.166. Хом’як М.М. СКРИНІНГ ЗРАЗКIВ ГРЯСТИЦI
ЗБІРНОЇ (DACTYLIS GLOMERATA L.) ЗА КОМПЛЕКСОМ
ОЗНАК. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво:
міжвід. темат. наук. зб. Львів; Оброшине, 2021. Вип. 69, ч. 1.
С. 104–120. Бібліогр.: 33 назви. Шифр 06 554435.
Грястиця збірна, сортозразок, колекційний розсадник,
ознака, властивість, джерело ознаки.
Наведено результати оцінювання 17 сортозразків грястиці
збірної (ГЗ) різного еколого-географічного походження в
колекційному розсаднику Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН впродовж 2016–2019 рр.
За тривалістю періоду вегетації 29% з них виявились ранньо
стиглими (106–108 діб), 12% — середньо- (111) та пізньо
стиглими (123–128 діб). Виділено джерела господарсько
цінних ознак для використання в подальшій практичній селекції, зокрема: за зимостійкістю — 10 селекційних номерів,
за швидкістю відростання після скошування — 4, за рівномірним ритмом формування зеленої маси — 13, за врожаєм
сухої речовини — 15, за насіннєвою продуктивністю — 12,
за вмістом сирого протеїну — 8, за стійкістю проти іржі — 3,
за кількістю насінин у волоті — 9, за масою 1000 насінин
та масою насіння з волоті — по 7; наводиться їх перелік та
рівень прояву ознак. Сім селекційних номерів (№№ 1581,
1586, 1587, 1588, 1589, 1592, 1593) перевищували стандарт
Марічку за середньою врожайністю зеленої та сухої маси
на 4,50–8,70 і 1,54–2,65 т/га відповідно, за врожайністю
насіння — на 0,147–0,210 т/га. Окремі з них характеризувались підвищеним умістом протеїну в сухій речовині на рівні
10,1–12,3%.
УДК 633.24:631.527
2021.3.167. Перегрим О.Р. ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ
СЕЛЕКЦІЙНИХ НОМЕРІВ ТИМОФІЇВКИ ЛУЧНОЇ В УМОВАХ
ПЕРЕДКАРПАТТЯ. Передгірне та гірське землеробство і
тваринництво: міжвід. темат. наук. зб. Львів; Оброшине,
2021. Вип. 69, ч. 2. С. 76–90. Бібліогр.: 33 назви.
Тимофіївка лучна, селекція, сорт, селекційний номер,
ознака, врожайність, контрольний розсадник.
Представлено результати оцінювання за комплексом
цінних господарських ознак 20 номерів тимофіївки лучної,
створених методами індивідуального та масового добору
з місцевих популяцій, у контрольному розсаднику Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.
Середня за 2018–2020 рр. тривалість періоду від початку
весняного відростання до настання сінокісної стиглості
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в них становила 44–62, повної стиглості — 135–155 діб.
Зимостійкість варіювала від високої (з виживаністю 85–98%
рослин) до низької (45–70%). Найвищі показники (8–9 балів) зафіксовано в №№ 1944, 1951, 1952, 1956 — 98% та в
№ 1953 — 95%. Висота рослин у фазі масового колосіння
становила 98–110, довжина суцвіття — 10,0–15,6 см. За
облистяністю (60–63%) виділились №№ 1895, 1896, 1939,
1948, 1949. Урожайність зеленої маси тимофіївки лучної
за сінокісного способу використання в середньому за три
роки становила 29,50–39,23 т/га, сухої речовини — 5,83–
8,28, насіння — 0,208–0,310 т/га. У стандарту Підгірянка —
34,23, 7,01 і 0,235 т/га відповідно. Найкращими за кормовою
продуктивністю виявились селекційні номери №№ 1896
(38,80 т/га), 1954 (38,96), 1949 (39,23) і 1952 (38,50 т/га). Найвищі середні показники врожайності насіння зафіксовано в
№№ 1943 (0,300 т/га), 1941 (0,306), 1945 (0,310), 1952 (0,304
т/га) — 128–132% до стандарту.
УДК 633.31:581.19
2021.3.168. COUMESTROL CONTENT IN ALFALFA BREE
DING POPULATIONS / Tucak M., upi T., Horvat D., Krizmani G.,
Ravli M. Agricultural Science and Practice. 2020. Vol. 7, No.
3. Р. 25–30. Refer.: 24.
Люцерна посівна (Medicago sativa L.), фітоестрогени,
куместрол, система HPLC, популяція, варіаційні зміни.
Показано, що люцерна є багатим джерелом фітоестрогенів, серед яких куместрол має найвищу естрогенну активність
і може негативно впливати на здоров’я свійських тварин. У
зв’язку з цим дослідження були спрямовані на визначення
відмінностей за вмістом куместролу в листках 12 селекційних
популяцій люцерни посівної з високим рівнем урожайності
та стійкості, включених до селекційної програми Інституту
сільського господарства в м. Осієк, Хорватія. Куместрол
виділяли з ліофілізованих та подрібнених листків люцерни
за допомогою підкисленого метанолу як органічного розчинника. Встановлено суттєву різницю між досліджуваними
популяціями за середнього умісту куместролу — 435,67 мг/кг
сухої речовини (СР). Залежно від сортових особливостей
показники змінювались у межах від 82,18 до 619,53 мг/кг СР.
Найвищим умістом куместролу характеризувались селекційні
популяції Rs-21 та Rs-MT (619,53 і 605,98 мг/кг СР відповідно). У 8 номерів показники становили 316,27–583,96 мг/кг СР.
Найнижчий уміст куместролу (82,18 і 86,58 мг/кг СР відповідно) виявлено в селекційних популяціях Rs-33 і Rs-20; вони
є цінними генетичними джерелами для селекції сучасних
сортів з пониженим умістом фітоестрогену.
УДК 633.31:631.67:631.559(477.7)
2021.3.169. ОЦІНЮВАННЯ ПОСУХОСТІЙКОСТІ СЕЛЕКЦЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЛЮЦЕРНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВОДНОГО РЕЖИМУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ / Вожегова Р.А.,
Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Димов О.М., Пілярська О.О.,
Смульська І.В. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2020. Т. 17, № 1. С. 21–29. Бібліогр.: 30 назв.
Люцерна, популяції люцерни кормової, природне зволоження, краплинне зрошення, обводнення тканин листків,
водний дефіцит, кореляція, водоутримувальна здатність,
посухостійкість.
Наведено результати дослідження 9 популяцій люцерни
кормового використання в умовах природного зволоження
(ПЗ) та краплинного зрошення (КЗ) Інституту зрошуваного
землеробства НААН. Середньопопуляційні показники обводнення тканин листків залежно від року життя культури (1–3-й)
за ПЗ у середньому за 2017–2020 рр. змінювались у межах
69,20–71,84, КЗ — 78,42–81,88%, водного дефіциту — від
29,96 до 50,28 і від 12,64 до 22,04% відповідно. Між ознаками встановлено наявність тісного оберненого взаємозв’язку
(r=–0,863 і r=–0,986 відповідно). Визначено втрати води та
водоутримувальну здатність (ВЗ) популяцій 2-го року життя
за 2 і 8 годин в’янення; коефіцієнти кореляції між ознаками
становили r=–0,652 і r=–0,963 відповідно. В умовах КЗ найвищою ВЗ характеризувалась популяція M.g./M.agr. (через
2 години 85,9, 8 год — 68,4%), ПЗ — LRH, M.g./M.agr., A.r.d.,
M.g.C. (90,3–91,5 і 83,4–91,5% відповідно). Врожайність зеленої маси досліджуваних популяцій люцерни у середньому за
2018–2020 рр. становила 5,52–7,23 кг/м2, посухостійкість —
41,6–58,2%. Найвищі результати (6,39–7,23 кг/м2 і 56,9–58,2%)
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забезпечили популяції LRH, M.g./M.agr., M.g.C., Ram. d.
У сортів люцерни мінливої Унітро та Елегія показники були
на рівні 5,91–5,98 кг/м2 і 48,5–41,6% відповідно.
УДК 633.32:631.527
2021.3.170. Байструк-Глодан Л.З. ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ (TRIFOLIUM PRE
TENSE L.) НА СХИЛОВИХ ЗЕМЛЯХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво:
міжвід. темат. наук. зб. Львів; Оброшине, 2021. Вип. 69, ч. 2.
С. 8–21. Бібліогр.: 31 назва.
Конюшина лучна, взаємозв’язки ознак, вихідний матеріал, господарсько-біологічні ознаки, кластерний аналіз,
продуктивність.
В умовах Карпатського регіону України на дерново-се
редньопідзолистому поверхнево оглеєному ґрунті середня
висота рослин 16 сортозразків конюшини лучної (Trifolium
pretense L.) упродовж 2019–2020 рр. становила 63,0–85,0 см,
довжина і ширина листка — 3,8–5,1 і 1,8–2,3 см відповідно,
кількість стебел на одній рослині — 23–42 шт. за рівня мінливості ознак 6,4–17,3%. Середня кількість головок на одній
рослині коливалась від 187 до 261, квіток на 1 головку — в ме
жах від 96 до 128 шт. за діаметра головок від 1,80 до 2,80 см.
Маса 1000 насінин становила 1,77–1,91 г. Коефіцієнт варіації
ознак насіннєвої продуктивності змінювався від 2,1 (маса
1000 насінин) до 89,0% (кількість головок на одній рослині). За результатами проведеного кластерного аналізу, за
середнім рівнем прояву 9 досліджуваних ознак виділено
кращу групу з 5 сортозразків (Трускавчанка, №№ 01418,
01426, 01428, 01434), за врожайністю — з 12 сортозразків
з вищими порівняно з іншими групами показниками (Трускавчанка, №№ 01418, 01417, 01426, 01430, 01432, 01434,
01435, 01411, 01147, 01146, 01145 — 2,75–3,05 т/га). За результатами кореляційного аналізу, достовірні взаємозв’язки
виявлено між висотою рослин та кількістю стебел на одній
рослині (r=–0,449), між кількістю стебел та головок на одній
рослині (r=–0,648), між кількістю квіток на 1 головку і стебел
на одній рослині (r=0,452), між кількістю квіток на 1 головку
і діаметром головки (r=0,533), між масою 1000 насінин і
врожайністю насіння (r=0,413).
УДК 633.32:631.8(477.46)
2021.3.171. Демидась Г.І., Галушко І.В. ЕКОНОМІЧНА ТА
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РІЗНИХ
СОРТІВ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ НА КОРМОВІ ЦІЛІ. Рослин
ництво та ґрунтознавство: зб. наук. пр. Київ, 2021. Т. 12, № 1.
С. 18–27. Бібліогр.: 13 назв.
Конюшина лучна, технологія вирощування, сорт, спосіб
сівби, інокуляція насіння, добрива мінеральні, економічна та
енергетична ефективність.
НДР виконувалась в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України на чорноземі типовому малогумусному впродовж 2018–2020 рр. Досліджувані фактори:
сорти конюшини лучної (Либідь, Тайфун, Тіна), удобрення
(без добрив — контроль, передпосівна інокуляція насіння
бульбочковими бактеріями — фон, фон + P 60K 90, фон +
N60P60K90) та спосіб сівби (безпокривний, підпокривний під ячмінь ярий). За проведеними розрахунками, найвищу вартість
валової продукції забезпечував варіант фон + N60P60K90 —
32000–38200 грн/га. Щодо контролю показники становили
27700–31900, фону — 28650–34100, фон + P60K90 — 31050–
35700 грн/га. Поміж сортів найкращі результати забезпечував Тайфун — 31450–38200 грн/га проти 28350–32200
та 27700–33050 грн/га в сортів Либідь та Тіна відповідно.
Загалом рівень чистого прибутку в досліді змінювався в
межах від 14962 до 24605 грн/га, рентабельності — від 88
до 259%. Найвищими показниками характеризувався варіант
з передпосівною інокуляцією насіння (19857–24605 грн/га
і 226–259%) та сорт Тайфун. Собівартість 1 т к. од. та
сирого протеїну в досліді варіювала в межах 1392–2662
і 5363–10265 грн/т відповідно. Витрати енергії становили
17,6–27,7 ГДж/га, їх окупність (КЕЕ) — 6,2–9,0, вихід з 1 га
обмінної енергії (БЕК) — 3,2–4,6 од.
УДК 633.32:631.82:631.5(477.46)
2021.3.172. Забарна Т.А. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ФАКТОРІВ
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ІНТЕНСИФІКАЦІЇ. Сільське господарство та лісівництво.
Вінниця, 2021. № 21. С. 95–108. Бібліогр.: 15 назв.
Конюшина лучна, добрива мінеральні, хелатне мікродоб
риво, підживлення позакореневе, кормова продуктивність,
безпокривний та підпокривний способи вирощування.
Встановлено позитивний вплив внесення фосфорно-калій
них добрив (Р60К90) та на їх фоні хелатного мікродобрива
Квантум-бобові на кормову продуктивність конюшини лучної
сорту Спарта (КЛ) в умовах Правобережного Лісостепу Украї
ни на сірому лісовому опідзоленому ґрунті. В обидва роки
дослідження (2016–2017 рр.) найвищий рівень урожайності
листостеблової маси та сухої речовини одержано за безпокривного способу сівби. За поліпшення фону мінерального
живлення показники порівняно з контролем без добрив підвищувались на 8,3–13,7 і 1,5–2,3 т/га відповідно. За вирощування під покривом вико-вівсяної сумішки на зелений корм
та ячменю ярого на зерно в 1-й рік було одержано по одному
укосу зеленої маси; залежно від виду застосовуваних добрив
показники врожайності збільшувались на 4,8–6,9 і 0,9–1,2 т/га
відповідно. Найвищий рівень урожайності листостеблової
маси та сухої речовини за всіх способів сівби забезпечував
варіант з унесенням по фону Р60К90 хелатного мікродобрива
Квантум-бобові дозою 1 л/га в фазі 3–5 трійчастих листків.
Залежно від способу вирощування вихід перетравного протеїну становив 0,75–1,17, кормових одиниць — 5,85–9,20,
кормо-протеїнових одиниць — 9,80–10,46 т/га.
УДК 633.35:631.53.048
2021.3.173. Марініч Л.Г., Бараболя О.В., Кавалір Л.В.
ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЕЛЕКЦІЙНИХ
ЗРАЗКІВ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО НА ДОВГОВІЧНІСТЬ
І УРОЖАЙНІСТЬ ТРАВОСТОЮ. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2021. № 1. С. 90–96. Бібліогр.: 25
назв.
Стоколос безостий, селекційний номер, кормова продуктивність, ознаки кормової продуктивності, довговічність.
Наведено результати оцінювання за кормовою продуктивністю та складовими її ознаками (висота рослин, облистяність, кількість вегетативно подовжених пагонів) 11
селекційних номерів стоколосу безостого (СБ) в умовах
центральної частини Східного Лісостепу України впродовж
2014–2020 рр. Встановлено істотну залежність рівня врожайності зеленої маси від сортових особливостей та року використання травостою. Показано, що впродовж досліджуваного
періоду показники врожайності варіювали в межах 7–49, у
середньому за 2014–2020 рр. — від 16 до 28 т/га. Зниження
рівня врожайності зеленої маси з віком травостою становило
35–78%. За результатами вивчення №№ 0107, 0110, 0752,
1005 і 1002 віднесено до сінокісного типу використання.
Вони характеризувались максимальною продуктивністю в
перші три роки та різко знижували її (на 62–78%) з роками
використання травостою. Найпридатніші для короткочасного
травосіяння в польових сівозмінах №№ 1007, 1006 та 1017
віднесено до сінокісно-пасовищного типу. Рівень врожайності
зеленої маси протягом перших трьох років та зниження
продуктивності на 7-й рік у них були середніми (29–38 т/га і
45–61% відповідно). Автори рекомендують використовувати
їх в кормових сівозмінах протягом 5–7 років. До пасовищного
типу віднесено №№ 1012, 1008 і 1003. Вони характеризувались низькою врожайністю зеленої маси в перші три роки
використання травостою (20–26 т/га) та повільно знижували
рівень врожайності (35–45%) на 7-й рік. Їх доцільно застосовувати для створення пасовищ, рекультивації еродованих
земель, як газонну культуру.
УДК 633.367:631.524:631.527(477.46)
2021.3.174. Байдюк Т.О., Левченко Т.М., Корнійчук М.С.,
Ткаченко Н.В. КОЛЕКЦІЯ ЛЮПИНУ БІЛОГО ЯК ДЖЕРЕЛО
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЙОГО ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ: монографія. Вінниця: ТОВ ТВОРИ, 2019. 176 с. Бібліогр.: 129 назв.
Люпин білий, колекція люпину, селекція, ознака, продук
тивність вегетативна та насіннєва, стійкість проти
хвороб, поживна цінність, кореляційний аналіз, екологічна
пластичність та стабільність.
Показано господарське значення культури люпину білого,
його морфобіологічні особливості, завдання та досягнення
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практичної селекції. Висвітлено питання значимості колекцій
для підтримання та розширення генетичного різноманіття
культури, організації роботи з генетичними ресурсами в світі
та в Україні, в т.ч. у ННЦ “Інститут землеробства НААН”. Наведено результати оцінювання 94 колекційних сортозразків
різного еколого-географічного походження, сидерального
та кормового напрямів використання (44 і 50 відповідно)
за вегетативною та насіннєвою продуктивністю, поживною
цінністю зеленої маси та насіння, стійкістю проти найбільш
поширених та шкодочинних хвороб (фузаріоз, антракноз, вірусні хвороби) в умовах Правобережного Лісостепу України.
Виділено нові високо- і безалкалоїдні джерела окремих та
комплексу цінних господарських ознак (висока врожайність
зеленої маси, насіння, підвищений уміст протеїну в зеленій
масі і в насінні, екологічна пластичність та стабільність
тощо), наведено їх характеристики. Визначено особливості
формування, прояву та мінливості окремих ознак насіннєвої
та вегетативної продуктивності, взаємозв’язки між ними,
фактурну структуру ознак. Встановлено наявність декількох
незалежних систем, що визначають насіннєву й вегетативну продуктивність. За наведеними факторними моделями,
варіювання насіннєвої продуктивності на 86,0% пов’язане
з 5 основними факторами, вегетативної — на 85,1% з 4 ос
новними факторами; визначено провідні ознаки та частки
їх факторних навантажень. Наведено характеристики створених з участю досліджуваного генофонду нових кормових
сортів люпину білого Снігур та Барвінок.
УДК 633.367:631.527:631.559.2
2021.3.175. Малышкина Ю.С., Хроменкова Т.Л. СРАВ
НИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ
НЫХ СОРТООБРАЗЦОВ БЕЛОГО И ЖЁЛТОГО ЛЮПИНА.
Земледелие и растениеводство. 2021. № 1 (134). С. 6–10.
Библиогр.: 7 наим.
Люпин білий та жовтий, номер, сорт-стандарт, конкурсне сортовипробування, врожайність зерна, вихід білка,
антракноз, рентабельність.
Серед досліджуваних у розсаднику конкурсного сортовипробування Білоруської державної с.-г. академії трьох номерів люпину білого кращі результати впродовж 2017–2019 рр.
забезпечували Росбел та Мара з симподіальним типом галуження стебла. За тривалості періоду вегетації 132 і 131 день
урожайність зерна становила 4,54 і 4,20 т/га, вміст білка в
зерні — 35,9 і 34,8%, вихід білка — 1,59 і 1,43 т/га, поширен-
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ня антракнозу — 26,6 і 33,2% відповідно. В стандарту Аміга
показники були на рівні 163 дні, 0,43 т/га, 35,9%, 0,15 т/га і
75,4% відповідно. Серед 3 номерів жовтого люпину найкращі
результати показав БГСХА-81 (галуження симподіальне).
За врожайності зерна 3,47 т/га (в стандарту Владко — 1,91)
уміст та вихід білка становили 41,2% і 1,43 т/га (проти 40,3 і
0,77 т/га) відповідно, поширення антракнозу — 36,1% (51,9).
Рівень рентабельності вирощування сортозразків люпину
білого змінювався в межах 70,5–155,4, жовтого — від 42,9
до 124,3%. З урахуванням економічної ефективності вирощування найвищу комплексну оцінку одержали номери білого
люпину Росбел і Мара — 26 і 24 бала, жовтого — БГСХА-81
та БГСХА-99 — по 24 бала відповідно.
УДК 633.53:633.31/.37:631.5:631.8(477.7)
2021.3.176. Вожегова Р.А., Влащук А.М., Дробіт О.С.,
Влащук О.А. УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ БУРКУНУ БІЛОГО
ОДНОРІЧНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ І ДОЗ
АЗОТНОГО ДОБРИВА. Вісник аграрної науки. 2021. № 5.
С. 16–22. Бібліогр.: 14 назв.
Буркун білий однорічний, сорт, добриво азотне, ширина
міжряддя, врожайність насіння, елементи структури продуктивності.
Визначено особливості формування елементів структури
продуктивності та врожайності насіння буркуну білого однорічного сортів Південний та Донецький однорічний залежно
від ширини міжрядь (15, 30, 45, 60 см) та доз азотного доб
рива (N30,60,90) у незрошуваних умовах Півдня України на
темно-каштановому середньосуглинковому слабкосолон
цюватому ґрунті. В середньому за 2016–2018 рр. рівень
урожайності насіння сорту Південний змінювався залежно
від досліджуваних факторів від 280 до 556, Донецький однорічний — у межах 281–478 кг/га. Загалом сорт Південний за
рівнем урожайності насіння перевищував Донецький однорічний на 9,1% (418 і 380 кг/га відповідно). При цьому частка
впливу дози внесення азотного добрива становила 71,1%,
сорту — 6,3, ширини міжрядь — 17,2%. Максимальний рівень
урожайності в обох сортів одержано за способу сівби з міжряддями 45 см та норми внесення азотного добрива N60.
Мінімальні показники забезпечували варіанти з міжряддями
15 см на неудобреному фоні. Також наведено результати
дослідження впливу умов вирощування на рівень прояву
ознак продуктивності: кількість гілочок і китиць на 1 рослину,
насінин у китиці, маси 1000 насінин.

633.5/.9 Технічні культури
Науковий референт — РОМАНЧУК Л.О.
Науковий консультант — член-кореспондент НААН КАЛЕНСЬКА С.М.
УДК [633+633.854.78]:[632.952:631.811.98]
2021.3.177. Соловйов О. СЕТАР: РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ
ТА ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ НА РІПАКУ Й СОНЯШНИКУ.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ. Пропозиція. 2021. № 3. С. 78–80.
Соняшник, ріпак, фунгіциди, регулятори росту, застосування фунгіциду і регулятора росту Сетар.
Висвітлено тонкощі застосування регуляторів росту (РР)
на таких культурах, як ріпак (Р.) і соняшник (С.), на прикладі фунгіциду — РР Сетар. Зазначено, що використання
ретардантів на Р. восени дає змогу ефективно керувати
процесами росту рослин та запобігати їхньому переростанню. У поєднанні зі збільшенням умісту цукрів у клітинах
рослин і фунгіцидним захистом, що забезпечує Сетар, можна
одержати рослину в оптимальних для перезимівлі стані і
фазі розвитку. Наведено низку чинників, які впливають на
ефективність РР в осінній період на Р. та кількість обробок,
а саме: строки сівби, погодні умови, вибір гібрида, густота
посіву, температура повітря, м’якість дії препаратів. Найкращою фазою для внесення Сетар навесні є початок активного
видовження — за висоти рослин 20–25 см. Температурний
режим — вимоги ті ж самі, що і під час осіннього внесення.
Цілі, поставлені перед РР С., особливо у світлі реєстрації
Сетар на цій культурі: зниження висоти рослин, запобігання
виляганню та зменшенню втрат, кращий розвиток кореневої
системи. Головні переваги використання Сетар на соняш-
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нику: високоефективна фунгіцидна і рістрегулювальна дія,
комплексне рішення для запобігання виляганню, м’яка дія на
культурну рослину, безпечність для культури.
УДК 633.522:631.527
2021.3.178. Лайко І.М. УНІКАЛЬНІСТЬ БІОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНІЧНИХ КОНОПЕЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Селекція і
насінництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2020. Вип. 117.
С. 80–90. Бібліогр.: 14 назв.
Коноплі технічні, використання технічних конопель, селекція конопель, сорти конопель, однодомність конопель,
трихоми, канабіноїди.
Здійснено дослідження з метою створення нових сортів
конопель (К.) різного напряму використання, виявлення
біологічних особливостей за ознаками однодомності, наявності різних сполук канабіноїдів, перспектив створення
сортів за призначенням на насіння, волокно, олію і лікувальні
препарати. За одержаними результатами досліджень доведено унікальність технічних К. як біологічного об’єкта
досліджень, можливості розробки нових наукових теорій,
методів селекції, генетичних механізмів формування канабіноїдів і практичного використання продукції з К. у вигляді
олії, обрушеного насіння, волокна і лікувальних препаратів
у різних сферах виробництва, де з розвитком поглибленої
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переробки збільшується їх ефективність. Зазначено, що
сорти технічних К. універсальні, насіннєві й волокнисті відрізняються відсутністю ТГК і КБД й можуть використовуватись на волокно (вміст волокна в універсальних сортах
30%, насіннєвих — 26–28, волокнистих — 36–38%), насіння
(врожайність насіння універсальних сортів 1,0–1,2 т/га,
насіннєвих — 1,5–1,8, волокнистих — 0,7–0,8 т/га) і олію
(олійність насіння універсальних сортів — 30%, насіннєвих —
38, волокнистих — 28%). Зауважується, що вперше в історії
селекції К. проведено дослідження зі створення сортів К.
медичного напряму використання. Створено новий сорт технічних К. — сорт Мрія, який крім біомаси листя з підвищеним
умістом КБД (до 3%) дає врожайність насіння на рівні 0,8–
1,0 т/га з олійністю до 28%, урожайність стебел — 7,0 т/га
з волокнистістю 28–30%. Створено також сорт Вік 2020 з
підвищеним умістом КБГ (1,0%) і відсутністю ТГК.
УДК 633.522:631.527.56
2021.3.179. Мигаль М.Д. ГЕННА ЧОЛОВІЧА СТЕРИЛЬНІСТЬ КОНОПЕЛЬ: монографія. Суми, 2021. 91 с. Бібліогр.:
55 назв. Шифр 554476.
Коноплі, чоловіча генна стерильність, селекція конопель.
Висвітлено результати теоретичних і практичних досліджень генної чоловічої стерильності (ГЧС) дводомних конопель (К.). За результатами досліджень у сортах-популяціях
виявлено дві вихідні форми чоловічостерильних рослин —
пилкову й інтерсексуальну. Перша форма пов’язана з блокуванням росту і розвитку бутонів чоловічих квіток, унаслідок
чого пилок втрачає життєздатність або навіть зовсім не
утворюється. Друга форма — наслідок аномального процесу
перетворення чоловічих генеративних органів у жіночі. Зазначено, що жіночі квітки як дводомних рослин, так і матірки
дводомних К. розвиваються нормально і дають повноцінне
насіння. Відбувається свого роду природна концентрація
чоловічих квіток, що співпадає з інтересами селекціонерів і
генетиків, позбавляючи їх від трудомісткої ручної кастрації
чоловічих квіток у суцвітті однодомних рослин материнської
форми за схрещування. Ознака ГЧС конопель передається
потомству за монофакторним типом. Рослини з пилковою
стерильністю поступаються фертильним рослинам за продуктивністю, а рослини з інтерсексуальною стерильністю,
навпаки, перевищують. Слід зауважити, що останні зустрічаються в природі дуже рідко. Створено чоловічостерильні
лінії, що використовуються при схрещуванні як компонент
материнської форми без проведення ручної кастрації чоловічих квіток. Кінцевою практичною цінністю ГЧС конопель є
гібриди, одержані на основі схрещування цих ліній з перспективними фертильними зразками батьківської форми.
УДК 633.6:631.8:631.559:631.526.32
2021.3.180. Цехмайструк М.Г., Шелякін В.О., Глубокий О.М., Шелякіна Т.А. ВПЛИВ ФОНІВ МІНЕРАЛЬНОГО
ЖИВЛЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СОРТІВ СОЇ.
Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2020.
Вип. 117. С. 206–214. Бібліогр.: 13 назв.
Соя, мінеральне живлення рослин сої, урожайність сої,
сорти сої, білок сої.
Вивчався вплив фонів мінерального живлення на рівень
урожайності та показники якості сортів сої (С.). Результати
досліджень засвідчили, що врожайність та рівень якості насіння С. залежать від сорту й умов вирощування. Встановлено, що середня врожайність С. становила 1,82 т/га з коливанням залежно від експериментальних чинників від 1,18
до 2,44 т/га. Серед сортів найпродуктивніші були: ES Ментор
(2,38 т/га), ES Сенатор (2,23 т/га), Олександрит (2,14 т/га),
Муза (2,11 т/га). Виявлено тенденцію сортів ES Ментор, ES
Сенатор, Муза, Олександрит, Красуня до формування досить високої врожайності за рахунок природної родючості
ґрунту. Максимальний збір білка — 1,727 т/га на контролі
та 1,650 т/га при застосуванні 30 т/га гною + N 60P60K60 в
основне удобрення — був за вирощування сорту ES Ментор.
Досить високі значення цього показника (1,503 та 1,06 т/га)
відповідно фонів мінерального живлення одержано за вирощування сорту ES Сенатор. За результатами досліджень
для виробництва рекомендовано вирощувати сорти сої ES
Ментор, ES Сенатор, Красуня й Олександрит, що забезпечують одержання від 1,401 до 1,717 т/га білка.
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УДК 633.6:633.853.52:631.527.5
2021.3.181. Будак А.Б. ОЦЕНКА ТРАНСГРЕССИИ ПО ПОКОЛЕНИЯМ У СОИ. Овочівництво і баштанництво: основні
малопоширені і нетрадиційні види рослин — від вивчення до
освоєння (с.-г. і біологічні науки): матеріали VІ Міжнар. наук.практ. конф. (у рамках V наук. форуму “Науковий тиждень у
Крутах — 2020”, с. Крути, Чернігів. обл., 12 берез. 2020 р.):
у 5 т. Крути, 2020. Т. 2. С. 27–32. Бібліогр.: 3 назви. Шифр
06 554427.
Соя, трансгресія, гібриди сої.
Проведено дослідження з метою оцінки трансгресії за
поколіннями сої (С.). Матеріалом дослідження слугували результати біометричного вивчення кількісних ознак гібридної
популяції Albisoara × Mida за шістьома кількісними ознаками
рослин С.: висота рослин, висота до 1-го бобу, число бобів
на рослині, число насіння на рослині, маса насіння з рослини, середня довжина міжвузля. Коефіцієнт спадковості
в F2 визначався за формулою Вернера, як співвідношення
всієї генотипної варіанси до загальної генотипної варіанси.
Наведено і проаналізовано показники середніх значень
кількісних ознак гібридної популяції Albisoara × Mida і її
батьківських форм, ступінь і частоту трансгресії за ознаками
і роками в % гібридної комбінації (F2–F3), а також визначено
коефіцієнт спадковості кількісних ознак у гібридній комбінації F2 Albisoara × Mida. Відзначено різницю в прояві ознак у
потомстві окремих рослин 1-го покоління в 2-му і 3-му поколінні. Виділено потомства, у яких найефективнішим є відбір
за висотою рослин і висотою прикріплення нижнього бобу,
а також за числом і масою насіння з рослини. Відбір рослин
з укороченими міжвузлями є ефективним, оскільки існує негативна залежність між довжиною міжвузля і продуктивністю
рослини. Зазначено, що рослини з короткими міжвузлями є
продуктивнішими.
УДК 633.6:633.853.54:[631.84+632.954]:631.559
2021.3.182. ВПЛИВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ І ГЕРБІЦИДІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ / [б.а.]. Агроном. 2021. № 1.
С. 158–160.
Соя, азотне живлення, гербіциди, продуктивність сої,
забур’яненість посівів сої.
Досліджувався вплив ефективності застосування азотних
мінеральних добрив та інокуляції на врожайність і якість зерна сої (С.) за умови застосування ґрунтових і післясходових
гербіцидів. Незважаючи на значні посівні площі й високу
популярність С. серед українських сільгоспвиробників, урожайність С. залишається на досить низькому рівні. Однією з
вагомих причин є забур’яненість посівів, що може призводити до істотних втрат потенціального врожаю. З’ясовано, що
вищий приріст урожайності забезпечило сумісне застосування трьох агротехнічних прийомів: ефективний захист посівів
С. від бур’янів, інокуляція посівного матеріалу та внесення
азотних добрив. Середня врожайність за роки досліджень на
варіантах із застосуванням бакової суміші гербіцидів Зенкор
(0,4 л/га) і Комманд (0,2 л/га), інокуляції та мінерального
азоту в дозі N90 досягла 4,2 т/га, що перевищує контрольний
варіант без інокуляції, без добрив, без прополювання більше ніж на 300%. Водночас не відмічено негативного впливу
екзогенного мінерального азоту на діяльність симбіотичних
азотфіксаторів, залучення з інокуляцією. Слід зазначити, що
раціональне використання вказаних агроприйомів значно
покращує якість зерна сої.
УДК 633.71:631.526.32:631.529(477–292.485)
2021.3.183. Леонова К.П., Моргун А.В., Моргун В.І., Коваленко А.М. АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОЛЕКЦІЙНИХ
ЗРАЗКІВ ТЮТЮНУ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб.
Харків, 2020. Вип. 117. С. 91–98. Бібліогр.: 10 назв.
Тютюн, колекційні зразки тютюну, адаптивний потенціал тютюну, коефіцієнт регресії (пластичність), варіанса
стабільності.
Проведено дослідження щодо визначення параметрів
екологічної пластичності (ЕП) та стабільності сортів тютюну
(Т.) за комплексом ознак, що впливають на насіннєву продуктивність у ґрунтово-кліматичних умовах Центрального
Лісостепу України. Наведено і проаналізовано дані стосовно
коефіцієнтів пластичності та варіанс стабільності зразків Т.
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за висотою рослин, кількістю коробочок у суцвітті, масою насіння у суцвітті, масою 1000 насінин та врожайністю насіння.
Методом оцінки ЕП та варіанси її стабільності визначено реакцію колекційних зразків Т. залежно від зміни умов довкілля
в зоні Центрального Лісостепу України. Виділено кращі високопластичні зразки Т., що мали коефіцієнти регресії вищі
за одиницю і характеризувались середньою варіансою стабільності за висотою рослин (Тернопільський 14, Берлей 38,
Берлей 46, Берлей 9, Спектр, Вірджинія 27, Соболчський 33);
за кількістю коробочок у суцвітті (Тернопільський 14, Тернопільський перспективний, Соболчський 33); за масою насіння з суцвіття та за врожайністю насіння (Тернопільський
14, Тернопільський перспективний, Берлей 46, Берлей 9,
Вірджинія 27, Трапезонд); за масою 1000 насінин (Тернопільський 7, Тернопільський 14, Вірджинія 27).
УДК 633.853.494
2021.3.184. Катеринчук І. ЩОБ ПОЛЕ НЕ ТРІЩАЛО.
ЯК УБЕРЕГТИ РІПАК ВІД РОЗТРІСКУВАННЯ. Пропозиція.
2021. № 4. С. 40–41.
Ріпак, вирощування ріпаку, розтріскування стручків ріпаку.
Розглянуто питання щодо попередження розтріскування
стручків ріпаку (Р.), яке призводить до недоотримання врожаю і прибутку. Зазначено, що навіть вирощування сортів, які
мають певну стійкість до передчасного розтріскування, пов
ністю проблему не вирішує. Однією з причин розтріскування
стручків є те, що під час достигання в денні години вони
підсихають, а в нічні — адсорбують вологу. Такі перепади
вологості призводять до їхньої деформації та послаблення
швів, які тримають стулки стручків. Особливо відчутно це за
нестабільних погодних умов (особливо спекотних і вітряних),
коли втрати можуть сягати до 50–80%. Передчасне розтріскування стручків ріпаку викликає особливо небезпечний у посівах Р. альтернаріоз. Попередити передчасне розтріскування стручків все ж таки можна, головне вчасно і повною мірою
проводити захист посівів від хвороб, а також у потрібний час,
десь за 2–3 тижні до збирання обробити рослини спеціальним клеєм. Дуже ефективним засобом від розтріскування
стручків Р. є природний універсальний, екологічно безпечний
препарат комплексної дії Липосам® біоклей — продукт життє
діяльності мікроорганізмів, призначений для склеювання
стручків Р., гірчиці, бобів гороху, квасолі, овочевих бобів,
коробочок льону й бавовнику. Препарат реально ефективний, його застосовують у максимальній дозі — 1,5 л/га,
дія триває мінімум 2 тижні.
УДК 633.854.54:631.526.32:631.559(477–292.485)
2021.3.185. ОЦІНКА СОРТІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ В ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО / Дзюбайло А.Г., Шувар А.М., Рудовська Н.М., Дорота Г.М., Тимків М.Ю.
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід.
темат. наук. зб. Львів; Оброшине, 2020. Вип. 68, ч. 2. С. 53–
66. Бібліогр.: 35 назв. Шифр 06 554434.
Льон олійний, сорти льону олійного, продуктивність
льону олійного.
Оцінено продуктивність та наведено основні технологічні
властивості насіння льону олійного (ЛО) різного екологічного
походження. У ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу вирощування сортів степового і лісостепового екотипів
за використання різних норм висіву мало істотний вплив на
ріст і розвиток рослин ЛО, формування показників продуктивності та якості насіння. Оптимальною виявилась норма
висіву 6,0 млн схожих насінин/га для сортів Ківіка — 1,36 т/га,
що на 0,12 т/га вище порівняно з нормою висіву 4,0 млн сх.
нас./га; Еврика — 2,05 т/га (0,14 т/га). Зазначено, що для
сортів Південна ніч, Водограй, Аквамарин, Північна зірка,
Блакитно-помаранчевий, Живинка, Запорізький богатир
оптимальною була норма висіву 8,0 млн сх. нас./га. Найвищий вміст жиру серед досліджуваних сортів одержано в
сортів степового екотипу Водограй (42,98%) і Запорізький
богатир (41,36%), на контролі (Південна ніч) — 39,37%. Серед сортів лісостепового екотипу найвищим умістом жиру
характеризувались Блакитно-помаранчевий (44,03%) і Аквамарин (42,74%). Слід зауважити, що підвищення норми
висіву від 4 до 6 млн сх. нас./га зумовило істотне зменшення
показника олійності в межах 0,31–0,94% і маси 1000 насінин
у досліджуваних сортів на 0,1–0,4 г.
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УДК 633.854.54:631.53.01
2021.3.186. Товстановська Т. ОСОБЛИВОСТІ ВИСІВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО. Пропозиція. 2021. № 4. С. 34–39.
Льон олійний, висівання льону олійного, насіння льону
олійного.
Висвітлено питання щодо особливостей висівання льону
олійного (ЛО), місця його в сівозміні, вимог до елементів
живлення, температури і наявності вологи. Зазначено, що
в сівозміні ЛО найкраще розміщувати після озимих і ярих
зернових, а також після зернобобових, баштанних, картоп
лі, кукурудзи та інших просапних культур, після яких поле
залишається чистим від бур’янів, без надмірного переущільнення, надлишку азоту й органічних залишків. Оскільки ЛО
рано збирають, то він є хорошим попередником для озимих
і ярих колосових культур. Зауважується, що ЛО вибагливий
до якості основного й передпосівного обробітків ґрунту. Усі
прийоми землеобробітку під цю культуру мають бути спрямовані на максимальне накопичення і збереження вологи,
знищення бур’янів, якісне загортання в ґрунт органічних
решток і мінеральних добрив тощо. Кращими ґрунтами для
ЛО є чорноземи і каштанові. Не придатні для цієї культури
заболочені і солонцюваті ґрунти. Слід зазначити, що ЛО
споживає менше поживних речовин порівняно з іншими с.-г.
культурами, але через досить слаборозвинену кореневу
систему має високі вимоги до родючості ґрунту і добре
реагує на внесення мінеральних добрив. Для проростання
насіння ЛО потребує значно меншої кількості води ніж інші
с.-г. культури. Насіння проростає за температури 6°С, однак для дружних сходів ґрунт має прогрітися до 10...12°С.
Зазначено, що ЛО є холодостійкою культурою, тому його
можна висівати в ранні строки — відразу після ранніх ярих
культур.
УДК 633.854.54:631.559:631.8
2021.3.187. Шувар А.М., Рудавська Н.М., Дзюбайло А.Г.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД
ВПЛИВУ БІОПРЕПАРАТІВ ТА КОМПЛЕКСНИХ МІКРОДОБ
РИВ. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво:
міжвід. темат. наук. зб. Львів; Оброшине, 2021. Вип. 69, ч. 1.
С. 142–156. Бібліогр.: 35 назв. Шифр 06 554435.
Льон олійний, продуктивність льону олійного, біопрепарати, мікродобрива комплексні, насіння льону олійного.
Наведено результати досліджень щодо продуктивності
льону олійного (ЛО) залежно від впливу біопрепаратів та
комплексних мікродобрив у ґрунтово-кліматичних умовах
Лісостепу Західного за органічної технології його вирощування. Встановлено, що застосування комплексних мікродобрив
і стимуляторів росту за вищезазначеної технології вирощування ЛО сорту Водограй зумовило збільшення тривалості
фаз ялинки і бутонізації на 1–4 дні. Найвищу продуктивність
насіння ЛО (1,34 т/га) одержали за використання біостимулятора Вітазим для обробки насіння перед сівбою (1,0 л/т).
Приріст до контролю був 0,17 т/га (14,1%), а інші стимулятори
зумовили приріст урожайності насіння в межах 0,11–0,12 т/га
(9,5–10,9%). За використання інших комплексних мікродоб
рив приріст урожайності насіння становив 0,08–0,09 т/га
(6,8–7,8%). З’ясовано, що застосування для обробки насіння
регуляторів росту Вітазим, Еколайн бор, Вимпел дало змогу
підвищити вміст олії на 0,5–0,6%, а Спектрум аскостарт за
тих же умов — на 1,4%. Серед регуляторів росту найбільше
пригнічували розвиток антракнозу на час настання жовтої
стиглості рослин ЛО Вітазим, Еколайн бор преміум, Вітазим,
Еколайн універсал ріст аміно та Спектрум аскостарт. Установлено, що за їх унесення розвиток хвороби був у межах
22,0–27,1%, а технічна ефективність становила 31,3–41,0%.
Серед біопестицидів найбільше пригнічували розвиток антракнозу Гаупсин форте (7,0 л/га), Триховерин (1,5 л/га) —
22,3–22,9%, ТЕ — 38,6–40,2%. Технічна ефективність біоінсектициду “Актарофіт к” проти блішок на посівах льону у
фазі сходів становила 84,5%.
УДК 633.854.54:633.521:631.527(477.8)
2021.3.188. Дорота Г.М., Волощук О.П., Шувар А.М.
ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЛЬОНУ ЗА ОСНОВ
НИМИ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ. Передгірне та гірське земле
робство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб. Львів; Обро-
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РОСЛИННИЦТВО. Садівництво. Плодівництво

шине, 2020. Вип. 68, ч. 2. С. 67–80. Бібліогр.: 30 назв. Шифр
06 554434.
Льон, селекція льону, продуктивність льону, розсадник,
сортозразок льону.
Здійснено оцінку нових гібридних комбінацій за основ
ними господарсько цінними показниками для створення
перспективних сортів, пристосованих до умов західного
регіону України, які будуть поєднувати високу врожайність
насіння і волокна з добрими прядивними властивостями.
У результаті проведених 3-річних досліджень (2016–2018 рр.)
на 3-му етапі селекційного процесу здійснено оцінку і добір генотипів підвидів льону за комплексом цінних ознак.
Визначено достовірні відмінності між структурними, технологічними величинами та продуктивними показниками
(насіння, льоносолома та волокно) у гібридних комбінаціях
для створення нових перспективних сортів альтернативної
форми — межеумкової різновидності, які поєднуватимуть
високу врожайність насіння і будуть придатні до механізованого збирання зернозбиральними комбайнами в ґрунтовокліматичних зонах західного регіону. Проведено порівняльну
оцінку ідентифікаційних морфологічних ознак льону.
УДК 633.854.78:631.527
2021.3.189. Смульська І., Хоменко Т. НОВИНКИ В СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИКУ’2021. Пропозиція. 2021. № 1. С. 52–56.
Соняшник однорічний, селекція соняшнику, сорти соняшнику.
Наведено характеристики сортів соняшнику однорічного
(СО), який за останнє 10-ліття впевнено займав місце серед
лідерів за зростанням посівних площ і збільшенням продуктивності. З-поміж чималого сортового різноманіття новинок
СО, занесених до Держреєстру на 2021 р., представлено
такі з них, як: ультрастиглі гібриди — Електрік КЛП, ЕС
Юрасик СУ, МАС 870Г; ранньостиглі гібриди — Австралія,
Кемпбелл, ЕС Вілліс КЛП, Суфікс; середньоранньостиглі —
ЕС Колоріс КЛ, Зурфер КЛ, ЛГ 50510, ЛГ 50609, Дункан КЛП,
Сабвей, Сулфонор, П64 ЛЛ138, П64 ЛЕ136, Поверсан, РЖТ
Салльвадор, Санбрела, Магма СУ; середньостиглі гібриди — КВС Ахіллес КЛП, ЛГ 50797 КЛП, ДСХ 415 КЛ, П64
ЛП140. Зазначено, що одним із основних шляхів підвищення
прибутковості вирощування соняшнику попри мінливість
погодно-кліматичних чинників є впровадження у виробництво
нових гібридів, які дають можливість аграріям ефективніше
використовувати наявні в них ресурси.
УДК 633.854.78:631.527.52
2021.3.190. Макляк К.М., Леонова Н.М., Сивенко В.І.,
Удовіченко А.Ю. ПРОЯВ ГЕТЕРОЗИСУ В F 1 ГІБРИДІВ
СОНЯШНИКУ КОНДИТЕРСЬКОГО ТИПУ. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2020. Вип. 117. С. 99–
109. Бібліогр.: 30 назв.

2021.3.192.

Соняшник кондитерського типу, гетерозис, гібриди
соняшнику.
Досліджували 10 самозапильних ліній соняшнику (С.) і 90
гібридних комбінацій, створених за схемою нових діалельних
схрещувань з метою встановлення прояву ефектів гетерозису (Г.) за основними цінними господарськими ознаками
(2016–2018 рр.). За результатами дослідження визначено
рівень прояву істинного Г. у першому гібридному поколінні за ознаками “врожайність”, “збір ядра з гектара”, “маса
1000 насінин”, “лушпинність”. Виявлено особливості прояву
істинного Г. залежно від рівня прояву ознак у батьківських
компонентів гібридів. Виділено кращі лінії — батьківські
компоненти гібридів кондитерського типу. Зазначено, що
високим рівнем істинного Г. за врожайністю і збором ядра
з гектара характеризуються гібридні комбінації з лініями
Сх51А і Х2301В. У результаті схрещування цих батьківських
компонентів одержали гібрид Гудвін, який занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення
в Україні, з 2018 р.
УДК 633.88:582.998.1:631.529(477.8)
2021.3.191. Кубінська Л.А., Мельничук О.А. ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ ВИДІВ РОДУ ECHINACEA MOENCH
ПЕРШОГО РОКУ ІНТРОДУКЦІЇ В УМОВАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ. Овочівництво і баштанництво:
основні малопоширені і нетрадиційні види рослин — від
вивчення до освоєння (с.-г. і біологічні науки): матеріали VІ
Міжнар. наук.-практ. конф. (у рамках V наук. форуму “Нау
ковий тиждень у Крутах — 2020”, с. Крути, Чернігів. обл., 12
берез. 2020 р.): у 5 т. Обухів, 2020. Т. 1. С. 39–47. Бібліогр.:
6 назв. Шифр 06 554426.
Лікарські рослини, ехінацея, онтогенез, інтродукція ехінацеї, види ехінацеї.
Наведено результати вивчення особливостей росту і
розвитку видів роду Echinacea за її інтродукції в умовах
Кременецького ботанічного саду. Найпопулярнішими рослинними імуностимуляторами, що широко використовуються
в медицині, є представники роду Echinacea Moench з родини
Asteraceae. З’ясовано, що рослини роду Echinacea в умовах
Кременецького ботсаду у віргінальний стан переходять навесні другого року життя. Наприкінці першого року життя рослини формують кущ заввишки 48 см для E. purpurea, 33,6 см —
E. pallida і 34 см у E. paradoxa і в цьому стані завершують
свій розвиток першого року. У перший рік культивування
найвища продуктивність зеленої маси спостерігалась за найзагущеніших посівів (0,25×0,25 м), що було характерним для
всіх трьох видів. Слід зазначити, що починаючи з другого
року вегетації види роду Echinacea проходять всі фази розвитку, а E. purpurea та E. pallida навіть утворюють самосів.
Це вказує на сприятливі умови для впровадження рослин
роду Echinacea в культуру.

634.1/.8 Садівництво. Плодівництво
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — академік НААН КОНДРАТЕНКО П.В.
УДК 634.2:632.934
2021.3.192. Градченко С., Шевчук І. ДО САМИХ КІСТОЧОК. Садівництво по-українськи. 2021. № 2. С. 58–59.
Кісточкові культури, абрикос, персик, слива, вишня, черешня, захист кісточкових культур, препарати захисту
кісточкових культур.
У 2021 р. для всіх кісточкових культур (КК) критичним
захворюванням став моніліоз, а кокомікоз — для вишні і
черешні. Наведено рекомендації науковців Інституту садівництва НААН щодо захисту КК від шкідників і хвороб. На
початку набубнявіння бруньок від каліфорнійської та інших
щитівок, павутинного кліща, попелиці, листокрутки, моні
ліозу, кокомікозу, кучерявості листя, клястероспоріозу тощо
слід обприскувати КК: проти шкідників — ЗОВ, к.е. 40 л/га
(роб. розчин — 1000–1500 л/га); проти хвороб — Косайд
2000, в.г., 4–6 кг/га, або ж Бордо Ізагро 20% з.п., 5 кг/га.
Під час появи та відокремлення бутонів у черешні, вишні,
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сливи (перед цвітінням) проти моніліозу, плямистості листя,
плодової гнилі та шкідників — Хорус 75% ВГ, 0,25–0,3 кг/га,
Ембрелія 140 SC, КС, 1,2–1,5 л/га або ж — Луна Сенсейшен
500 SC, к.с., 0,3–0,5 л/га з додаванням на сливі Конфідору —
20% ВРК, 0,25 л/га, а на вишні та черешні — Каліпсо 48%
SC, КС, 0,25–0,3 л/га. Наведено строки та заходи для персика й абрикоса на початку розпукування бруньок та після
закінчення цвітіння, а також для всіх КК через 10–12 днів
після попередніх обробок, перед збиранням урожаю та після
нього. Зокрема, для персика й абрикоса проти моніліозу,
кучерявості листя, клястероспоріозу тощо, на початку розпукування бруньок, у фазі рожевого бутона важлива обробка
Хорусом, 75% ВГ, 0,25–0,3 кг/га, Світчем, 62,5% ВГ, 0,75–
1 кг/га або ж Сігнумом, 33,4% ВГ, 1–1,25 кг/га. На персику —
Скором 250 ЕС, КЕ, 0,2 л/га, Деланом, ВГ, 1 кг/га, Самшитом,
КС, 0,2–0,3 л/га. А після закінчення цвітіння доцільне обприскування Топсином М, 70% ЗП, 1 кг/га, Скором 250 ЕС, КЕ,
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0,2 л/га, або ж Хорусом, 75% ВГ, 0,2–0,3 кг/га з додаванням
на персику й абрикосі Карате 050 ЕС, КЕ, 0,3 л/га або Децису
f-Люкс 25 ЕС, КЕ, 0,5 л/га.
УДК 634.21:631.54:632(477.87)
2021.3.193. Попович Т. ПЛОДИ ЗУСИЛЬ. Садівництво
по-українськи. 2021. № 1. С. 60–63.
Абрикос у Закарпатті, обрізування абрикоса, захист
абрикоса.
Головний агроном підприємства у Закарпатті “Файно Фрут”
висвітлює свій досвід вирощування абрикоса (А.). Під А.
обирають ділянку на легких супіщаних і середньосуглинкових, добре дренованих ґрунтах, з глибоким заляганням
підґрунтових вод. Площа живлення з урахуванням оптимального освітлення — 7×4 — 8×6 м. Описано особливості
садіння А. та формування крони дерева і поетапний захист
від хвороб і шкідників. Обрізування А. слід починати, коли
минула небезпека — від замерзання восени або на початку
зими, але до повного розквіту навесні, що знизить ризик
хвороб і травм. Однак А. не любить сильного обрізування.
Формувати дерево доцільно у формі “вази” або “відкритого
центру”. Систему захисту розпочинають у фазі набухання і розпускання бруньок залежно від погодних умов — 2
рази мідьумісними препаратами, але їх після цвітіння замінюють на Косайд (2,5–3,0 кг/га) та Чемпіон (2,0–2,5 кг/га).
Рекомендована норма водовиливу для обмивання — 800–
1000 л води/га, проте її корегують відповідно до віку і стану насаджень. Важливим є швидке видалення і знищення
плодових мумій і хворих частин дерев, що убезпечить від
бурої гнилі. Із 5-річного віку застосовують мінеральні оливи
від шкідників і щитівки. Це такі емульсії: Олемікс та Еко
Оїл Спрей — 20 л на 1000 л води. За умови підтоплення у
зимово-весняний період, якнайшвидше застосовують побіл
сумішшю вапна і 3%-го мідного купоросу. До цієї суміші додають фунгіцид Топсин-М (5 г/10 л води), а щоб уникнути стікання суміші з кори також додають водоемульсійну фарбу.
УДК 634.23:631.526/.527.82
2021.3.194. Маценко О. КРИТЕРІЇ УСПІХУ ЧЕРЕШНЕВОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ.
Садівництво і виноградарство. Технології та інновації. 2021.
№ 2. С. 28–30.
Черешневі сади інтенсивні, сорти черешні, запилення
черешні (Лапінз, Грейс Стар), запилювачі-донори (Скина,
Свит Харт, Соната), методи UFO i KGB, урожайність
черешні.
Голова Асоціації інтенсивного садівництва на Черкащині
висвітлює основні критерії успіху щодо вирощування черешневих садів (ЧС) у сучасних екстремальних кліматичних
умовах. Зауважується, що головний показник якості однорічного саджанця черешні — діаметр штамба вище на 10 см від
місця окулірування має бути не менше 24 мм. Добрий саджанець — висотою 1,7 м, з мичкуватою розгалуженою кореневою системою. Саджанці, яким більше року, використовувати
не слід, з дворічними збільшуються проблеми, які можна
мінімізувати вкоротивши бокові пагони і зробивши кербовку
на молодому штамбі. Саджанці без бокових гілок легко
формувати за допомогою будь-якого методу: UFO, KGB чи
стрункого веретена. Інтенсивні технології вирощування ЧС
із застосуванням низькорослих підщеп та формування за
методами UFO і KGB дають можливість збільшувати врожайність від 6–8 т/га до 15–27 т/га на низькорослих підщепах
типу PHL, Piku, Tabel Ertablis, Victor, ВСП-2 (Кримськ-5), зі
щільністю розміщення 1200–1900 дерев/га. Через ультранизьке продукування вегетативної деревини, постійну заміну
вертикальних лідерів старшими від 4-річного віку в системах
UFO і KGB одержують плоди великого розміру діаметром
32–36 мм. Швидкість збору плодів збільшується у кілька
разів. За системою UFO урожай становить 450–500 кг плодів
за зміну, а за KGB — 400–420 кг у господарстві. Водночас з
дерев, вирощених за “старими” системами формування, —
50–70 кг. Описано підбір сортів і особливості запилення та
краплинного зрошення у ЧС. Зазначено, що задимлення і
зрошування водою по кроні дерев у боротьбі із заморозками
недостатньо ефективні. Застосування гібереліну GA 4/7 за
2–3 доби до заморозків і в перші години після них, навіть у
разі появи некрозів, стимулює відновлення пошкоджених
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частин дерева і зберігає 85% урожаю. Наведено інші поради
щодо вирощування успішних черешневих садів.
УДК 634.23:631.81
2021.3.195. Вуйчік П. ЖИВЛЕННЯ ЧЕРЕШНІ. Садівництво
по-українськи. 2021. № 2. С. 72–73.
Черешня, живлення черешні, досвід Польщі.
Акцентовано увагу, що живлення плодових культур оцінюється за результатами аналізу ґрунту і листя, а також
візуально. Неправильне використання добрив знижує врожайність, підвищує вразливість до шкідників, патогенів і
надмірно забруднює ґрунти і воду. Розглянуто досвід Польщі. Наведено орієнтовні дози азоту для черешневого саду
залежно від умісту органічної речовини у ґрунті. Відзначено
важливість вапнування ґрунту, обприскування кальцієвовмісними добривами, починаючи за три тижні перед збиранням
плодів і під час дощів. Проте ці процедури не можуть замінити захист рослин із використанням пестицидів. Наведено
показники граничного вмісту основних макроскладових у
листку черешні та рекомендовані дози компонентів (N, P,
K, Mg). Деталізовано застосування фосфору в орному і
підорному шарах, перед закладанням саду, а також калію і
магнію для різних за механічним складом ґрунтів та співвідношення K:Mg.
УДК 634.51:631.8:631.53.03
2021.3.196. Яковенко Р. ГОРІХОВА БАСТА. Садівництво
по-українськи. 2021. № 1. С. 96–97.
Горіх волоський, удобрення горіха, ґрунти горіхових садів,
шкілка горіха волоського, розсадники горіха волоського.
Описано особливості раціонального удобрення промислових садів горіха волоського (ГВ). Перед закладанням насаджень ГВ рекомендовано вносити під оранку органічні (гній) —
40–60 т /га, фосфорні і калійні добрива — 90–200 кг/га.
Проте на більш кислих ґрунтах легкого гранулометричного
складу вносять більші норми добрив — 150–200 кг/га, а на
лужніших з підвищеним умістом карбонатів — менші — 90–
120 кг/га. У молодих насадженнях гній вносять раз у 2 роки —
20–25 т/га, а мінеральні добрива — щороку (N 60P 30K 30).
У плодоносних насадженнях ГВ потреба в удобренні дерев
не дуже велика порівняно з іншими плодовими культурами.
Органіку вносять також через рік (30 т/га), а мінеральні доб
рива — щороку (N60P45K45). Тонна плодів виносить з ґрунту
2,68 кг азоту, 0,94 фосфору та 1,02 кг калію, а за врожайності 2 т/га це внесення подвоюється. У міжряддях ГВ вирощують ярі чи озимі трав’янисті рослини на зелену масу, яку
заробляють у ґрунт (влітку і восени — ярі, навесні — озимі).
Ефективно також застосовувати дерново-перегнійну систему
утримання міжрядь, за якої трав’янисту рослинність періодично скошують і залишають на поверхні ґрунту як мульчу
(трави: тимофіївка лучна, костриця лучна або червона,
грястиця збірна, райграс пасовищний, польовиця біла, або
ж їхні травосумішки). Контроль за живленням ГВ проводять
за результатами листкової діагностики. Оптимальний уміст
у листі горіха: N — 2,55%; P2O5 — 0,53; K2O — 1,99%. Для
швидкого усунення дефіциту елементів живлення рослини
підживлюють позакоренево макро- і мікроелементами. Розглянуто особливості внесення добрив у шкілці сіянців і першому полі плодового розсадника горіха волоського.
УДК 634.51:632
2021.3.197. Скорейко А. МІЦНІСТЬ ГОРІШКА. Садівниц
тво по-українськи. 2021. № 1. С. 90–91.
Горіх волоський, захист горіхових садів, біозахист горіха волоського, фунгіциди, інсектициди, біопрепарати в
садах.
Розглянуто систему захисту горіха волоського (ГВ) від
хвороб і шкідників (бура плямистість, бактеріоз, яблунева
плодожерка, горіхова мінуюча міль, попелиці, кліщі). Охарактеризовано агротехнічні заходи: вибір ділянки для саду,
суцільна оранка, утримання ґрунту, своєчасне обприскування (хімічний + біологічний захист). У весняно-літній період
(квітень–липень) доцільне хімічне оброблення насаджень ГВ;
в посушливі і помірно вологі роки — 2–3 рази, у дощові — не
менше 4. Перше обприскування до розпускання бруньок —
3% або ж по бруньках — 1% бордоською рідиною (БР).
Ефективність підвищується при додаванні до 3% розчину БР
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карбаміду — 1%, а до 1% БР — 0,3–0,4% при обробленні під
час появи перших листків. До 3- і 4-го обприскування проти
хвороб використовують: 34,5% сульфат міді триосновний —
5,0 л/га; 90% хлорокис міді — 4–6 кг/га; 80% металаксил +
полікарбацин — 4–6 кг/га. За потреби фунгіциди поєднують
з інсектицидами проти 1-го покоління яблуневої плодожерки
і 2-го — горіхової мінуючої молі. Як правило 1-ше покоління
шкідника нечисленне, а 3-тє значною мірою уражують паразити, тому пошкодження листків знижується від 47–53%
(від 2-го покоління) до 3–5%. Строки оброблень добре поєднувати, оскільки в кінці травня — 1-й декаді червня спостерігається відродження гусені плодожерки і початок проникнення гусені молодшого віку мінуючої молі у м’якуш листка.
Ефективне застосування проти цих шкідників препаратів на
основі: 10% гексафлумурону — 0,6–0,8 кг/га, 25% феноксикарбу — 0,6 кг/га, 5% люфенурону — 1 л/га. У 2–3-й декадах
липня проводять 1-ше обприскування проти 2-го покоління
яблуневої плодожерки, якщо в урожаї минулого року було
ушкоджено понад 2% горіхів. Наведено детально і біологічні
заходи захисту біопрепаратами: Лепідоцид, Ентобактерин,
Бітоксибацилін, Дендробацилін, Актарофіт, ФітоДоктор, Агат25К, Триходермін. Підкреслено, що своєчасні захисні заходи
забезпечують підвищення врожаїв горіхів у 1,5 раза.
УДК 634.55:631.53.03
2021.3.198. Бабанський В., Петренко С. РОЗВИТОК МИГДАЛЕВИХ САДІВ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
Горішник. Технології та інновації. 2021. № 2. С. 4–7.
Мигдаль, сади перспективні, мигдалевий розсадник (Одещина), урожайність мигдалю, морозо- і посухостійкість
мигдалю.
Наведено історичні факти розвитку мигдалевих садів в
Україні. Нині в умовах жаркого і посушливого літа досить
перспективним є вирощування мигдалю, волоського горіха та
фундуку. Висока посухостійкість і невибагливість до ґрунтів і
догляду характерні саме для мигдалю, який може рости на
кам’янистих, легких піщаних ґрунтах. Дерева витримують
взимку морози до –22°С і більше. Описано досвід закладки
мигдалевого саду (віце-президент Української горіхової
асоціації В. Бабанський і завідувачка кафедри садівництва
Одеського ДАУ С. Петренко). Перший мигдалевий розсадник
закладено на півночі Одеської обл., на кордоні з Вінниччиною. У 2020 р. закладено три ділянки: у с. Саражинка
Балтського р-ну (10 га), у с. Городній Болградського р-ну і в
с. Суворове Ізмаїльського р-ну. Рекомендовано закладати
сад декількома сортами з різними термінами цвітіння, щоб
забезпечити добру запилюваність і спланувати збір урожаю.
Рекомендована схема садіння мигдалю 6×4 м. Охарактеризовано сорти, які занесено до Державного реєстру і на
які є патенти, а саме: М41 Алекс (№ 19285003), Джорджія
(№ 19285002), Е5 Борозан (№ 19285004), Луїза (№ 19285001).
Представлені сорти, стійкі до більшості характерних для
мигдалю хвороб, а також зимо- і посухостійкі, урожайність —
2,3–2,5 т/га. Закладати мигдалевий сад рекомендовано
тільки щепленими саджанцями. Нині вивчається можливість
використання універсальної безвірусної підщепи GF-677
(вир-во Ізраїлю), для якої характерна посухостійкість і доб
ра сумісність з мигдалем. Окрім того, у проєкті виробництво
саджанців мигдалю in vitro.
УДК 634.7:631.526/.527.3
2021.3.199. Кондратенко Т.Є., Кузьмінець О.М. ПОМО
ЛОГІЯ ЯГІДНИХ КУЛЬТУР: посібник. Київ, 2020. 436 с.
Бібліогр.: 104 назви. Шифр 554473.
Ягідні культури, суниця, смородина чорна, порічки, аґрус,
малина, ожина, селекція ягідних культур.
Висвітлено результати селекційної діяльності учених в
Україні та світі, спрямовані на виробництво плодів ягідних
культур у певних ґрунтово-кліматичних умовах. Наведено
повну інформацію про поширення, нові та перспективні сорти: суниці — 52, смородини — 47, порічок — 25, аґрусу — 31,
малини — 38, ожини — 20 сортів. Зазначено, що з огляду
на багаточисельність сортів, садоводам під час добору
сортименту для кожної вирощуваної плодової культури чи
ґрунтово-кліматичної зони необхідно враховувати специфіку
і напрями використання продукції, а також надавати перевагу тим сортам, які поєднують такі якісні характеристики:
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стабільна і висока урожайність, відмінна якість ягід, імунність або ж повна польова стійкість рослин проти хвороб,
шкідників та абіотичних стрес-факторів. Зауважується, що в
галузевій програмі розвитку садівництва України на період
до 2025 р. визначено, що сортова політика в межах таких
культур, як: смородина чорна, порічки та аґрус базуватиметься на сучасному вітчизняному сортименті. Зокрема,
основу середньопізнього і нейтральноденного сортименту
суниці становитимуть інтродуковані та вітчизняні сорти. Тому
аматорам-садоводам чи промисловцям необхідно уважно
добирати відповідні кращі сорти для високоприбуткового
ягідника у певній агрокліматичній зоні України. Видання доповнено кольоровими фото сортів ягідних культур.
УДК 634.71:631.147
2021.3.200. Мельник С. АКЦЕНТ — НА ОРГАНІКУ, ОРІЄН
ТАЦІЯ — НА УКРАЇНЦІВ. Ягідник. 2021. № 2. С. 74–78.
Малина органічна, родючість ґрунту, захист малини,
обрізка малини, ТОВ “Золоті гори”.
Висвітлено досвід вирощування органічної малини у господарстві ТОВ “Золоті гори” (Полтавська обл.), яке заснував
О. Козуб у 2016 р. Акцентовано увагу на тому, що найперша умова врожайності малини — це поліпшення стану
землі, на якій її вирощують. Органічні технології базувались
у господарстві на внесенні соломи, тирси, трісок з пилорам (гілля дерев перебиті), а також деструкторів. Постійно
працюючи над заселенням ґрунту корисною мікрофлорою,
вносили добрива на основі трюфеля (мікоризні препарати,
які сприяють заселенню корисних грибів). Таким чином, відновили родючість ґрунту на непридатній ділянці, яку взяли
в оренду. Для захисту від хвороб і шкідників у господарстві
використовують інсектициди Бітобаксицилін і Лепідоцид та
фунгіциди Триходермін і Планріз. Сорти для насаджень
обирались прямостоячі, врожайні, акліматизовані до регіону,
стійкі проти хвороб, з великою смачною ягодою, або ж ті,
які відповідали хоч 2–3 критеріям оцінки. Серед улюблених
виділено сорти Зюгана, Аміра і Регіна. Важливо також брати
до уваги і відповідність географічного розташування ділянки,
що також впливає на плодоношення сорту. Для органічного
вирощування добре підходять ремонтантні сорти, оскільки
їх щороку вирізають під корінь, тому розвиток шкідників і
хвороб на кущах зменшується. На гектар насаджень малини
використовують ≈25–30 м3 води на 1 полив, постійно контро
люючи показники рН та Ес (коефіцієнт електроіндуктивності,
якщо Ес перевищує 1,5, то вода для поливу непридатна, при
Ес=2 можливе повне знищення малини). Щодо обрізки кущів,
то в господарстві на ремонтантних сортах зрізають верхню
частину пагонів, і на літній малині — повністю дворічні пагони, якомога ближче до землі, щоб зменшити поширеність
шкідників і хвороб. Окреслено переробку ягід малини, зок
рема на пастилу.
УДК 634.75:631.589.2:631.811
2021.3.201. Ковальов М.М. ВПЛИВ ІОННОГО СКЛАДУ
ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТАНТНИХ СОРТІВ ПОЛУНИЦІ В ГІДРОПОННИХ КОЛОНАХ.
Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020.
Вип. 116: С.-г. науки, ч. 1. С. 104–111. Бібліогр.: 12 назв.
Полуниця (американські сорти), розсада полуниці, гідропонне вирощування, поживний розчин, полив суниці, мінеральне живлення полуниці, полуниця ремонтантна.
Запропоновано конструкцію гідропонних колон (ГК), яка
сприяє кращому приживанню розсади американських сортів
полуниці (Сан Андреас, Альбіон, Монтеррей, Сельва) до
умов вирощування. Використання ГК, заповнених поживним
розчином певного іонного складу на кожній стадії вирощування ( розчину Кноппа + 100 мг/л KH2PO4 у перші 10 діб
та розчину Кноппа + 1420 мг/л Ca(NO3) у наступні 10 діб).
Характеризується високою ефективністю, універсальністю
і дає змогу одержати розсаду із добре розвиненою кореневою системою і надземною частиною в різних досліджених
ремонтантних сортів полуниці. Зазначено, що за вирощування її в гідропонних колонах із застосуванням краплинного
зрошення в захищеному ґрунті доцільно використовувати
розсаду класу А + Фріго. Обираючи добрива, необхідно
аналізувати листовий стан. Підставою для зміни норми доб
рива слугує листова діагностика, яку застосовували перед
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РОСЛИННИЦТВО. Садівництво. Плодівництво

цвітінням. Наведено поживні речовини для поливу полуниці
у фазі плодоношення. На розробленому живильному розчині
фактична врожайність усіх досліджених сортів збільшилась:
Сан Андреас — 420, Альбіон — 529 г/кущ (на 15%), Монтеррей — 495, Сельва — 260 г/кущ (на 12–13%). Найбільшою
вирівняністю ягід відзначились сорти Сан Андреас, Альбіон
і Монтеррей.
УДК 634.8:631.53.03/.527.6:57.085.2
2021.3.202. Зеленянська Н.М., Теслюк Н.І., Гогулінська О.І., Подуст Н.В. РОЗРОБКА СТРУКТУРОВАНОГО
ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ АДАПТАЦІЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ МАСИ І КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ МІКРОКЛОНІВ
ВИНОГРАДУ ДО УМОВ In vivo. Таврійський науковий вісник:
[зб. наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 116: С.-г. науки, ч. 1. С. 64–
75. Бібліогр.: 22 назви.
Виноград (in vitro), мікроклони винограду, культивування
винограду, поживне середовище Мурасіге і Скуга, агроперліт, вермикуліт, сольовий склад МС.
Уперше створено структуроване 2-шарове поживне середо
вище (ПС) для культивування винограду in vitro шляхом додавання до ПС Мурасіге і Скуга (МС) природних мінералів
агроперліту і вермикуліту. За показниками приживлюваності
експлантів, інтенсивності проліферації пазушних бруньок,
ризогенезу, біометричними показниками розвитку вегетативної маси і кореневої системи мікроклонів винограду найкращі
результати одержали на ПС такого складу (відносно сольового складу МС): макросолей, хелату заліза, агроперліт
(у співвідношенні ПС: агроперліт як 2:1), агар — 6 г/л. Через
30 діб культивування мікропагонів винограду на цьому ПС їх
приживлюваність була 100%. Через 60 діб висота мікроклонів зменшилась на 2,0–5,8 см, кількість листкових пластинок
знаходилась у межах 5,8–7,3 шт. (у контролі — 8,5 шт.).
Проте площа листкових пластинок достовірно перевищувала
контроль на 8,34–18,11 см2. Відзначено позитивний вплив на
ріст і градацію коренів. У рослин утворилось 14,0–15,0 шт.
коренів 1-го порядку загальною довжиною 57,3–63,8 см.
Коренева система характеризувалась накопиченням більшої
кількості сухих речовин і зменшенням загального обводнення їхніх тканин. Це сприяло кращій підготовці мікроклонів до
переведення в неконтрольовані умови ex vitro.
УДК 634.8:631.53.03:57.085.2:632
2021.3.203. Ковальова І.А. РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ У ГЕНЕРАТИВНІЙ ТА
КЛОНОВІЙ СЕЛЕКЦІЇ ВИНОГРАДУ В УКРАЇНІ. Таврійський
науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 114: С.-г.
науки. С. 49–54. Бібліогр.: 15 назв.
Виноград, біотехнологія у виноградарстві, клони і сорти винограду, культура in vitro, захист винограду, вірусні
хвороби винограду.
Проаналізовано основні напрями біотехнологічних методів у генеративній і клоновій селекції винограду (ННЦ “ІВіВ
ім. В.Є. Таїрова”). Визначено, що основним напрямом використання культури in vitro у клоновій селекції винограду
є прискорене розмноження нових генотипів на безвірусній основі, що може бути як на універсальних поживних
середовищах, так і на розроблених для певного генотипу.
Результати прискореного розмноження генотипів 5 столових,
3 технічних та 3 підщепних сортів, а також клонів сортів винограду показали, що їх приживлюваність становить 86–90%,
коефіцієнт мультиплікації — 1,7–2,7 на модифікованих середовищах, що дає можливість швидкого розмноження (як
елемент зберігання / поширення / розмноження) генетичних
ресурсів винограду. Відзначено, що в генеративній селекції
перспективним напрямом біотехнологічних методів є прискорений скринінг генотипів у культурі in vitro на соле- та
посухостійкість. Це скорочує строки оцінювання генотипів
у польових умовах щонайменше на три роки (так оцінено
матеріал нових підщепних сортів Добриня і Гарант та прищепного сорту Кардишах). Дослідження ураження вірусом
скручування в культурі in vitro на провокаційних середовищах
із сорбітолом може замінити метод індексації щепленням
на сорти-індикатори за тестування клонів винограду, що
скорочує строки тестування від 2–3 років до кількох місяців.
Проте цей метод не дає змоги розрізнити за симптоматикою
ураження першим і третім серотипами вірусу скручування
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УДК 634.1/.8

листя, що обмежує його застосування за тестування в прог
рамах сертифікації.
УДК 634.8:632.112:631.4/.5(477.7)
2021.3.204. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ПОСУХИ НА ПІВДНІ
УКРАЇНИ / Власов В.В., Ковальова І.А., Зеленянська Н.Н.,
Мулюкіна Н.А., Ляшенко Г.В., Булаєва Ю.Ю., Мельник Е.Б.,
Сапожніков А.М., Савін М.О., Кувшинов А.О., Штірбу А.В.
Виноградарство і виноробство: міжвід. темат. наук. зб. Одеса,
2020. Вип. 57: Присвяч. 150-річчю від дня народж. В.О. Гернета. С. 6–12. Бібліогр.: 3 назви. Шифр 06 554689.
Виноградники південного регіону, посуха, обробіток ґрунту безполицевий, розпушувач ґрунту РВ-3, економіка вино
градарства, Одеська обл.
Окреслено історичні, економічні та кліматичні особливості регіону Північного Причорномор’я. Розглянуто умови
сезону вегетації винограду у 2020 р., відмічено погіршання
росту і врожайності через посуху. Висвітлено рекомендації
Нац. наук. центру “Інститут виноградарства і виноробства
ім. В.Є. Таїрова” щодо безполицевого обробітку ґрунту (БОҐ)
на виноградниках як способу для збереження вологи. Технічне забезпечення БОҐ в рядах плодоносних насаджень уможливила конструкція глибокорозпушувача РВ-3, яку розробили
в НВФ “Наука” (м. Одеса). Вона обладнана додатковими
боковими робочими органами для внесення мінеральних
добрив. Особливістю БОҐ цим знаряддям є омолодження
кореневої системи. Приріст коренів у зоні розпушення через
рік збільшується вдвічі, в врожайність виноградників — на
10% при зменшенні сукупних витрат енергії у 2,5 раза. Розпушення ґрунту на глибину 60 см сприяє накопиченню вологи, повітрообміну і раціональному використанню поживних
речовин. Запропонована технологія підготовки ґрунту під
виноградники дає можливість зменшити витрати на пальне
в 5 разів, затрати праці — у 6,3 раза порівняно з класичною
технологією, яка базується на суцільній плантажній оранці
на глибину 45–50 см.
УДК 634.862/.864:632.111.5(477.7)
2021.3.205. Ласкавий В.М., Кузьменко О.Р., Гетьман Н.Г.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СТОЛОВИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ В АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ ПІВДЕННОГО
СТЕПУ УКРАЇНИ. Виноградарство і виноробство: міжвід.
темат. наук. зб. Одеса, 2020. Вип. 57: Присвяч. 150-річчю
від дня народж. В.О. Гернета. С. 52–56. Бібліогр.: 7 назв.
Шифр 06 554689.
Виноград столових сортів, стійкість винограду, хвороби
винограду (мілдью, оїдіум), сорти винограду екологічно
чисті, Південний Степ, Запорізька обл.
У 2016–2020 рр. на ділянках господарства “ПП Борисов Ю.О.”
(с. Кушугум, Запорізька обл.) проведено дослідження столових сортів винограду: Кардишах, Ланжерон, Загадка, Комета,
Одисей, які порівнювали з контрольними: Аркадія, Августин
та Оригінал, а також безнасінний сорт Кишмиш таїровський,
порівнюючи його з сортом Кишмиш лучистий. Схема садіння
кущів — 3×1,5 м, формування — віялове; культура — неукривна. Проаналізовано зимостійкість сортів та стійкість
проти хвороб: мілдью та оїдіуму. Зроблено висновок, що
біологічні особливості сортів Кардишах (ранній), Ланжерон
(середнього строку дозрівання), Загадка (середньо-пізнього),
Комета й Одисей (середньо-пізнього) та Кишмиш таїровський досить повно відповідають умовам вирощування в
агрокліматичній зоні Південного Степу України. Ці сорти
мають високий адаптивний потенціал до несприятливих
факторів середовища, що дасть можливість одержувати
екологічно чисту продукцію високої якості та забезпечить
стабільне функціонування галузі (табл.).
УДК 634:631.147:632.93/.95
2021.3.206. Крижанівський А., Маковкін І. МЕТАВАЙТ® —
БІОІНСЕКТИЦИД ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ. Ягідник. 2021. № 2. С. 32–33.
Біопрепарати ( Метавайт®), ґрунтові інсектициди, захист рослин від шкідників.
Біопрепарат Метавайт® — комплексний ґрунтовий інсектицид, до складу якого входять бактерії і гриби, здатні викликати хвороби комах. Основними компонентами і діючими
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агентами препарату є гриби Beauveria bassiana i Metarhizium
anisopliae. Описано особливості використання Метавайту®,
який застосовують для боротьби з ґрунтовими шкідниками
(личинки хрущів, оленки волохатої), коваликами і мідляками
(дротяники і несправжні дротяники), імаго капустянок (вовчка звичайного), колорадським жуком, який зимує в ґрунті з
іншими комахами, котрі проводять своє життя або його частину в ґрунті. Метавайт® вносять у ґрунт під час основного
чи передпосівного обробітку, за посіву — в рядок чи лунку,

2021.3.210.

застосовуючи краплинне зрошення чи поверхневий полив
залежно від технології вирощування культур. Серед важливих переваг щодо внесення препарату восени під основний
обробіток ґрунту — достатній уміст вологи. Біопрепарат Метавайт® сумісний у баковій суміші з прилипачами, стимуляторами росту та іншими засобами захисту рослин біологічної
і хімічної природи, окрім фунгіцидів. Його застосовують для
контролю шкідників як у відкритому ґрунті, так і в теплицях
для оздоровлення ґрунту і підвищення врожаїв.

635.1/.8 Овочівництво. Городництво
Науковий референт — РОМАНЧУК Л.О.
Науковий консультант — академік НААН ХАРЕБА В.В.
УДК 635.26(477)
2021.3.207. Позняк О.В. ALLIUM OBLIQUUM L. — РІДКІСНИЙ РЕЛІКТОВИЙ ВИД ЦИБУЛЕВИХ РОСЛИН В УКРАЇНІ.
Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний
стан, проблеми і перспективи розвитку: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (у рамках V наук. форуму “Науковий
тиждень у Крутах — 2020”, с. Крути, Чернігів. обл., 10–11
берез. 2020 р.): у 5 т. Крути, 2020. Т. 5. С. 77–80. Бібліогр.:
7 назв. Шифр 06 554425.
Цибуля коса, реліктовий вид цибулевих рослин, декоративність цибулі косої, освоєння цибулі косої в овочівництві.
Наведено характеристику рідкісного зникаючого реліктового виду цибулевих Allium obliquum (цибуля коса) в Україні,
що має науковий і практичний інтерес, але з певних причин
нині мало або взагалі не використовується як овочева рослина. Ареал поширення цибулі косої (ЦК) в Україні — ізольований ексклав на лівому березі р. Смотрич північніше
с. Устя Кам’янець-Подільського р-ну. За даними досліджень
2017 р. чисельність популяції становила 1900 шт. на площі
до 5 га. Зазначено, що ЦК — багаторічна трав’яна рослина
30–60 см заввишки з довгастою цибулиною і лінійними пласкими листками (4–8 шт.). За зовнішнім виглядом, смаком і
ароматом ЦК нагадує часник, аналогічно і використовується.
Цвіте у червні–липні, плодоносить у серпні–вересні, розмножується виключно насінням. За використання як овочевої
культури ЦК може рости на одному місці 10–15 років, проте
найбільший урожай дає на 2–4 рік вирощування. Вид морозостійкий. Навесні рослини відростають дуже рано (у ІІ–ІІІ
декаді березня — на початку квітня). Режим збереження
популяції та заходи з охорони полягають у необхідності
ширшого культивування виду в ботанічних садах, проведенні
репатріації на вапнякові схили у Придністров’ї, контролюванні стану популяції. Досліджуваний вид цибулі косої має
оцінку успішності інтродукції 90 балів зі 100, що дає змогу
використовувати його в культурі.

УДК 635.36:631.526.32:631.5:631.17
2021.3.209. Вдовенко С.А., Іванович О.М., Швидкий П.А.,
Затолочний О.В. СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ КАПУСТИ БРЮССЕЛЬСЬКОЇ ЗА АДАПТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ. Сільське господарство та
лісівництво. 2020. № 17. С. 156–166. Бібліогр.: 11 назв.
Капуста брюссельська, сорти капусти брюссельської,
адаптивна технологія вирощування капусти, гібриди капусти брюссельської, технологія вирощування капусти
брюссельської.
Проведено дослідження з метою вивчення особливостей
вирощування гібридів капусти брюссельської (КБ) в умовах
Вінниччини. Зазначено, що КБ, особливо зрілі рослини, стійкі
до низьких температур. Капуста вегетує за температури
5–8°С. Дорослі рослини сортів КБ витримують зниження
температури до –5...–8°С. Цей різновид капусти дуже вологолюбний, однак посуху переносить краще за інші види
капусти завдяки потужній кореневій системі. Культура світлолюбна, не переносить затінення і загущення. Чим більше
сонячних днів, тим вище врожай і якість капусти. Особлива
цінність КБ полягає у виключно різноманітному наборі вітамінів. Добрими попередниками для КБ є бобові, коренеплідні
овочеві культури, огірки, цибуля, картопля і помідори. Слід
зауважити, що КБ вирощують майже так само, як і білокачанну капусту. Збирають урожай КБ з жовтня до глибокої
осені вибірково. Результати досліджень засвідчили, що
міжфазний період “сходи — початок формування головочок”
найкоротшим був у гібридів Франклін F1 і Долорес F1 — 92
і 93 доби. Господарська стиглість наставала швидше в КБ
з групи ранньостиглих — у гібрида Франклін F1 (128 діб, що
на 4 доби раніше, ніж у Діаманта F1). Найвищу врожайність
в умовах Вінниччини в 2018 р. одержано за вирощування
гібрида Франклін F1 (7,9 т/га). Встановлено, що врожайність капусти брюссельської залежно від використовуваних
гібридів може коливатись від 6,5 до 9,4 т/га за дотримання
рекомендованої технології.

УДК 635.25:631.531.031
2021.3.208. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДНОЇ ЦИБУЛІ / [б.а.]. Пропозиція. 2021. № 2. С. 98–100.
Цибуля розсадна, вирощування розсадної цибулі, касетна
розсада, приживлюваність рослин розсадної цибулі.
Висвітлено переваги вирощування цибулі розсадним способом: практично повна приживлюваність рослин, значне
зменшення затрат праці та підвищення її продуктивності,
економія насіння порівняно з безрозсадним способом виро
щування. Слід зазначити, що урожай за цього способу вирощування дозріває на 2–3 тижні раніше, ніж за безрозсадного. Найтехнологічніший варіант — виробництво розсади
в касетах. Рекомендовано такий температурний режим вирощування розсади: до появи сходів — 22... 25°С, після появи сходів протягом 4–5 днів — 10...12°С вдень і 8...10°С —
вночі, у подальшому — 18...20°С вдень і 12...14°С — вночі.
Наведено послідовність проведення операцій з вирощування розсади. Висаджування в ґрунт здійснюють наприкінці
березня — перших числах квітня залежно від конкретних
погодних умов. Розсада повинна мати 2–4 справжні листки
завдовжки 15–18 см. Схема посадки розсади орієнтовно
становить (25–30)×15 см.

УДК 635.53:631.559(292.85)
2021.3.210. Діденко І.П. ПРОДУКТИВНІСТЬ СЕЛЕРИ
ЧЕРЕШКОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ І СХЕМИ СІВБИ.
Плантатор. 2021. № 2. С. 22–23.
Селера черешкова, продуктивність селери черешкової,
урожайність селери черешкової.
Висвітлено результати досліджень (2015–2017 рр.) продуктивності селери черешкової (СЧ) залежно від сорту і
схеми сівби. Досліджували сорти СЧ: Монарх, Аніта, Діамант
і Паскаль. Інтенсивність наростання вегетативної маси СЧ
була різною. З’ясовано, що досліджувані сорти СЧ Аніта і
Діамант за висотою рослин перевищували сорти Паскаль
і Монарх. Наростання стеблової маси, зокрема довжини та
діаметра черешка, активніше проходить у період з початку
червня і досягає найбільших показників наприкінці серпня та
на початку вересня. У середньому за роки проведення досліджень у сорту Аніта була найбільша врожайність (31,3 т/га),
у сорту Діамант — найменша (26,7 т/га). Найбільший приріст урожаю спостерігався в серпні. Оптимальними схемами
розміщення рослин СЧ є стрічкова схема (20+50)×10 см та
широкорядна 45×20 см, за яких одержано вищі показники
товщини черешка. Урожайність рослин СЧ великою мірою
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залежить від кількості рослин на гектар, хоча не завжди є
визначальним чинником. Найбільша продуктивність рослин
СЧ спостерігалась за схеми розміщення (20+50)×10 см —
32,2 т/га, що зумовлено найбільшою щільністю стояння рослин (300 тис. шт./га).
УДК 635.6:634.58:631.5(477)
2021.3.211. Занько М. ВИРОЩУЄМО АРАХІС В УКРАЇНІ
ПО-НОВОМУ. Пропозиція. 2021. № 3. С. 108–112.
Арахіс, вирощування арахісу, сівозміна для арахісу, посівний матеріал арахісу, догляд за арахісом.
Висвітлено питання щодо вирощування арахісу в Україні
за вдосконаленими технологіями. Зазначено, що одним із
джерел достатньої кількості білка і поживної олії, особливо
в умовах зміни останнім часом клімату в Україні, може стати
така перспективна культура як арахіс (А.). У бобах А. вміст
білка сягає 24–37%, олії — до 53%, вуглеводів — 15–20% і
цукрів — 7,47%. Урожайність А. з одного гектара становить
10–20 ц бобів, за зрошення — до 40 ц/га, а також 30–40 ц
сіна. Сіяти А. можна після капусти, огірків або картоплі. Не
можна висівати його після гороху, квасолі та інших бобових, оскільки можливий розвиток кореневих гнилей. Сіяти
А. необхідно в теплий, прогрітий ґрунт після 20 квітня. Для
сівби на великій площі доцільно використовувати сівалки
для просапних культур, але диски слід вибирати з отворами,
які відповідають розмірам насіння (5 мм). Норма висіву має
становити 70–100 кг/га. Насіння А. повинно бути “свіжим”,
бо після 2–3 років воно втрачає схожість. Зазначено, що
сівба очищеним насінням забезпечує його хорошу схожість.
Наведено інформацію щодо безпосередньої підготовки насіння для сівби, зокрема його провітрювання. До цвітіння
за А. доглядають як за соєю. Через 10 днів після початку
цвітіння рослини підгортають. Підгортань має бути три, щоб
збільшити врожайність. Для закладання додаткового врожаю
кущ А. підкопують з одного боку. За температури нижче
20°С (зазвичай ІІІ декада вересня) дозрівання і формування
повноцінних бобів припиняється. Збирання виконують у 2
етапи: спочатку рослини А. викопують, а потім складають
у валки і дають підсохнути. Зроблено висновок, що вирощування арахісу не дуже складне і якщо ще й застосувати
нескладне вдосконалення технології вирощування (додаткове підгортання), то можна істотно — майже на 30% —
підвищити врожай.
УДК 635.611:631.5(477.74)
2021.3.212. Сухорукова О. УКРАЇНСЬКА КАНТАЛУПА.
Плантатор. 2021. № 2. С. 93–94.
Дині амарілло і канталупа, вирощування дині, органічна
баштанна продукція.
Висвітлено досвід вирощування дині (Д.) сортотипу амарілло і канталупа у фермерському господарстві “Дунайський
аграрій” Одеської області. Дині амарілло мають гладеньку
зморщену шкірочку яскраво-жовтого кольору, кремові всередині. Дині сортотипу канталупа — жовто-зелені “репанки” з
темними зеленими смугами і помаранчевим м’якушем. Обидва сортотипи дуже поширені в Європі, зокрема в Іспанії, де
їх їдять не лише на десерт, а й у складі салатів і супів. Особ
ливість цих сортотипів Д. в тому, що вони достатньо солодкі
як для десерту, але не надто, тож їх можна використовувати
для перших і других страв. Плоди Д. цього сортотипу за розміром невеликі, масою приблизно з килограм (“порційні”), добре
підійшли як супермаркетам, так і покупцям. У господарстві вирощують гібриди всіх термінів достигання: ранні, середні, пізні,
пролонгуючи в такий спосіб продаж товару до початку вересня. З метою якнайраннішого виходу на ринок, Д. вирощують
через розсаду, масове висаджування у відкритий ґрунт відбувається на початку травня. При цьому частина ранніх гібридів потрапляє на постійне місце вирощування ще раніше —
у квітні, оскільки їх захищають тимчасовими плівковими тунелями, де вони перебувають майже місяць. Напередодні
висаджування розсади машина укладає на підготовлену ділянку крапельну стрічку та мульчувальну плівку, фіксуючи її
ґрунтом. Щільність посадки — 8–10 тис. рослин/га. У перший
період розвитку динні огудини направляють вручну, але потім
їх ніхто не торкається до самого збирання. Серед мульчувальних плівок було обрано прозору, адже вона і ґрунту дає добре
прогрітися, і бур’яни знищує вже в зародку. Всі препарати, що
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використовують у господарстві, дозволені для органічного вирощування. Дині сортотипу амарілло і канталупа споживають
не лише у свіжому вигляді, з них виготовляють високоякісні
чіпси без додавання цукру і консервантів.
УДК 635.621.3:631.527’529:631.559
2021.3.213. Кондратенко С.І., Сергієнко О.В., Самовол Д.П., Ланкастер Ю.М. АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ЛІНІЙ КАБАЧКА ІНОЗЕМНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА КОМПЛЕКСОМ ОЗНАК ПРОДУКТИВНОСТІ. Овочівництво і баштанництво: міжвід. темат. наук. зб. Вінниця, 2020. Вип. 68.
С. 6–15. Бібліогр.: 20 назв.
Кабачок, продуктивність кабачка, адаптивний потенціал кабачка, лінії кабачка, селекційна цінність генотипу
кабачка.
Проведено дослідження щодо оцінки адаптивного потенціалу двадцяти ліній кабачка (К.) іноземного походження за
комплексом ознак продуктивності. Стандарт — вітчизняний
сорт Чаклун-1768. Результати аналізу ліній К. за показниками адаптивної здатності засвідчили, що 4 кращі з них
за рівнем прояву ознак “Загальна врожайність” і “Загальна
продуктивність однієї рослини” продемонстрували високу
залежність від умов вирощування (bi>1). Зазначено, що лінії, які мали значення коефіцієнта екологічної пластичності
менше одиниці (b i<1) істотно поступались за загальною
врожайністю (X med=16,59... 36,93 т/га) сорту-стандарту, у
якого цей показник становив 52,18 т/га. Істотною відмінністю
кращих ліній К. від сорту-стандарту є те, що 3 з них — ВЛ-90
(К-1986); ВЛ-91 (К-1994); ЛК 17-48 (К-2038) — мали низьку
залежність прояву від кліматичних умов вирощування ознаки
“Середня маса товарного плоду” (b i=–0,23...0,73). Зазначено, що саме ці лінії є корисним вихідним матеріалом для
створення високоадаптивних і високопродуктивних сортів і
гібридів F1 кабачка.
УДК 635.63/.64:631.544.1
2021.3.214. Негуляєва Н. ОРГАНІЧНІ ОГІРКИ Й ТОМАТИ
ПІД СКЛОМ. Плантатор. 2021. № 3. С. 18–19.
Огірки органічні, помідори органічні, теплиці скляні.
Висвітлено технологію вирощування органічних огірків (О.)
і помідорів (П.) у скляних теплицях органічного сертифікованого підприємства ПП “Органічна теплиця” (Харківська обл.),
яке є дочірнім підприємством ТМ “Терра”, що спеціалізується
на переробці зерна. Відходи переробки потребували утилізації, тож власники вирішили генерувати за їх допомогою пар,
а надлишок тепла спрямувати на тепличне господарство.
Загальна площа теплиці (Т.) становить 0,5 га (довжина —
100 м, ширина — 50 м, робоча висота — 2 м, висота в коньку — 3,7 м). На придбання та її модернізацію було витрачено близько 10 млн грн (металеві конструкції, скло, підземні
резервуари для збору дощової і талої води з Т., підігрів
ґрунту, обігрів Т., системи подачі води тощо). У результаті
експериментального вирощування (помідори, баклажани, перець солодкий, зелень) зупинились на культивації О. (гібрид
Атлет F1) і двох видів П.: черрі (гібрид Сакура F1) і коктейльний (Мопс F1). Вони доволі лояльні до умов даної Т., менше
вражаються хворобами. Висвітлено особливості підготовки
ґрунту для вирощування органічної продукції. Зазначено,
що це доволі затратна частина вирощування для органічного тепличного господарства. Підготовлену ґрунтову суміш
було заселено каліфорнійськими черв’яками, а в 2020 р.
для покращення структури ґрунту додатково внесено перліт
торфоорганічний. У першому обороті, висаджуваному в
грудні, акцент робили на О., у співвідношенні 75% — О. і
25% — П. Огірки починають плодоносити через 60–65 днів,
а П. — на 95–100-й день. У червні висаджували на місці О.
помідори для 2-го обороту (плодоношення триває до кінця
листопада). Оскільки монокультура — це ризики, необхідно
ретельно дезінфікувати Т. в періоди між циклами вирощування (наведено перелік заходів). Висвітлено питання щодо
системи живлення рослин, адже в органічного виробника
вибір препаратів для живлення обмежений (корисні мікроорганізми, мікориза і зрідка — обробка мікробними препаратами). У теплиці підтримується вологість ґрунту на рівні
80–95%. У період вирощування розсади поливи здійснюють
вручну по 100 г/рослину один раз на 2–3 дні. Розсаду господарство вирощує самостійно: спеціалісти ПП досягли мікро-
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біологічного балансу в ґрунті. Наявна ґрунтова мікрофлора
сама виробляє антибіотичні речовини, пригнічуючи патогени.
За рахунок цього працює система, у цьому її унікальність.
У теплиці передбачено автоматичні виробничі процеси.
Висвітлено питання щодо формування й динаміки цін на
органічну продукцію господарства, а також щодо організації
її реалізації. Річний збір органічної продукції сягає 140–150 т
(70–80 т огірків і 60 т помідорів).
УДК 635.649:631.531.03(477.46–292.485)
2021.3.215. Вдовенко С.А., Швидкий П.А., Затолочний О.В. ВПЛИВ ВІКУ РОЗСАДИ НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СОЛОДКОГО ПЕРЦЮ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНИ. Сільське господарство та
лісівництво. 2020. Вип. 18: С.-г. науки. С. 115–126. Бібліогр.:
16 назв.
Перець солодкий, розсада перцю солодкого, сорт перцю
солодкого Афродіта.
Здійснено аналіз впливу строків висіву насіння та висадки
розсади перцю солодкого (ПС) різного віку вирощування
в умовах відкритого ґрунту. Зазначено, що в останні роки
в Україні площі під ПС зросли на 30%, тоді як по інших овочевих рослинах відбувається їх істотне зменшення. Основою
такого зростання є висока закупівельна ціна свіжого продукту, що значно покращує економічні показники спеціалізованих господарств. Вік розсади та біометричні показники ПС
залежать від умов вирощування, своєчасного проходження
процесу фотосинтезу, забезпечення поживними речовинами,
водою. За використання віку розсади в 60–70 діб її біомет
ричні показники, а саме висота рослин, кількість листків,
маса рослини значно переважають біометричні показники
розсади віком 50 чи 40 діб.
УДК 635.656:581:631.526.32:631.8
2021.3.216. Дідур І.М., Мостовенко В.В. ФОТОСИНТЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД
СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ, ВАПНУВАННЯ ҐРУНТУ ТА
СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ. Сільське господарство та лісівниц
тво. 2020. № 19. С. 42–50. Бібліогр.: 7 назв.
Горох овочевий, фотосинтез, сорти гороху овочевого,
вапнування ґрунту, живлення рослин гороху овочевого.
Наведено результати досліджень щодо фотосинтетичної
активності гороху овочевого (ГО) залежно від сортових
особливостей, вапнування ґрунту і системи живлення рослин ГО. З’ясовано, що фотосинтетичний потенціал (ФСП)
сортів збільшувався впродовж усього вегетаційного періоду
і залежав від сортових особливостей, внесення мінеральних
добрив, проведення передпосівної обробки насіння інокулянтом, застосування комплексу мікроелементів і гідротермічних
умов проведення дослідів. За час досліджень, у середньому
за період повні сходи — технічна стиглість, на контролі за
внесення мінеральних добрив N30P60K60 і проведення передпосівної обробки насіння Ризобофітом ФСП у сортів ГО
Скінадо і Сомервуд становив 2,039 та 2,254 млн м2 діб/га
відповідно. За проведення передпосівної обробки насіння
мікродобривом Вукасал Екстра СоМо на фоні застосування
мінеральних добрив N30P60K60 і передпосівної обробки насіння Ризобофітом у сортів Скінадо і Сомервуд порівняно з
контролем ФСП збільшився на 0,472 і 0,530 млн м2 діб/га відповідно. Зазначено, що максимальні показники ФСП у сортів
Скінадо — 3,078 і Сомервуд — 3,427 млн м2 діб/га одержано
на варіанті досліду, де було проведено вапнування (1,0 норми за г.к.) на фоні внесення мінеральних добрив N30P60K60
і передпосівної обробки насіння Ризобофітом і мікродобривом Вукасал Екстра СоМо, а також було застосовано позакореневі підживлення мікродобривами Вукасол Мікроплант
під час росту вегетативної маси і Вукасол Кальцій Бор під
час бутонізації. Це на 1,020 та 1,173 млн м2 діб/га більше,
ніж на контролі. Зауважується, що на цьому ж варіанті було
зафіксовано максимальні показники наростання сухої речовини у сортів Скінадо — 6,23 і Сомервуд — 7,39 т/га, що на
1,42 та 1,43 т/га відповідно більше, ніж на контролі.
УДК 635.78:635.9:631.5
2021.3.217. Козак Г. ЛАЙФХАК: ЯК СТВОРИТИ ПРИБУТ
КОВУ МІНІ-ФЕРМУ БЕЗ ФАХОВОЇ ОСВІТИ. Пропозиція.
2021. № 4. С. 86–89.
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Квіти їстівні, мікрогріни (їстівні квіти), вирощування
мікрогрін.
Висвітлено досвід вирощування продукції мікрогрін (їстівні
квіти), яка стала сучасним трендом у здоровому харчуванні
та незвичайною прикрасою святкових тортів, десертів, коктейлів. У міні-фермі “Морква Ферма” на Київщині продукцію
мікрогрін вирощують у закритому приміщенні, обладнаному
спеціальним освітленням і всім необхідним. З їстівних квіток
(ЇК) фермери вирощують настурцію, кілька сортів чорнобривців, різні сорти віоли, вербену, нагідки, кабачки та цукіні,
білі та сині квіти огірочника лікарського. Їстівні квіти — це
рослини, які не отруйні, не алергенні, безпечні для здоров’я,
а також вирощені органічним способом без використання
пестицидів і агрохімікатів. Їстівні квіти для вирощування
вибирають, покладаючись на спеціальні довідники з ЇК.
Технологія вирощування залежить від самого виду рослин
та індивідуальна для кожного. Наприклад, віолу висівають у
листопаді і вирощують у горщиках як кімнатні рослини, а інші
квіти — спочатку як звичайну розсаду, а потім пересаджують
у відкритий ґрунт. Насіння для вирощування ЇК закуповують у
спеціальних магазинах, у колекціонерів, а також вирощують
на фермі. Головне, аби насіння було якісне і не оброблене
пестицидами. “Морква Ферма” вирощує свою продукцію без
використання пестицидів. Для захисту рослин від бур’янів,
шкідників і хвороб у першу чергу використовують сівозміни,
накриття рослин агроволокном, спеціальними москітними
сітками, а також використовують дозволені для органічного
виробництва біопрепарати (БТУ-Центр та інші).
УДК 635.8:631.147:631.559
2021.3.218. Ковальов М.М., Мостіпан М.І., Мащенко Ю.В.
ВПЛИВ ЕМ ПРЕПАРАТІВ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ
РІЗНИХ ШТАМІВ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 111: С.-г. науки.
С. 83–87. Бібліогр.: 7 назв. Шифр 554448.
Глива звичайна, ЕМ препарати, урожайність гливи звичайної, субстрат солом’яний, вирощування гливи звичайної.
Досліджувались особливості вирощування різних штамів
гливи звичайної (ГЗ) на субстраті із соломи пшениці і ячменю, ферментованої ЕМ препаратами за холодного способу
обробки. Результати досліджень засвідчили, що обробка
солом’яного субстрату ЕМ препаратами і пошарова інокуляція сприяють скороченню строку обростання блоків за
інтенсивної біотехнології вирощування ГЗ. Субстрат із пшеничної соломи доцільно використовувати для культивування
ГЗ, однак він характеризується нижчими технологічними
показниками, ніж ячмінна солома. Найвищу врожайність
грибів (18,7 кг/м2 субстрату) зафіксовано у штаму КЧ, а найнижчу — у штаму М9 (17,8–18,0 кг/м2). Установлено, що доза
препарату 250 мл/м3 для приготування робочого розчину
має позитивний вплив на його стерилізацію за подальшої
інокуляції субстрату. Це забезпечує активний ріст і розвиток
гриба глива звичайна та його високу врожайність.
УДК 635.8:631.559:631.86:631.544
2021.3.219. Ковальов М.М., Мостіпан М.І. ФОРМУВАННЯ
УРОЖАЙНОСТІ ЕКЗОТИЧНИХ ВИДІВ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ
ПІД ВПЛИВОМ ЕМ ПРЕПАРАТІВ. Таврійський науковий
вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 111: С.-г. науки.
С. 55–61. Бібліогр.: 13 назв. Шифр 554448.
Глива звичайна, екзотичні види гливи, ЕМ препарати,
урожайність гливи, субстрат солом’яний для гливи.
Висвітлено результати досліджень, проведених з метою
порівняння дії різних ЕМ препаратів для пригнічення конкурентної мікрофлори в підготовці солом’яного субстрату (СС)
для подальшої інокуляції Гливи лимонної (Ільмак) та Гливи
королівської (Ерингі) за вирощування інтенсивним методом
у штучних умовах. Установлено, що обробка СС ЕМ препаратами і пошарова інокуляція сприяють скороченню терміну
обростання блоків за інтенсивного вирощування Гливи королівської та Гливи лимонної. Субстрат із пшеничної соломи
доцільно використовувати для культивування екзотичних
видів Гливи звичайної, однак він характеризується нижчими
поживними властивостями, ніж ячмінна солома. Слід зазначити, що найвищу врожайність першої хвилі плодоношення
(1850 г на 5 кг субстрату) мала Глива лимонна за умови
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обробки ячмінної соломи препаратом ЕМ “Агро”, а нижчу
врожайність — Глива королівська (1530 г за умови обробки
пшеничної соломи препаратом ЕМ “Бокаші”). Зроблено висновок, що для забезпечення населення свіжою продукцією
екзотичних видів грибів можна рекомендувати до вирощування всі досліджувані види гриба Глива звичайна.
УДК 635.82:577:631.563
2021.3.220. Гунько С.М., Тринчук О.О., Гунько Т.С. ВПЛИВ
УМОВ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ НА БІОХІМІЧНИЙ
СКЛАД ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЯ ДВОСПОРОВА ТА ГЛИВА ЗВИЧАЙНА. Овочівництво і баштанництво: основні малопоширені
і нетрадиційні види рослин — від вивчення до освоєння (с.-г.
і біологічні науки): матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.
(у рамках V наук. форуму “Науковий тиждень у Крутах —
2020”, с. Крути, Чернігів. обл., 12 берез. 2020 р.): у 5 т. Крути,
2020. Т. 2. С. 33–38. Бібліогр.: 6 назв. Шифр 06 554427.
Грибівництво, печериця, глива, зберігання грибів, біохімічний склад грибів.

УДК 635.9

Наведено результати досліджень, проведених з метою
вивчення впливу різних температур зберігання на зміну
біохімічних показників грибів печериці двоспорової (ПДС) і
гливи звичайної (ГЗ). Досліджували гриби ПДС штаму ІБК-25
і ГЗ штаму НК-35. З’ясовано, що за збільшення температури
зберігання ПДС і ГЗ від 1°С до 3–5°С, через 4–6 діб частково
втрачається їх товарний вигляд, тому їх важко реалізувати
у свіжому вигляді, проте вони можуть бути використані для
переробки. За цей період зберігання плодові тіла грибів
залежно від температури зберігання втрачають у відносних
величинах 5,3–18,1% сухої речовини і 4,1–25,9% вітаміну
С. Кількість білкового азоту майже не змінюється за температури мінус 1–3°С і зменшується за 5°С на 6,7–7,1%. Слід
зауважити, що за зберігання при -1°С печериця підмерзає
і після розморожування не придатна для подальшого використання. Глива звичайна за аналогічних умов зберігання
здатна відновлювати свою структуру, і такі гриби можна
використовувати для переробки.

635.9 Декоративні культури. Квітництво
Науковий референт — РОМАНЧУК Л.О.
Науковий консультант — академік НААН КОНДРАТЕНКО П.В.
УДК 635.925:632.1/.9(477.4–292)
2021.3.221. Марченко А.Б. МІКОЗИ КВІТНИКОВО-ДЕКО
РАТИВНИХ РОСЛИН В УМОВАХ УРБОЕКОСИСТЕМ: ДІАГ
НОСТИКА, ЕТІОЛОГІЯ, КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ, СОРТОВА
СТІЙКІСТЬ, БІОЗАХИСТ: монографія. Біла Церква, 2020.
452 с.
Квітниково-декоративні рослини, мікози квіт.-дек. рослин, урбоекосистеми, сортова стійкість дек. рослин,
фітопатологія, культурфітоценози декоративні.
Висвітлено результати досліджень біоекологічної стійкості
угруповань квітниково-декоративних рослин (КДР) у структурі
озеленення урбоекосистем Лісостепу України для покращання комплексної зеленої зони населених пунктів і створення
культурфітоценозів з високими фітомеліоративними властивостями. Здійснено аналіз структур та встановлено систематичний склад урбанофлори квітникових культурфітоценозів,
які формують комплекс зелених зон в урбоекосистемі. Оцінено фітосанітарний стан угруповань КДР. Виявлено видовий
склад патогенної мікобіоти та її вплив на стан, структуру й
динаміку розвитку квітникових культурфітоценозів як природних чинників порушення трансформаційних процесів в
урбоекосистемі. Обґрунтовано наукові підходи до ведення
фітомеліоративних заходів залежно від ступеня поширення
патогенної мікобіоти на основі застосування біологізованої
технології догляду за квітниками.
УДК 635.92:582.572.7:631.529:631.527(477.51)
2021.3.222. Заєць В.В. ІНТРОДУКЦІЯ ТА СЕЛЕКЦІЯ ІРИСУ ГІБРИДНОГО (IRIS HYBRIDA HORT.) В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
Вісник Степу: наук. зб. Вінниця, 2020. Вип. 17: Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України:
матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і
спеціалістів (Вінниця, 26 берез. 2020 р.). С. 67–71. Бібліогр.:
6 назв. Шифр 554460.
Ірис гібридний, гібридизація іриса міжсортова, сорти
іриса, інтродукція, селекція іриса.
Здійснено інтродукційне випробування та вивчення іриса
гібридного (ІГ) в умовах північної частини Лівобережного Лісостепу України, відбір перспективних сортів для впровадження
їх у практику зеленого будівництва, а також проведення селекційних робіт з подальшим виділенням перспективних форм
і створенням нових сортів. У результаті досліджень було
виявлено донорські властивості сортів Gnus Flash, Coffee
Trader, Queen Anne’s Lace, Laced Cotton та інші. Необхідно
відзначити особливу роль сорту Coffee Trader як однієї з найкращих батьківських форм при селекції на комплекс ознак.
У 2018 р. було одержано Свідоцтво про державну реєстрацію
сорту Iris hybrida hort. № 180830 під назвою “Барбі”.
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УДК 635.925:582.711.712:631.526.32(477.51)
2021.3.223. Ансєєв О.Ю. ВИВЧЕННЯ СОРТІВ ТРОЯНДИ
ГІБРИДНОЇ РІЗНИХ САДОВИХ ГРУП В УМОВАХ ПІВДНЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Степу: наук. зб. Вінниця,
2020. Вип. 17: Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України: матеріали ХVІ Всеукр. наук.практ. конф. молодих учених і спеціалістів (Вінниця, 26 берез. 2020 р.). С. 64–67. Бібліогр.: 4 назви. Шифр 554460.
Троянда гібридна, сорти троянди, садові групи троянди.
Проведено дослідження з метою оцінення біологічних
особливостей 70 сортів троянди садової (ТС) різних груп
з колекції Прилуцької дослідної станції Інституту садівництва (ІС) НААН в умовах півдня Чернігівської обл. Вперше
в регіоні було здійснено комплексне вивчення біологічних
особливостей троянди, стійкості до хвороб та шкідників,
особливостей вирощування садивного матеріалу, перспектив використання в ландшафтному дизайні. У результаті
досліджень було відібрано 34 перспективні сорти (Хортиця,
Києвлянка, Кліментіна, Дєвічьї Грьози, Херсонес, Кораловий
Сюрприз, Мєтєліца та інші. Колекцію ТС Прилуцької ДС ІС
НААН у 2019 р. було поповнено 10 новими сортами, а саме:
Каміль Піссаро, Летиція Каста, Антон Чехов, Ніколь, Новалис, Карамелла, Вегдер Зине, Діамант, Аут оф Розенхайм,
Лавли Грин. Визначено оптимальні строки проведення окулірування ТС, зокрема на штамбі, у кліматичних умовах півдня
Чернігівщини — з 5–15 серпня по 15–25 вересня, при цьому
середній відсоток якості окулірування за групами становить
70–85%, на штамбі — 95–100%.
УДК 635.925:582.998.16:631.527:631.532/.535
2021.3.224. Оленіч О.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ
ГІБРИДНИХ СІЯНЦІВ ХРИЗАНТЕМИ НА ПРИЛУЦЬКІЙ ДОС
ЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ІС НААН. Вісник Степу: наук. зб. Вінниця,
2020. Вип. 17: Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України: матеріали ХVІ Всеукр. наук.практ. конф. молодих учених і спеціалістів (Вінниця, 26 берез. 2020 р.). С. 89–91. Бібліогр.: 5 назв. Шифр 554460.
Хризантема дрібноквіткова, сорти хризантеми, гібридні
сіянці хризантеми.
Вивчались колекційні сорти з метою створення нового
сорту хризантеми садової (ХС) з високою декоративністю
(для кліматичної зони північної частини Лівобережного Степу
України, з хорошою здатністю до вегетативного розмноження, високою зимостійкістю, стійкістю до хвороб і шкідників,
придатного для озеленення і зрізу) шляхом виділення перспективних гібридних форм Chrysanthemum × hortorum Bailey
на різних етапах селекційного процесу. Описано особливості
технології вирощування гібридних сіянців ХС в селекційно-

“АПК України”. Реферативний журнал

ТВАРИННИЦТВО. Загальні питання. Конярство

УДК 636/639; 636.0; 636.1

му розсаднику на Прилуцькій ДС ІС НААН. Передбачено
касетне вирощування розсади, висаджування рослин стрічковим способом, використання туманної стрічки для поливу.
Встановлено, що застосування запропонованого способу
дає змогу продуктивніше організувати роботу з догляду, а
також оцінки зразків ХС на первинному етапі селекційного
процесу. За період 2016–2017 рр. таким способом вирощено
7241 гібридний сіянець, з яких відібрано 101 зразок для подальшого вивчення.
УДК 635.925:631.526.32
2021.3.225. Колб Л.П. ПЕРСПЕКТИВНІ СОРТИ КАННИ
САДОВОЇ (CANNA HYBRIDA HORT.) СЕЛЕКЦІЇ ПРИЛУЦЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ІС НААН. Вісник Степу: наук. зб.
Вінниця, 2020. Вип. 17: Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України: матеріали ХVІ Всеукр.
наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів (Вінниця, 26
берез. 2020 р.). С. 71–74. Бібліогр.: 6 назв. Шифр 554460.
Канна садова, сорти канни садової, селекція канни, сорти
канни, гібридне насіння канни.

2021.3.228.

Здійснено комплексне вивчення нових сортів канни садової
(КС) з метою визначення перспективності їх використання і
розширення асортименту декоративних рослин для озеленення регіону Лівобережного Степу України. У 2016–2017 рр.
було проведено дослідження двох сортів КС — Любава і
Ювілейна, створених на Прилуцькій дослідній станції Інституту садівництва (ІС) НААН. За результатами фенологічних
спостережень тривалість вегетаційного періоду цих сортів
КС становить 160–185 діб. Важливими біологічними особливостями сортів КС селекції Прилуцької ДС ІС НААН є високі показники декоративності і господарсько цінних ознак,
стійкості до несприятливих кліматичних умов, хвороб і шкідників, завдяки чому нові сорти КС можна використовувати
в ландшафтному озелененні, зокрема для створення квітників, солітерних групових і рядових насаджень, а також у
горщиках і контейнерах, відкритого і закритого ґрунту. За
налагодження виробництва достатньої кількості садивного
матеріалу дані сорти займуть належне місце серед квітководекоративних культур, які використовуються в зеленому
будівництві України.

636/639 Тваринництво
636.0 Загальні питання
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — академік НААН ЖУКОРСЬКИЙ О.М.
УДК 636.082.13(477)
2021.3.226. КАТАЛОГ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН УКРАЇНИ / Гладій М.В.,
Войтенко С.Л., Ковтун С.І., Сидоренко О.В., Джус П.П.,
Копилов К.В., Дзіцюк В.В., Ільницька Т.Є., Добрянська М.Л.,
Троцький П.А., Басовський Д.М.; Ін-т розведення і генетики
тварин ім. М.В. Зубця НААН. Київ, 2020. 96 с.
Тварини с.-г., генетичні ресурси с.-г. тварин, каталог,
породи тварин і птиці, ВРХ, вівці, коні, свині, кури.
Представлено генетичні ресурси с.-г. тварин в Україні на
початку третього тисячоліття. Зокрема, висвітлено 14 порід
великої рогатої худоби молочного і комбінованого молочном’ясного напряму продуктивності. Показано 10 порід свиней,
11 порід овець і 10 порід коней. Біорізноманіття птиці представлено лише курами. Серед 14 дієвих суб’єктів племінної
справи з розведення курей лише 2 племінні заводи, які
розводять 2 породи курей та 12 племінних птахоплемрепродукторів ІІ порядку. Показано популяційні параметри
стану, тенденцій та статуси ризику підконтрольних популяцій
локальних і зникаючих порід с.-г. тварин в Україні. Висвітлено походження, ареал, чисельність, наявність генетичного
матеріалу, генеалогічну структуру породи кожної тварини,
продуктивні властивості і генетичну характеристику.
УДК 636.003.1:631.15
2021.3.227. Минів Р.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТВАРИННИЦТВА. Науковий вісник
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2021. Т. 23,
№ 94. С. 100–105. (Серія С.-г. науки). Бібліогр.: 8 назв.
Ефективність тваринницьких підприємств, матричний
метод, аналіз економічної ефективності, оцінка продуктивності.

Висвітлено матричний метод (ММ), який використовують
як найбільш прийнятний для аналізу та оцінки ефективності
роботи тваринницьких підприємств (ТП). Цей метод дає
можливість: ранжувати ТП за досягнутим рівнем ефективності; досліджувати зміни рівня ефективності ТП упродовж
аналізованого періоду; визначати залежність результатів
роботи ферми від інтенсивних та екстенсивних факторів.
Для оцінювання економічної ефективності кормовиробниц
тва у тваринництві використовують показник граничної продуктивності кормової (кормопротеїнової) одиниці. Оцінку
продуктивного використання молочних корів здійснюють за
допомогою коефіцієнта інтенсивності, який розраховують
відношенням середнього надою за одну добу до пожиттєвого надою корови. Комплексність механізації тваринництва,
окремих технологічних ліній чи конкретних машин і обладнання визначають за розрахунковими техніко-економічними
показниками, порівнюючи їх з отриманими на практиці даними діючого об’єкта чи базового аналога, або ж з показниками кращих зразків вітчизняної чи світової практики.
Застосування вищевказаних показників аналізу та оцінки
ефективності ТП дасть змогу забезпечити: оцінку ефективності систем ведення виробництва ТП в сучасних умовах їх
розвитку; об’єктивну характеристику ведення господарства
та головних результатів діяльності; визначити найбільш раціональні варіанти підвищення ефективності тваринництва
та уможливить порівняльну оцінку з тими ТП, які працюють
в однакових природно-економічних умовах, а також тих,
які задіяні в суміжних галузях. Водночас буде визначено
комплекс заходів на перспективу, спрямованих на підвищення ефективності функціонування тваринницького підприємства. Наведено матрицю оцінки ефективності тваринництва.

636.1 Конярство
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — академік НААН ЖУКОРСЬКИЙ О.М.
УДК 636.1.046.082(477)
2021.3.228. Ільницька Т.Є., Бондаренко О.В. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ПОРОДНОЇ
ГРУПИ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ. Розведення і генетика тварин:
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міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2020. Вип. 60. С. 31–39. Біб
ліогр.: 15 назв. Шифр 06 554497.
Коні (українська спортивна), селекція коней, спортивна
роботоздатність коней, генофонд українських коней.
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ТВАРИННИЦТВО. Конярство

Проаналізовано основні селекційні ознаки коней української спортивної групи, що створюється. Наведено порівняльні показники коней української верхової, чистокровної
верхової порід та групи порід західно-європейського кореня.
Зазначено, що за останні роки поголів’я коней української
верхової породи скоротилось на 30,18%, натомість новостворена українська спортивна група збільшилась від 6,66%
до 32,32%. Коні нової породної групи за кровністю значно
відрізняються від української верхової породи, що стало
результатом удосконаленого схрещування з представниками
кращого світового генофонду і сприяло вищій спортивній
роботоздатності цих тварин. Серед них 20% виступають у
конкурах з висотою перешкод 125–140 см. Новостворена
породна група переважає коней української верхової породи
за висотою в холці на 2,1 см та обхватом п’ястка на 2,5 см
(P>0,95). Унаслідок тривалої селекційної роботи з тваринами, склалися всі передумови для апробації нової породної
групи коней під назвою “українська спортивна”. Сформовано
цільовий стандарт і характеристику основних селекційних
ознак коней української спортивної новоствореної породної
групи (наведено показники). Підготовлено рекомендації для
кіннозаводчиків щодо оцінки та відбору коней нової породної групи відповідно до напряму спортивної продуктивності:
конкур чи виїздка.
УДК 636.1.082.13(477)
2021.3.229. Ткачова І.В., Марущак В.Д., Банас В.М. ТОРІЙСЬКА ПОРОДА КОНЕЙ В УКРАЇНІ. Науково-технічний
бюлетень / Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2020. № 124.
С. 185–195. Бібліогр.: 9 назв.
Коні торійської породи, генофонд коней України, збереження популяції коней, селекційні ознаки коней, генеалогія
торійських коней.
Звертається увага на необхідність збереження унікального генофонду коней — популяції торійської породи, що
походить від чистопорідних племінних тварин, завезених
з Естонії у 1980–1990 рр. Наразі у господарствах України
зареєстровано 136 кобил і 48 жеребців. Описано процеси
мікроеволюції торійської породи коней в Україні, починаючи
з ХІХ ст. Оцінюванням генеалогічної структури встановлено, що жеребці-плідники торійської породи української
популяції належать до класичних торійських ліній Атілли
3101Т, Хінгстара 317Т і Халіса 348Т, також є представники
ганноверської лінії Ferro і тракененської лінії Kupferhammer.
Племінні кобили переважно походять з лінії Атілли 3101Т
(53,8%) через синів та онуків Аполло 19033Т та чистокровної лінії Дарк Роналда (5,26%) через помісного Еміна та
його синів. Відтворювальний склад сформований кобилами
з 10 маточних родин і гнізд, які існують із часів створення
породи: Хільби, Лейдулапс, Пяясуке, Валле, Дезі, Ідуани,
Лорни, Бурі, Сальмі, Алми. Оцінені під час експедиційного
обстеження коні торійської породи вітчизняної селекції, на
відміну від естонського генофонду, у більшості віднесено до
важкого запряжного типу. Вони вирізняються оригінальними
мастями (солова, булана, ігренева, ізабеллова, чала). Наголошено на потребі заходів щодо збереження і подальшого
вдосконалення унікальної цінної породи коней в Україні.
УДК 636.1:577.213/.215
2021.3.230. Мохначова Н.Б., Стародуб Л.Ф., Добрянська М.Л. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ВИДІЛЕННЯ ДНК З ВИКОПНИХ РЕШТОК. Розведення і генетика тварин: міжвід.
темат. наук. зб. Київ, 2020. Вип. 60. С. 110–115. Бібліогр.:
10 назв. Шифр 06 554497.
Коні плейстоценового періоду, тарпан, молекулярногенетичний аналіз, генезис коня, ISSR-маркери, виділення
ДНК з кісток, археологічні розкопки в Україні, метод ПЛР,
доместикація коня.
Повідомляється, що у відділі генетики та біотехнології Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця вперше
розпочато дослідження в області палеогенетики, а саме:
вивчення молекулярно-генетичної складової у викопних
рештках древніх представників роду Equus за допомогою
ISSR-маркерів. Дослідження проведено на зразках викопних
кісток коней плейстоценового періоду (близько 10 тис. р. до
нашої ери) та зуба дикого коня тарпана (4,5 тис. р. до н.е.).
Викопний матеріал знайдено у Житомирській, Чернігівській
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та Вінницькій областях. Описано методику виділення ДНК з
кісток на основі комерційного набору “ДНК Сорб-В” (вир-ва
“АмпліСенс”). На основі одержаних фрагментів ДНК здійснено полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) з використанням
як праймерів ISSR-маркерів. Умови проведення ПЛР було
модифіковано у зв’язку з використанням специфічного генетичного матеріалу. На рисунках зображено кістку коня
плейстоценового періоду і зуб дикого коня тарпана, а також
електорофореграми з використанням ДНК.
УДК 636.1:636.09:616.7
2021.3.231. Богомаз К.І., Слюсаренко Д.В. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, ЕТІОЛОГІЯ ТА УСКЛАДНЕННЯ АРТРИТУ СКАКАЛЬНОГО СУГЛОБА КОНЕЙ. Ветеринарія, технології
тваринництва та природокористування. 2021. № 7. С. 23–28.
Бібліогр.: 44 назви.
Коні спортивні, артрит скакального суглоба, суглобовий хрящ, вік коня, годівля коня, спортивні навантаження,
ортопедичні патології.
Висвітлено проблему у конярстві стосовно поширення
артриту скакального суглоба серед коней. Розглянуто фактори, які зумовлюють це захворювання. Детально описано
вірогідні негативні наслідки артриту скакального суглоба
коней (АССК) за умови неефективної діагностики і несвоєчасного належного лікування. Зазначено, що АССК спостерігається серед коней усіх напрямів їхньої експлуатації,
незалежно від віку, маси чи породи, що зумовлено багатофакторністю етіології захворювання. Найчастіше це виникає
через неправильну експлуатацію тварин, порушення вікових
правил навантаження під час тренінгу. Захворювання може
виникнути і через аліментарний фактор (незбалансована
і невідповідна годівля), генетичну схильність, складність
морфології та конформації скакального суглоба. Невчасне
надання ветеринарної допомоги, або ж неправильне лікування може призвести до розвитку у тварини дегенеративного захворювання суглобів (ДЗС). Це стан, що передбачає
останню стадію остеоартриту, коли суглобовий хрящ зникає
повністю. Рентгенологічні ознаки ДЗС у дистальному відділі
суглоба достовірно пов’язані з такими факторами ризику, як
вік та кут заплесна. Недостатня увага до клінічних симптомів
також спричиняє обмеження у тварини рухливості суглоба
та анкілоз, деформуючий остеоартрит, схильність до переломів, а у випадку гнійного артриту — септичну лихоманку.
Отже, несвоєчасне лікування тварини на початку захворювання викликає необхідність більш складної і менш успішної
тактики лікування.
УДК 636.13/.14(477.87)
2021.3.232. Головач М.Й., Головач М.М. РІВЕНЬ НЕРВОВОЇ РІВНОВАГИ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ
ТИПІВ. Науково-технічний бюлетень / Ін-т тваринництва
НААН. Харків, 2020. № 124. С. 64–70. Бібліогр.: 10 назв.
Коні гуцульської породи, нервова рівновага коней, туризм кінний, спорт кінний, темперамент коней, розумові
здатності коня.
Дослідження проведено на трьох групах коней гуцульської
породи відповідно екстер’єрного типу: І гр. — первинний;
ІІ гр. — верховий; ІІІ гр. — верхово-запряжний (кінний завод НВА “Племконецентр”, Закарпатська обл. + приватні
коневласники Карпатського регіону України). До кожної групи входили по 10 кобил і 3 жеребці. Встановлено, що коні
гуцульської породи мають високий рівень нервової рівноваги. Найкращою нервовою рівновагою характеризуються
кобили верхово-запряжного типу, які в тесті “на лякливість”
отримали найвищу середню кількість балів, тоді як кобили первинного типу — найменшу. Кобили верхового типу
отримали найбільшу середню кількість балів за тестом “в
лабіринті”. Серед жеребців за тестом “на лякливість” найвищі показники мали жеребці верхово-запряжного типу, а
найнижчі — первинного. Проте за “звуковим” тестом жеребці
первинного типу одержали найбільше балів. За тестом “в
лабіринті” перевагу мали жеребці верхового типу. Визначено генетичну зумовленість у тварин досліджуваних ознак.
Серед кобил найбільш врівноваженими характеризувались
дочки Пегазіка з лінії Гробі. Досить високо оцінені дочки
Гвинта з лінії Гургула. Найнижчі показники в тесті “на лякливість” виявились у дочок жеребця Педро з лінії Горала.

“АПК України”. Реферативний журнал
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Щодо синів, то найвище було оцінено за тестом “на лякливість” синів Гвинта з лінії Гургула, а найнижчі показники
мали сини Педро з лінії Горала. Найкращими розумовими
здібностями в тесті “в лабіринті” виявились сини Пегазіка з
лінії Гробі, а найгіршими — сини Гвинта з лінії Гургула, проте

2021.3.236.

сини Гвинта мали найбільші показники довжини кроку. Найбільшу середню довжину кроку серед коней трьох груп мали
жеребці і кобили верхового типу, а найменшу — первинного
типу відповідно.

636.22/.29 ВРХ. Скотарство
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — академік НААН ЖУКОРСЬКИЙ О.М.
УДК 636.22/.28.03.082.061
2021.3.233. Ільницька Г.В., Полуліх М.І., Федак В.Д.
ЕКСТЕР’ЄРНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУГАЙЦІВ ЧОРНОРЯБОЇ ПОРОДИ РІЗНОЇ СЕЛЕКЦІЇ. Передгірне та гірське
землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб. Львів;
Оброшине, 2020. Вип. 68, ч. 2. С. 163–173. Бібліогр.: 30 назв.
Шифр 06 554434.
ВРХ молочна і комбінована, бугайці різних селекцій,
екстер’єр бугайців, селекція ВРХ, індекси будови тіла ВРХ,
Львівська обл. (ФГ “Кметик”).
Дослідження проведено на трьох групах бугайців (по 15
гол.) у ФГ “Кметик” (Львівська обл., Пустомитівський р-н) у
2015–2016 рр. До І контрольної групи належали чорно-рябі
чистопорідні тварини, до ІІ — британо-фризькі, до ІІІ — голштини. Усіх бугайців утримували в однакових умовах годівлі
та догляду. Їхні екстер’єрні особливості вивчали у віці: 6,
9, 12 і 15 місяців. За результатами досліджень визначено,
що чистопорідні чорно-рябі бугайці І групи за будовою тіла
більше відповідали молочному напряму продуктивності, а
ІІ і ІІІ — комбінованому. Бугайці британо-фризької селекції
відзначались найбільш широким і глибоким тулубом, мали
добре розвинену грудну клітку та міцний кістяк, що характерно для здорових тварин з міцною конституцією і потенційно
високою м’ясною продуктивністю. У віці 15 місяців бугайці
ІІ і ІІІ груп за висотними промірами тіла (висота в холці та
крижах) показали себе як високорослі і широкотілі. Їхні ровесники чорно-рябої породи були компактно розвинені, але
мали менший ріст. За промірами ширини грудей та ширини
в клубах, сідничних горбах вірогідної різниці між групами піддослідних бугайців не виявлено. За індексами розтягнутості,
масивності та м’ясності у віці 15 місяців тварини британофризької селекції переважали чорно-рябих і голштинських
(P≤0,05 – Р≤0,001), проте за грудним, тазо-грудним та
індексом глибокогрудості у віці 15 місяців вірогідної різниці
не встановлено.
УДК 636.22/.28.033.082(477.72)
2021.3.234. Панкєєв С.П., Яворський В.О. ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ. Таврійський
науковий вісник: зб. наук. пр. Херсон, 2020. Вип. 113: С.-г.
науки. С. 207–213. Бібліогр.: 7 назв. Шифр 554447.
ВРХ південна м’ясна, м’ясне скотарство, органічна продукція скотарства, генофонд ВРХ, стійкість ВРХ до хвороб, адаптивність худоби, міжвидова гібридизація ВРХ,
Херсонська обл. (ДП ДГ “Асканійське”).
Акцентовано на тому, що українська південна м’ясна порода ВРХ, створена на новій методологічній основі із застосуванням міжвидової гібридизації, за своєю продуктивністю не
поступається кращим м’ясним породам вітчизняної і світової
селекції, а щодо пристосованості до екстремальних умов
степової зони — значно перевищує останніх. Наведено результати досліджень у ДП ДГ “Асканійське” на худобі південної м’ясної породи Каховського р-ну Херсонської обл. Відзначено, що тварин можна утримувати на пасовищах — 280–330
днів, а в негоду (снігопад, ожеледь, зливи, заметілі) —
у тристінних навісах. Вони стійкі до найнебезпечніших зоо
нозних захворювань (туберкульоз, бруцельоз, лейкоз, крово
паразитарні хвороби), зокрема молодняк — до легеневих
і шлунково-кишкових хвороб. Високі прирости живої маси
одержують за максимального використання грубих і пасовищних кормів і мінімального — концентратів (18–20%
поживності раціону). Витрати на розведення і утримання
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цих тварин у 12–15 разів менші, ніж у молочному скотарстві
і свинарстві. Таким чином, створено імпортозамінну базу
генетичних вітчизняних ресурсів ВРХ (бугаї, телиці, нетелі,
спермопродукція, ембріони) з метою розведення чистопорідних і гібридних стад української м’ясної худоби та скорочення
імпорту. Розведення цих здорових генотипів забезпечує
безпеку обслуговуючого персоналу щодо зараження небезпечними зоонозами, а також безпеку територій і одержання
безпечної продукції — яловичини, шкіри, субпродуктів.
УДК 636.22/.28.033.082:57(477.72)
2021.3.235. Крамаренко О.С., Сухоручко Т.О., Крамаренко С.С. ПОЛІМОРФІЗМ ТА АСОЦІАЦІЯ STR-ЛОКУСІВ
З ОЗНАКАМИ РОСТУ ТЕЛИЦЬ ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ. Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. Херсон,
2020. Вип. 113: С.-г. науки. С. 181–192. Бібліогр.: 32 назви.
Шифр 554447.
ВРХ південна м’ясна, м’ясне скотарство, мікросателіти
ДНК, телиці (прогнозування приростів), поліморфізм за
STR-локусами, міжвидова гібридизація ВРХ, Херсонська
обл. (ДП ДГ “Асканійське”).
Досліджено вірогідні асоціації між приростами живої маси
(ж.м.) телиць південної м’ясної породи (ПМП) та їх поліморфізмом за STR-локусами (192 гол. тавр. внутрішньопорід.
типу, ДП ДГ “Асканійське”). Використовували рекомендованi
4 мікросателітні локуси: ISAG-TGLA227, BM2113, BM1818
та BM1824. Розглянуто три показники динаміки живої маси
телиць, а саме — середньодобовий приріст (СДП): від народження до 18-міс. віку (ADG); від народження до відлучення
(ADG1); на відгодівлі до 18-міс. віку (ADG2). Показано, що
за локусом TGLA227 найвищу частоту спостерігали для
алелів довжиною у 77, 81, 83, 89, 93 та 97 п.н. Доведено,
що алель TGLA22783 є маркером інтенсивнішої швидкості
наростання ж.м. телиць від народження до відлучення. Щодо
локусу BM2113, то найпоширенішими були алелі довжиною
125, 129, 135, 137, 139 та 141 п.н. Особини, що мали алель
BM2113 141, характеризувались найнижчою інтенсивністю
росту ж.м. протягом перших 18 місяців (498±18 г). Тому
цей алель може бути маркером повільного розвитку телиць
ПМП. За локусом BM1818 найвищу частоту мали 7 алелів із
довжиною 258, 260, 262, 264, 266, 268 та 270 п.н. Водночас
найвищі оцінки СДП від народження до відлучення виявлено
серед тварин ПМП з алелем BM1818258 (865±38 г). За локусом BM1824 найвищу частоту мали 5 алелів з довжиною
178, 180, 182, 188 та 192 п.н., а найвищі оцінки СДП від народження до 18-міс. віку виявлено серед тих тварин, котрі
мали алель BM1824178 (648±41 г). Отже, встановлено три
алеля: BM1824178, TGLA22783, BM1818258, які є маркерами
інтенсивнішої швидкості наростання ж.м. телиць, а також
один алель — BM2113 141, пов’язаний з більш повільним
зростанням живої маси в різні вікові періоди.
УДК 636.22/.28.033.084.522(477.85)
2021.3.236. Калинка А.К., Лесик О.Б. ВІДГОДІВЛЯ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ПОРІД ЖУЙНИХ ЗА СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ
ГОДІВЛІ В УМОВАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ БУКОВИНИ.
Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. Херсон, 2020. Вип.
114: С.-г. науки. С. 163–169. Бібліогр.: 13 назв.
ВРХ Чернівецької обл., бугайці на відгодівлі, економіка
м’ясного скотарства, селекція ВРХ, Буковина.
Показано результати за 185 днів відгодівлі бугайців різних
порід худоби (симентал, чорно-ряба, чорно-ряба 50 × симентал 50%, буковин. зон. тип м’ясного сименталу, симентал
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м’ясний 50 × червоно-ряба 50%, буковин. завод. тип укр.
черв.-ряба мол., створюв. буковин. породна група черв.-ряба
мол., швіцька, пінцгау, абердин.-ангус.). Установлено, що
добові прирости бугайців створюваного буковинського зонального типу м’ясного сименталу — 947,0 г, що на 142,1 г
(17,6%) більше, ніж у ровесників абердин-ангуської породи.
Бугайці молочної породи створюваної нової породної групи
буковинської червоно-рябої молочної ВРХ мали енергію росту 859,4 г, що на 87 г (10,1%) менше, ніж у м’ясного сименталу в умовах досліджуваного регіону Буковини. Наведено
показники економічної ефективності щодо застосування
різних типів годівлі і технологій утримання при відгодівлі бугайців різних порід, типів та помісей ВРХ до річного віку і за
відгодівлі до року. Найкращі економічні показники в умовах
передгірської зони Карпатського регіону Буковини одержали
від тварин буковинського зонального типу м’ясного сименталу худоби, у яких затрати кормів на 1 кг приросту живої маси
становили 6,1 к.од. із рентабельністю 15,1%.

лочної продуктивності, виживання телят, легкості отелення.
Показано, що помісі 1-го покоління (F1
УЧоРМ ×
Д) у
ТОВ “Хмільницьке” на виробничих підрозділах мають значно
вищі показники за молочною продуктивністю. Так їхній надій
збільшився на 330–386 кг, молочний жир — на 26,0–29,7 кг,
а білок — на 17,3–20,2 кг за однакових умов годівлі й утримання. Помісі 1-го покоління (F1 УЧоРМ × Д) характеризувались дещо кращими показниками відтворювальної здатності: зменшилась кількість ускладнень при отеленнях; знизилась кількість мертвородів. Окрім того, наведено порівняльні
показники схрещування маток голштинської породи (ГП)
з бугаями джерсейської (плідники: Блакстон 102058939 л.
Фалнева 593883; Давід 117335815 л. Фалнева). Показано,
що схрещування (F1
Г ×
Д) дало зменшення надоїв
молока, але підвищення вмісту в ньому жиру. При цьому
зменшилась жива маса тварин та кількість важких отелень
і мертвородів. Результати досліджень конкретизовано у
таблицях в розрізі господарств.

УДК 636.22/.28.033.087.7(477.8)
2021.3.237. Дяченко О.Б. ВМІСТ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ
ЖИРНИХ КИСЛОТ І ЙОДУ В ТКАНИНАХ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ВІДГОДІВЕЛЬНИХ БУГАЙЦІВ ЗА ВВЕДЕННЯ
ДО РАЦІОНУ ДОБАВОК ОЛІЙ І КАЛІЮ ЙОДИДУ. Передгірне
та гірське землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук.
зб. Львів; Оброшине, 2020. Вип. 68, ч. 2. С. 148–162. Біб
ліогр.: 48 назв. Шифр 06 554434.
ВРХ поліська м’ясна, м’ясне скотарство, бугайці на відгодівлі, кормові добавки бугайцям, олії (соняшникова і лляна), калію йодид, яловичина, доксан, поліненасичені жирні
кислоти, Львівська обл. (ФГ “Білак”).
Дослідження проведено у зимово-стійловий період на
5 групах відгодівельних бугайців 15–16-місячного віку поліської м’ясної породи (по 10 гол.) у ФГ “Білак” (Львівська
обл., Самбірський р-н). Тваринам 1-ї дослід. гр. згодовували основний раціон (ОР) + лляну олію (65 мл/гол./добу) +
соняшникову олію (35 мл/гол./добу) + доксан (синтетична
речовина: 2 мг/кг маси тіла, протидіє біогідрогенізації ненасичених жирних кислот у рубці). Бугайці 2-ї дослід. гр.
одержували те саме + 1,0 мг калію йодиду, а тварини 3- і 4-ї
дослід. гр. — те саме + 2,0 і 3,0 мг калію йодиду відповідно. Тварини контрольної групи одержували лише основний
раціон, який містив 4,41 мг йоду, що на 16,8% менше від
фізіологічної потреби молодняку ВРХ м’ясних порід. Найвищі
середньодобові прирости (1203,3 г) було одержано у 3-й дос
лід. гр. відгодівельних бугайців, раціон яких містив 6,41 мг
йоду. Водночас цей показник у контролі становив 1080,0 г,
у 1-й дослід. гр. — 1156,7; 2-й — 1186,7; 4-й — 1200,0 г.
Додаткове згодовування бугайцям 2-, 3- і 4-ї дослідних груп
різних доз калію йодиду сприяло зростанню вмісту йоду в
їхній печінці на 11,9%, 25,6 і 29,8%, скелетних м’язах — на
10,7%, 26,1 і 31,6% відповідно порівняно з контролем. Таким
чином, підвищилась кількість йоду, а за рахунок олій і незамінних поліненасичених жирних кислот родин ω-6 і ω-3, що
поліпшило біологічну цінність яловичини. Зроблено висновок, що найкращими дозами додаткового згодовування бугайцям на відгодівлі є 2,0 мг калію йодиду та олій: лляної —
65 мл/гол./добу і соняшникової — 35 мл/гол./добу.

УДК 636.22/.28.034.082:637.147.2
2021.3.239. Ладика В.І., Скляренко Ю.І., Павленко Ю.М.
АНАЛІЗ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД ЗА КОМПЛЕКСНИМИ ГЕНОТИПАМИ БЕТА- І КАППА-КАЗЕЇНУ. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2020.
Вип. 60. С. 99–109. Бібліогр.: 17 назв. Шифр 06 554497.
ВРХ (мол. і мол.-м’ясна), бугаї-плідники, генотипи бугаїв,
бета- і каппа-казеїн, сиропридатність молока, алелі, молочна продуктивність.
Оцінку генотипу бугаїв-плідників (БП) для відтворення маточного поголів’я у 2020 р. в Україні за генами бета- і каппаказеїну проведено при використанні Каталогу БП молочних
і молочно-м’ясних порід. Зокрема: голштинської —872 гол.,
симентальської — 17, монбельярдської — 13, джерсейської — 59, червоної данської — 8, червоної норвезької —7,
швіцької — 17, айширської — 8 голів. Тварин оцінено за
якістю потомства та за геномними маркерами. Кількість оцінених БП, допущених до використання залежно від породи,
становила 43–85%. Таким чином, від 2 до 16 різноманітних
комбінацій генотипів виявлено за бета- і каппа-казеїном. Частота трапляння бажаного комплексного генотипу А2А2/ВВ,
залежно від породи, знаходилась у межах 0,0–75,0%. Бугаї
голштинської породи бажаного генотипу А2А2/ВВ за оцінкою
показників надою дочок, молочного жиру і білка, індексів
довічного прибутку та зокрема прибутків за сиром і молоком, переважали БП деяких інших комплексних генотипів
(CSN2–CSN3). Досліджені бугаї молочних порід мають різну
частоту алелів бета- і каппа-казеїну. Частка БП бажаного
комплексного генотипу А2А2/ВВ голштинської породи становить 8,49%, голштинської червоно-рябої масті — 2,94,
швіцької — 75 (всі бугаї швіци мали бажаний генотип ВВ за
каппа-казеїном), джерсейської — 13,79, червоної данської —
12,5, червоної норвезької — 20,0, монбельярдської — 25%.
У тварин симентальської та айрширської порід не виявлено
бажаного комплексного генотипу А2А2/ВВ.

УДК 636.22/.28.034.082.26(477.43)
2021.3.238. Черняк Н.Г., Гончарук О.П., Черняк Н.С.
ВПЛИВ СХРЕЩУВАННЯ МАТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНОРЯБОЇ ТА ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРІД З БУГАЯМИ ДЖЕРСЕЙСЬКОЇ ПОРОДИ НА ОСНОВНІ СЕЛЕКЦІЙНІ ОЗНАКИ
ПОМІСНОГО ПОГОЛІВ’Я. Розведення і генетика тварин:
міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2020. Вип. 60. С. 85–91. Біб
ліогр.: 5 назв. Шифр 06 554497.
ВРХ (укр. чорно-ряба мол., голшт., джерс.), схрещування
ВРХ міжпорідне, молочна продуктивність ВРХ, відтворення
ВРХ, кросбридинг ВРХ.
Дослідження проведено в ТОВ “Хмільницьке” на виробничих підрозділах “Стетківці”, ВП “Авангард”, ВП “Україна —
Братолів” та “Надія — Маркуші”. Об’єктом дослідження була
ВРХ української чорно-рябої молочної породи, її помісі 1-го
покоління з джерсейською породою (F1
УЧоРМ ×
Д).
Метою роботи було одержання ефекту гетерозису помісного
поголів’я за показниками відтворювальної здатності, мо-
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УДК 636.22/.28.084/.087.8
2021.3.240. Душара І.В., Федак Н.М., Чумаченко С.П.,
Дармограй Л.М. ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ І ЯКІСТЬ МОЛОКА ЗА ЗГОДОВУВАННЯ СИЛОСУ, ЗАКОНСЕРВОВАНОГО
ПРОБІОТИЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ. Передгірне та гірське
землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб. Львів;
Оброшине, 2021. Вип. 69, ч. 1. С. 183–193. Бібліогр.: 33 наз
ви. Шифр 06 554435.
ВРХ (укр. чорно-ряба мол.), молочне скотарство, годівля
корів, силос, пробіотики, молоко (якість), кормовиробництво, Львівська обл. (ДП ДГ “Оброшино”).
Дослідження проведено в ДП ДГ “Оброшине” (Львівська
обл., Пустомитівський р-н) на трьох групах корів української
чорно-рябої молочної породи (по 10 гол.) з урахуванням їх
віку та надою за останню лактацію. Окрім основного раціо
ну (ОР), корови контрольної групи одержували по 20,0 кг
силосу, виготовленого без консервантів; І дослід. гр. — ОР +
18,5 кг силосу, законсервованого бактеріальним препаратом
БПС-Л у дозі 10 г/т зеленої маси, ІІ дослід. гр. — ОР + аналогічну кількість силосу, заготовленого з пробіотиком KT-L
18/1 у дозі 8 мл суспензії на тонну зеленої маси. Наведено
хімічний склад та поживність силосів, рівень рН і вміст у них
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органічних кислот, а також показники якості молока корів. За
результатами досліджень визначено, що внесення пробіотичних препаратів до зеленої маси при силосуванні сумішки
однорічних кормових культур підвищеної вологості (79,5%)
сприяє збереженості сухої речовини на рівні 93–94%, сирого
протеїну — 92–93 і каротину — 87–88%. Застосування вказаних пробіотиків також забезпечило оптимальний рівень
молочнокислого бродіння, що сприяло накопиченню молочної кислоти — 67–68%, оцтової — 31–32% за відсутності
масляної. Середньодобовий надій натурального молока за
90 діб облікового періоду у дослідних групах корів становив: 16,2±0,97 кг (І дослід. гр.) і 16,4±1,43 кг (ІІ дослід. гр.).
Водночас у контролі цей показник дорівнював 15,6±1,57 кг.
У молоці дослідних груп спостерігалась тенденція збільшення вмісту сухої речовини за рахунок жиру та казеїну.
УДК 636.224.034.082.14:612.017(477.42)
2021.3.241. Пелехатий М.С., Кучер Д.М., Кочук-Ященко О.А., Липянець А.В. ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНОЇ ЗДАТНОС
ТІ КОРІВ ДЖЕРСЕЙСЬКОЇ ПОРОДИ. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2020. Вип. 60.
С. 61–70. Бібліогр.: 16 назв. Шифр 06 554497.
ВРХ джерсейська, корови-первістки, бугаї-плідники, адаптація худоби, відтворювальна здатність ВРХ, молочна
продуктивність ВРХ, молочне скотарство.
Показано, що умови для тварин у ДП “Дан-Мілк” (Черняхівський р-н, Житомирська обл.), де вирощують джерсейську
породу ВРХ, забезпечують реалізацію їх генетичного потенціалу щодо молочної продуктивності. Проте у них спостерігається значне погіршення відтворювальної здатності, що
свідчить про наявність оберненого зв’язку між цими ознаками. Одночасно високий прояв молочної продуктивності і задовільної відтворювальної здатності виявлено лише у дочок
DJ Jante 302761 — індекс адаптації яких найбільше наближався до нуля і становив 2,7. Сила впливу (ηх–2) походження
за батьком на ознаки молочної продуктивності первісток
дорівнювала 21,1% проти 5,9% узагальненого середнього
значення за належністю корів до лінії. Визначено, що за індексом адаптації стан тварин характеризується відсутністю
гармонійної взаємодії із середовищем існування. Встановлено не досить високий, проте статистично значущий (P<0,01 –
P<0,001) вплив рівня адаптації корів-первісток на надій за
305 днів лактації (8,0%), молочний жир та білок (7,0%), а
також значущий вплив (ηх–2=82%) ознак відтворювальної
здатності корів (сервіс- та міжотельний періоди) з боку рівня
їхньої адаптації (P<0,001). Отже, зі збільшенням рівня надоїв
від 6 до 10 тис. кг погіршуються адаптаційні якості худоби;
індекс адаптації при цьому знижується від –0,5 до –9,5.
УДК 636.224.034.082.2(477.42)
2021.3.242. Кочук-Ященко О.А., Кучер Д.М. ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БАЖАНОГО ТИПУ У СТАДІ ДЖЕРСЕЙСЬКОЇ ПОРОДИ. Розведення і генетика тварин: міжвід.
темат. наук. зб. Київ, 2020. Вип. 59. С. 41–50. Бібліогр.: 18
назв. Шифр 06 554496.
Молочне скотарство, ВРХ джерсейська, корови-пер
вістки, бугаї-плідники, надій корів, селекція ВРХ, методика
бажаного типу ВРХ, Житомирська обл. (ДП “Дан-Мілк”).
Дослідження проведено у стаді ВРХ ДП “Дан-Мілк” (Черняхівський р-н, Житомирська обл.) на коровах джерсейської породи (n=167). У господарстві зоотехнічний і племінний облік
налагоджено на високому рівні. Покращення господарсько
корисних ознак корів до параметрів тварин бажаного типу
(ТБТ) здійснюється шляхом використання різних селекційних прийомів. Визначено, що нащадки бугаїв-плідників Ш.Р.
Хедлайн 114114336 (t=–0,27) та Дж. Джанте 30276 (t=–0,30)
найкраще відповідають параметрам ТБТ за досліджуваними ознаками (сухостійний період, тільність, сервіс-період,
міжотельний період, коефіцієнт відтворної здатності, тривалість лактації, надій за 305 днів, молочний жир і білок).
При цьому найгірше — Ф.Г. Карл 67037285 (t=–0,77). Найбільше наближаються за показниками відтворної здатності
до ТБТ корови лінії Фалнева 593883 (+0,01), а найменше —
В.С. Сурвіла 604694 (–0,06). За молочною продуктивністю
корови-первістки лінії С.С. Обсервера 553236 (–0,56) найкраще відповідають параметрам ТБТ (–0,56), а найгірше —
корови-первістки В.С. Сурвіла 604694 (–0,99). Тварини лінії
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Фалнева 593883 зайняли проміжне середнє положення щодо
ознак молочної продуктивності (–0,82). Найдоцільнішими
прийомами створення високопродуктивного молочного стада
у ДП “Дан-Мілк” обрано використання джерсейських бугаївплідників та відбір корів за комплексом ознак бажаного типу
(середнє нормоване відхилення за ознаками відтворення
становить –0,07 і –0,08, за ознаками молочної продуктивності — –0,73 та –0,72).
УДК 636.234.1.034.082(477.73)
2021.3.243. Підпала Т.В., Маташнюк Ю.С. ОЦІНКА ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ЗА СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕ
ТИЧН ИМИ ПАРАМЕТРАМИ. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22, № 93.
С. 22–28. (Серія Харч. технол.). Бібліогр.: 16 назв. Шифр
553739.
ВРХ мол., корови високопродуктивні, голштинська ВРХ,
молочне скотарство, продуктивність корів (мінливість),
Миколаївська обл. (племзавод СТОВ “Промінь”).
В умовах племзаводу СТОВ “Промінь” (Миколаївська обл.,
Арбузинський р-н, господарство — лідер серед виробників
молока) проведено дослідження високопродуктивних корів
із середнім надоєм у 2019 р. 11906 кг молока. За допомогою програм Dairy Comp i Microsoft Excel сформували
групу корів-первісток (n=1089 гол.). Піддослідні тварини
за віком належали до дочірнього покоління порівняно з
коровами попередніх досліджень. Показано, що високий
рівень продуктивності корів за 1-шу лактацію свідчить про
збільшення надою і в наступні лактації, але інтенсивність
продукування зумовлює швидше вибуття тварин зі стада.
У високопродуктивних корів (понад 10614 кг) надій, кількість
молочного жиру і білка за 2-гу і 3-тю лактації характеризувались коефіцієнтами варіабельності високого ступеня (Cv=
=16,5...18,2%). У низькопродуктивних (менше 8706 кг) корів
спостерігалась подібна тенденція мінливості селекційних
ознак. Установлено, що високопродуктивні корови (>10614)
мали нижчі коефіцієнти повторюваності, а низькопродуктивні
(<8706) — вищі за 1-шу — 2-гу і 2-гу — 3-тю лактації (rw=
=0,316...0,664). Тобто вони відрізнялись більшою постійністю
ознак молочної продуктивності за різних лактацій. Доведено
від’ємну кореляцію між надоєм і вмістом жиру в молоці за
високого рівня продуктивності тварин (r=–0,423), а між надоєм і вмістом білка в молоці як за високого, так і за низького
рівня продуктивності корів.
УДК 636.234.1.034.082.12
2021.3.244. Войтенко С.Л., Сидоренко О.В. ОЦІНКА БУГАЇВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЇХ ДОЧОК. Розведення і генетика тварин: міжвід.
темат. наук. зб. Київ, 2020. Вип. 59. С. 26–34. Бібліогр.: 17
назв. Шифр 06 554496.
Молочне скотарство, ВРХ племінна, надій корів, бугаїплідники, лінії ВРХ, спадковість корів, молочна продуктивність (прогноз).
Дослідження проведено за матеріалами первинного обліку
10 племінних стад української чорно-рябої молочної породи
(УЧорнРМ), трьох племінних стад української червоно-рябої
молочної породи (УЧервРМ) та одного стада української червоної молочної породи (УЧервМ), які підпорядковані НААН.
Установлено, що корови УЧорнРМ залежно від походження
за батьком та лінійної належності за 1-шу лактацію продукували 3211–7884 кг молока. У них вплив походження за
батьком на надій за 1-шу лактацію становив 31,0%, за вищу
лактацію — 37,3%, а належності до лінії — 10,8 і 10,2% відповідно (за високодостовірної сили впливу). Щодо породи
УЧервРМ, то ці показники відповідно були такими: 5414–
6689 кг молока, а роль батька — 25,0–15,2%, лінійної належності — 21,4–11,2%. Відзначено, що серед досліджених
трьох порід корови УЧервМ характеризувались найвищою
молочною продуктивністю — 6517–8013 кг молока. На надій цієї породи 1-ї і вищої лактації походження за батьком
впливало на 16,7 і 4,4% відповідно, а роль належності до
лінії була значно меншою — 5,3 і 4,2%. Встановлено значну
фенотипову мінливість молочної продуктивності корів досліджених порід напівсестер за батьком. При цьому, незалежно
від плідника, вищим надоєм 1-ї лактації характеризувались

59

2021.3.245.

ТВАРИННИЦТВО. Вівчарство. Козівництво

корови української червоної молочної породи порівняно з
українською червоно-рябою молочною.
УДК 636.234.1.034:636.061(477.82)
2021.3.245. Пендюк А.Р., Федорович В.В., Мазур Н.П.
ФОРМУВАННЯ ЕКСТЕР’ЄРУ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНОРЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ПОГЛИНАЛЬНОГО СХРЕЩУВАННЯ. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат.
наук. зб. Київ, 2020. Вип. 59. С. 67–77. Бібліогр.: 13 назв.
Шифр 06 554496.
ВРХ (УЧоРМ голшт.), схрещування ВРХ, екстер’єр ВРХ
голштинізованої, молочне скотарство, індекси будови тіла
корів, Волинська обл. (СТОВ “Лище”).
Дослідження проведено у СТОВ “Лище” Луцького р-ну Волинської обл. на первістках (n=1164) та повновікових коровах
(n=596) різних генотипів української чорно-рябої молочної
породи (УЧоРМ). Сформували 5 груп тварин: І — корови із
часткою спадковості за голштинською породою 75% і менше,
ІІ — 75,1–81,25%; ІІІ — 81,26–87,50%; IV —87,51–93,75%;
V група — понад 93,75%. Установлено, що первістки і повновікові корови у дослідженому стаді досить високі: висота в
холці — 132,3 і 138,9 см відповідно, мають добре розвинуту
грудну клітку (глибина грудей — 72,2 і 81,6 см, а ширина —
46,4 і 54,2 см, обхват грудей за лопатками — 191,0 і 201,9 см).
Коса довжина тулуба у середньому — 156,2 і 163,7, ширина в
маклаках — 51,7 і 58,8 см, а обхват п’ястка — 18,1 та 19,1 см.
Визначено, що зі зростанням умовної частки спадковості
голштинів у генотипі УЧоРМ збільшуються проміри тіла
(виняток — ширина грудей та обхват п’ястка). У первісток
при цьому достовірно знижувалися індекси: костистості,
розтягнутості, грудний, тазогрудний і широкогрудності, але
збільшувались індекси: збитості, статі й умовного об’єму
тулуба. В основному недостовірні показники, але дещо подібна тенденція зміни індексів будови тіла спостерігалась і
у повновікових корів. Сила впливу генотипу на проміри та
індекси будови тіла як у первісток, так і у повновікових корів
була незначною. У первісток цей вплив був такий: на проміри
висоти в холці — 6,0%, глибини грудей — 3,6%, а у повновікових корів — на проміри косої довжини тулуба — 5,8%,
обхвату грудей за лопатками — 4,9% і висоти в холці — 4,2%
при P<0,001 у всіх випадках. У первісток генотип найістотніше впливав на індекси костистості (5,8%), статі (4,0), грудний
(3,8) і тазогрудний (3,6), а у повновікових корів — на індекси
умовного об’єму тулуба (5,6), костистості (4,3%).
УДК 636.237.21.034.082:567.316(477.83)
2021.3.246. Темях Н.Ю., Стародуб Л.Ф. ВПЛИВ СЕЗОННИХ ЗМІН НА СТАБІЛЬНІСТЬ КАРІОТИПУ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ. Науковий
вісник Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020.
Т. 22, № 93. С. 29–34. (Серія Харч. технол.). Бібліогр.: 11
назв. Шифр 553739.
ВРХ (укр. чор.-ряба мол.), каріотип корів, цитогенетика ВРХ, анеуплоїдія, хромосомний розрив, лімфоцит
2-ядерний, лімфоцит із мікроядром, Львівська обл. (СТзОВ
“Прогрес плюс”).
Дослідження проведено в 2017–2019 рр. у господарстві
СТзОВ “Прогрес плюс” (с. Гаї, Бродівський р-н, Львівська
обл.) на коровах української чорно-рябої молочної породи
(n=30) трьох вікових груп — первістки, повновікові і 10-річні

УДК 636.32/.39

тварини — з часткою кровності за голштинською породою
понад 85%. Установлено, що мінливість каріотипу досліджуваних тварин у різні сезони року проявилась у вигляді
кількісних та структурних порушень хромосом. У первісток
найбільш виражена геномна мінливість (анеуплоїдія) спос
терігалась у літній та зимовий період і становила 16,4 і
8,8% відповідно. У літній ця мінливість переважала межу
спонтанної хромосомної мінливості у понад 2 рази. Найвищий відсоток структурних порушень хромосом (хромосомні
розриви) у корів трьох вікових груп спостерігався у зимовий
період і становив 2,5%, 2,8 і 3,0% відповідно, не перевищуючи межу спонтанного мутагенезу, характерного для великої
рогатої худоби. Підвищена частка лімфоцитів із мікроядром
у первісток, а також корів 8–10 років (5,6‰, 6,4‰ відповідно)
відзначалась у літній період. Підвищена частка двоядерних
лімфоцитів проявилась у первісток у літній сезон і становила
7,6‰ (при P>0,99), а в корів 8–10 років ця мінливість у літній
сезон була 6,2‰, а в зимовий — 6,7‰ зі статистично вірогідною різницею (P>0,95) між спонтанним рівнем цитогенетичної мінливості. Додатню достовірну кореляцію виявлено
між анеуплоїдією та температурою повітря у первісток і в
корів віком 8–10 років, відносною вологістю повітря, кількістю
опадів та силою вітру і хромосомними розривами у первісток і повновікових корів, величиною атмосферного тиску,
відносною вологістю повітря та асинхронним розходженням центромірних районів хромосом у повновікових корів і
тварин віком 8–10 років. Достатньо достовірну асоціативну
залежність появи лімфоцитів із мікроядром та двоядерних
лімфоцитів від кількості опадів і сили вітру на цій території
встановлено у первісток і повновікових корів.
УДК 636.237.23.033.082.13(477)
2021.3.247. Дєдова Л.О., Бащенко М.І., Вдовиченко Ю.В.
РІСТ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ТЕЛИЦЬ І КОРІВПЕРВІСТОК СТВОРЮВАНОЇ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М’ЯСНОЇ
ПОРОДИ. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук.
зб. Київ, 2020. Вип. 60. С. 23–30. Бібліогр.: 7 назв. Шифр 06
554497.
ВРХ створювана симентал. м’ясна, м’ясне скотарство,
відтворювальна здатність ВРХ, індекс плодючості ВРХ,
Київська обл. (ПАТ “Дніпровське”).
Дослідження проведено на телицях і коровах-первістках
різних споріднених груп створюваної симентальської м’ясної
породи у ПАТ “Дніпровське” (Київ. обл., Бориспільський р-н).
Сформували 6 споріднених груп: І (контроль) — Метца 5290,
ІІ — Ахілеса 369, ІІІ — Абрікота 58311, IV — Хаксла 19223,
V — Геркулеса 8942, VI група — Сигнала 120. Установлено,
що тварини ІІ групи Ахілеса 369 у всі вікові періоди мали
більшу живу масу (ж.м.) порівняно з аналогами. Найвищий
коефіцієнт мінливості ж.м. у 15-місячному віці був у телиць
спорідненої групи Сигнала 120 — 9,8. Також у цих телиць
у всі вікові періоди відзначено найвищі показники повторюваності коефіцієнта ж.м., які коливались у межах 0,75–0,95.
Кращими показниками відтворення характеризувались тварини Хаксла 19223, у яких коефіцієнт відтворної здатності
дорівнював 0,92, а індекс плодючості — 42,4. Також телиці
спорідненої групи Хаксла 19223 мали найвищий коефіцієнт
мінливості тривалості сервіс-періоду (47,8). У всіх досліджених групах виявлено позитивний зв’язок між ж.м. у 7-міс. віці
та індексом плодючості, що засвідчило можливість використання цієї залежності в селекційній роботі зі стадом.

636.32/.39 Вівчарство. Козівництво
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — академік НААН ЖУКОРСЬКИЙ О.М.
УДК 636.32/.38.033.082.2(477.72)
2021.3.248. Бакай О.Д., Горб К.В., Вовченко Б.О. ФОРМУВАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОДНЯКУ
ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 116:
С.-г. науки, ч. 1. С. 124–130. Бібліогр.: 12 назв.
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Вівці аскан. тонкорунні (тавр. тип), м’ясна продуктивність овець, селекція овець, підбір пар овець, ярки, баранці,
Херсонська обл.
Досліджено особливості формування молодняку асканійської тонкорунної породи, м’ясну продуктивність ягнят
за поєднання батьківських ліній: 1444×1444; 5×5; 7.1×7.1;

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 636.32/.39

ТВАРИННИЦТВО. Вівчарство. Козівництво

1444×5; 5×1444; 7.1×1444; 1444×7.1. За період вирощування під вівцематками, жива маса (ж.м.) ярок на підсисі була
одноманітною, що засвідчило добру біологічну адаптацію
дослідних генотипів до кліматичних і господарських умов.
Середня ж.м. ярок при народженні за внутрішньо- та міжлінійного підбору батьківських форм становила 3,3 кг, при
відлученні — 27,5, у 15 місяців — 44,0 кг і більше. Ярки,
одержані від гомогенного підбору лінії 1444, переважали
ровесниць на 0,8 і 3,9 кг у 10 і 15 місяців відповідно. За гетерогенного підбору від поєднання ліній 1444 і 5 ж.м. ярок була
39,3 кг. Щодо баранців від гомогенного підбору лінії 1444,
то при народженні їхня ж.м. була більшою, ніж у ровесників
лінії 7.1. У 10-місячному віці молодняк лінії 5 мав найбільшу
ж.м. — 61,4 кг. За міжлінійного підбору у новонароджених
різниця у ж.м. була в межах 3,0–3,4 кг. Найменша ж.м. ягнят
була від поєднання 1444×7.1. У 4-місячних на час відлучення найменшу ж.м. мали ягнята від поєднання ліній 7.1
і 1444. Варіанти поєднання 5×1444 і 1444×7.1 вирізнялись
найкращою ж.м. ягнят. За міжлінійного підбору найбільшу
ж.м. мали ярки та баранці, яких одержали від поєднання
ліній 1444×5 — 2,0 і 1,8 кг відповідно. Найбільша ж.м. овець
була у лінії 1444: ярки — 48,6 кг, баранці — 68,5 кг, а найменша — лінії 7.1: ярки — 44,7 кг. Підбір батьківських пар у
межах ліній забезпечує забійний вихід не менше, ніж 49,0%
і туші з масою від 30,0 кг.
УДК 636.32/.38.033/.035.082(477.73)
2021.3.249. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ РОМАНІВСЬКОГО ВІВЧАРСТВА МИКОЛАЇВЩИНИ / Лихач В.Я.,
Іванов С.С., Лихач А.В., Калиниченко Г.І., Луговий С.І., Трибрат Р.О. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] / ДВНЗ
“ХДАЕУ”. Херсон, 2020. Вип. 111: С.-г. науки. С. 190–199.
Шифр 554448.
Вівці романівської породи, плодючість овець, утримання
овець, ягнятина, баранина, вівці класу “еліта”, Миколаївська обл.
Висвітлено продуктивні якості племінних овець романівської породи в умовах приватного акціонерного товариства “Україна” Новоодеського р-ну Миколаївської обл., куди
вони були завезені з ТОВ “Обрій” Дніпропетровської обл.
В умовах інтенсивних технологій відзначено високу плодючість, м’ясність і скоростиглість цих овець, а в поєднанні з
високоякісною овчиною розведення романівської породи
забезпечує господарству економічну вигоду. Розглянуто запропоновану технологію з певними параметрами утримання,
мікроклімату, відтворення стада, відгодівлі молодняку тощо,
яку застосовують у ПрАТ “Україна”. За цих умов вівці доб
ре акліматизувались. Так, за 2019 р. від однієї вівцематки
одержали 2,3 ягняти (1,5 ягнінь); у 8 місяців середня забійна
маса була 40 кг. Бонітування поголів’я показало, що все
воно відповідає класу “еліта”. Подальша робота з породою
спрямована на збільшення поголів’я у 2020 р. до 860 гол.
(маток — 450). Зазначено, що у романівських овець відсутня
сезонність розмноження, тому за умови раннього відлучення
ягнят та доброї годівлі вівцематок можна одержати 2 ягніння
(найчастіше 3 за 2 роки). Романівські ягнята, які народились
із числа 3–4 і більше, розвиваються швидше, ніж двійні і
тим більше — одинаки. Авторська технологія передбачає
стійлово-пасовищне утримання, конвеєрне виробництво
ягнятини, цехову організацію праці для вирощування 1000
гол. овець. У романівському вівчарстві особливу увагу приділяють штучному осіменінню. Деталізується інформація щодо
організації відтворення овець романівської породи.
УДК 636.32/.38.034:637.12(477.64)
2021.3.250. Похил В.І., Миколайчук Л.П. ДИНАМІЧНІСТЬ ЗМІН ЛАКТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РОМАНІВСЬКИХ
ОВЕЦЬ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон,
2020. Вип. 114: С.-г. науки. С. 202–208. Бібліогр.: 10 назв.
Вівці романівської породи, молоко овець, лактація овець,
енергетична цінність молока овець.
Дослідження молочності вівцематок романівської породи
проведено на базі ТОВ “Терра Річ” Пологівського р-ну Запорізької обл. Оцінено вівцематок (ВМ) 1–3-го ягніння (n=30).
Встановлено, що підвищення молочності ВМ на 14,2% спос
терігається від 1-ї до 3-ї лактації. У перший місяць лактації
утворюється найбільше молока, 38–41% якого спожива-
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ється ягнятами. За 2- і 3-й місяці молочна продуктивність
поступово знижується — на 7–20%. Рівень молочності ВМ
романівської породи в кінці лактації ледь досягає 8,2%. Середня продуктивність 1-ї лактації — 127,0 кг молока, а 2- і
3-ї — вища за 1-шу на 9,05 і 14,2% відповідно. Впродовж
лактації за перші 2 місяці від ВМ одержують 78,6% молока.
Об’єм сухої речовини в молоці — у межах 17,97–18,97%;
рівень жиру і білка у ньому до кінця лактації підвищується.
На початку лактації жиру 6,5%, а в кінці — 7,35%. Частка
молочного білка в сухій речовині молока — 29,8%, а в
кінці лактації на 2,4% більше. Рівень лактози на початку
лактації — 5,25%, а в кінці зменшується до 4,68%. Енергетична цінність молока ВМ романівської породи становить
100,9 ккал/100 г; зі зменшенням надоїв у кінці лактації вона
збільшується на 8,4%.
УДК 636.32/.38.035.082(477.72)
2021.3.251. Корбич Н.М., Шибко Г.Д. ВПЛИВ НАСТРИГУ
МИТОЇ ВОВНИ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ БАРАНЧИКІВ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ. Таврійський науковий
вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 116: С.-г. науки, ч. 2.
С. 111–116. Бібліогр.: 9 назв. Шифр 554449.
Вівці (тавр. тип аск. ТР), вовнова продуктивність, жива
маса баранців, настриг митої вовни, стандарти продуктивності овець, Херсонська обл.
Досліджено три групи баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи щодо показників настригу митої
вовни і використання їх у селекційно-племінній роботі. Показано, що баранці 3-ї дослід. гр. за живою масою, настригом
митої вовни, виходом митого волокна та основними фізикомеханічними властивостями вовни мали перевагу над ровесниками 1- і 2-ї дослідних груп. Зокрема, за настригом митої
вовни ця перевага становила 44,9 і 26,5% відповідно. Щодо
живої маси, то вони переважали 1-шу дослід. гр. на 16%, а
2-гу — лише на 1,2%. Зазначено, що все дослідне поголів’я
баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи
мало більшу живу масу, ніж вимагають стандарти для тварин
класу еліта. Ця перевага була в межах 12,2–28,4 кг, тобто
23,26 і 59,2% відповідно. Найменші показники настригу немитої вовни мали баранці 1-ї дослід. гр. (5,9 кг). Їх різниця з
баранцями 2-ї дослід. гр. становила 1,4 кг (19,2%). Значно
більшою була перевага за цією ознакою у тварин 3-ї дослід. гр. — 2,6 кг (44,1%). У висновках пропонується спрямовувати селекційно-племінну роботу з вівцями таврійського
типу асканійської тонкорунної породи на покращання показників настригу митої вовни, що забезпечить більші прибутки
від реалізації вовни. Результати досліджень конкретизуються в таблицях.
УДК 636.32/.38.082.13:636.933.2(478)
2021.3.252. Ротарі Д. ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ БАРАНІВ МОЛДАВСЬКОГО ТИПУ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ.
Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. Київ,
2020. Вип. 59. С. 92–96. Бібліогр.: 8 назв. Шифр 06 554496.
Вівці Молдови, барани (молдав. тип. каракулю), спермопродукція каракульських баранів.
Досліди проводились на баранах-плідниках, вирощених
на племінній фермі Дослідно-експериментальної станції
Науково-практичного інституту біотехнологій в зоотехнії
та ветеринарній медицині республіки Молдова. Оцінено
спермопродукцію 15 баранів-плідників молдавського типу
каракульської породи. Наведено середні показники оцінки
нативної сперми макроскопічним методом (об’єм еякуляту —
0,99±0,04 мл), а також мікроскопічним (рухливість сперматозоїдів — 0,95±0,02 бала та їх концентрація — 1,51±0,14
млрд/мл, відсоток патологічних форм — 13,72±0,61), що
свідчить про високу якість сперми досліджених тварин та
належні умови утримання баранів-плідників на племінній
фермі.
УДК 636.32/.38.082.26(477.72)
2021.3.253. Крамаренко О.С., Крамаренко С.С., Луговий С.І., Юлевич О.І. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕНЕТИЧНИХ ТА
НЕГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВУ МАСУ ЯГНЯТ ПРИ
НАРОДЖЕННІ ТА ВІДЛУЧЕННІ. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та
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біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22, № 93.
С. 14–21. (Серія Харч. технол.). Бібліогр.: 25 назв. Шифр
553739.
Вівці (жива маса), селекція овець, ягнятина, м’ясні якості
овець, схрещування овець, ягнята (збереженість), Херсон
ська обл.
Дослідження проведено на базі Інституту тваринництва
степових районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія-Нова” НААН.
Використано дані живої маси (ж.м.) 3961 ягняти за 5-річний
період. Оцінено відтворювальні якості вівцематок асканійської тонкорунної породи (АТ) за їх поєднання з плідниками:
АТ, австралійський меринос (АМ) та напівкровні (1/2 АТ ×
1/2 АМ). Визначено вплив генотипу барана-плідника, року
ягніння, віку вівцематок, розміру гнізда, статі ягняти та розподілу статі у двійнят. Установлено високовірогідні відмінності
(P<0,001) між окремими роками за 5-річний період для дос
ліджених ознак ягнят. Вплив середовищного фактора (рік
ягніння) на ж.м. ягнят при народженні та відлученні зумовлював загальну мінливість на 27,2 і 15,2% відповідно. Вплив
баранів-плідників, що відображав генотипні відмінності, був
високовірогідним (P<0,001) для всіх ознак. Вік вівцематки
впливав на ж.м. ягнят при народженні (Р=0,048), але сила
його була незначною. Дворічні вівцематки народжували ягнят з найменшою ж.м. порівняно з повновіковими. Вірогідних
відмінностей за ж.м. ягнят при відлученні між вівцематками
різних вікових груп не встановлено. Збереженість ягнят підвищувалась для тварин з масою до 4,0 кг при народженні,
але різко знижувалась при 5,0 кг і більше. Одинаки важили
на 0,61 кг більше при народженні та 2,42 кг при відлученні,
ніж двійнята. Розмір гнізда (тип народження) зумовлював
42,5 і 10,0% загальної мінливості ж.м. ягнят при народженні
та відлученні відповідно (в обох випадках P<0,001). Середня жива маса баранів при народженні та відлученні була
вищою, ніж у ярок (в обох випадках P<0,001). Більшу живу
масу зафіксовано серед ягнят, які народились у парах баран/
баран, меншу — у парах ярка/ярка.
УДК 636.32/.38.082.453.53
2021.3.254. Гримак Х.М. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ СПЕРМИ
БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕТИЧНИХ
СЕРЕДОВИЩ. Науковий вісник Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.
С.З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22, № 92. С. 62–70. (Серія
С.-г. науки). Бібліогр.: 99 назв.
Барани-плідники, кріоконсервування сперми, середовища
кріоконсервування (інгредієнти), запліднюваність, штучне
осіменіння тварин, наночастинки металів, біотехнологія
відтворення тварин, спермопродукція.
Представлено ретроспективний аналіз розробок різних
дослідників синтетичних середовищ для кріоконсервування
сперми баранів-плідників (БП). Показано, що середовища
для забезпечення біологічної повноцінності сперміїв мають
містити фосфоліпіди, електроліти, неелектроліти, кріопротектори, біологічно активні речовини та інші інгредієнти,
що зумовлено багаточисельністю фізико-хімічних процесів,
які проходять у сперміях за охолодження і глибокого заморожування. Дослідниками встановлено захисну роль
фосфоліпідів курячого яйця у захисті сперміїв від холодового
удару. Доведено, що застосування сухого жовтка та яєчного
порошку у середовищах консервування забезпечує високу
захисну дію сперміїв на рівні натурального жовтка. Вказано
ступінь ефективності різних електролітів у попередженні холодового удару. Підкреслено, що їх захисна функція полягає
не лише у створенні буферних властивостей середовищ, але
і в зниженні точки замерзання водних розчинів. Визначено
важливу роль цукрів у складі середовищ для кріоконсервування сперми БП, які знижують електропровідність сперми,
тим самим зменшують аглютинацію сперміїв, діють як антиоксиданти, інактивують спермолізини, підвищуючи в’язкість
середовища, а також структурують воду, запобігають надмірній гідрації білків та органел і використовуються сперміями
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УДК 636.32/.39

для дихання і гліколізу. Дослідниками, які вивчали захисну
дію антиоксидантів, експериментально доведено, що процес
кріоконсервування інтенсифікує перекисне окиснення ліпідів, унаслідок чого порушується упорядкованість структури
мембран сперміїв, а утворені при цьому продукти окиснення
пошкоджують плазматичну мембрану і негативно впливають
на енергетику сперміїв. Відмічено перспективний напрям у
розробці нових середовищ у біотехнології відтворення тварин як для запліднення ооцитів in vitro, так і для заморожування і розморожування сперми плідників з використанням
наночастинок металів.
УДК 636.32/.39:636.09:616:993
2021.3.255. ПСОРОПТОЗ ОВЕЦЬ І ДИКИХ КІЗ: КЛІНІЧНИЙ ПРОЯВ ТА ЛІКУВАННЯ В УМОВАХ АНТРОПОБІОЦЕНОЗІВ / Нікіфорова О.В., Мазанний О.В., Приходько Ю.О.,
Федорова О.В., Кравченко А.О., Решетило О.І., Мазанна М.Г.
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористу
вання. 2021. № 7. С. 100–106. Бібліогр.: 25 назв.
Вівці, кози дикі, псороптоз овець і кіз, ектопаразити
дрібних жуйних, акарозні захворювання, лікування псороптозу.
Наведено результати акарологічних досліджень зі скрібків
від 63 овець (28 вівцематок, 4 барани, 31 ягня) тонкорунних
м’ясо-шерстного напряму (порід прекос і романівська) і 17
диких кіз (сибірські гірські та мархури). Ураженість дрібних
жуйних тварин псороптесами становила 100% з різним ступенем ураження тіла: у 65,1% овець спостерігали облисіння
80–100% поверхні тіла, у 28,6% — 50–79, у 6,3% було уражено менше 50%. Водночас у 94,1% диких кіз реєстрували
ураження до 50% поверхні тіла, а в 5,9% кіз — тотальне.
Тотальне ураження диких кіз супроводжувалось ураженням
поверхні голови, вушних раковин і шиї із значною кератинізацією шкірного покриву до внутрішніх шарів з глибокими
тріщинами та кровотечею. При цьому у овець ураження
спостерігалось по всій поверхні тіла. Летальність у овець
за генералізованої форми псороптозної інвазії становила
3,2%, а в диких кіз — 5,9%. Тварин лікували препаратами
“Іверон-10” і “Дектомакс” у дозі 0,2 мл на 10 кг маси тіла,
двічі з інтервалом 30 і 14 діб відповідно, а також додатково
купали овець у водній емульсії “Бутокса-50” (дворазово з
інтервалом 10 діб). Застосована схема забезпечила 100%
ефективність.
УДК 636.371.03.082.26(477.74)
2021.3.256. Богдан М.М., Богдан М.К. СТАН СТВОРЕННЯ
ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО СТАДА ОВЕЦЬ У СВК “КРИНИЧНЕ” БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. пр. (Agrarian Bul
letin of the Black Sea Littoral). Одеса, 2020. Вип. 97. С. 135–
139. Бібліогр.: 3 назви. Шифр 554455.
Вівчарство, вівцематки, ярки, барани-плідники, м’ясна
продуктивність овець, вовна, Одеська обл.
Нині Задністров’я Одеської обл., куди входить і СВК “Криничне” (Болградський р-н), характеризується розвиненим
напівтонкорунним вівчарством. Показано, що в результаті
схрещування місцевих цигайських овець із тонкорунними,
а потім знову з цигайською породою, за умов значного природного відбору, утворилась місцева популяція з цінним
селекційним матеріалом. Це помісне поголів’я овець значно
відрізняється від вихідних порід. Тварини мають іншу конституцію, яка визначається в морфоанатомічних, фізіологічних
та деяких інших особливостях. Вівці мають добру адаптивність і пластичність. За поліпшеного годування дають високий приріст вовнової і м’ясної продуктивності. Однак ці вівці
проявляють різний ступінь реактивності, тобто здатність
асимілювати дані умови зовнішнього середовища, що проявляється у великій фенотипічній різноманітності. Наведено
класовий склад овець СВК “Криничне”, показники живої маси
і настригу вовни та її товщини, а також низку заходів щодо
поліпшення племінної роботи у господарстві.
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636.4 Свинарство
Науковий референт — кандидат хім. наук ТОВМАЧЕНКО В.М.
Науковий консультант — академік НААН РИБАЛКО В.П.
УДК 636.087.8:611.3
2021.3.257. Вугляр В.С. МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БВМД “ЕФІПРОТ”. Науковий вісник
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22,
№ 92. С. 71–75. (Серія С.-г. науки). Бібліогр.: 17 назв.
Свині, ефірні олії, молодняк свиней, вирощування, шлунок,
кишковик.
Дослідження згодовування БВМД “Ефіпрот” проведено
на трьох групах молодняку свиней великої білої породи (по
12 гол.). Дослід складався зі зрівняльного (15 діб) та основ
ного (127 діб) періодів. Установлено, що введення до раціонів молодняку свиней ефірних олій у складі БВМД спричиняє
незначне зменшення маси шлунка, проте не викликає змін
у товщині стінок окремих його зон. Стінки кардіальної зони
зменшились на 2,75–11,91%. Однак у фундальній зоні шлунка є тенденція до потовщення стінки за рахунок слизової
та серозно-м’язової оболонок на 6,75–6,56%. В пілоричній
зоні спостерігається зменшення товщини стінок порівняно із
контрольною групою на 3,13–4,97%. За використання БВМД
“Ефіпрот” у годівлі молодняку свиней відбувається збільшення маси та довжини тонкого відділу кишечника в 1-ї дослідної групи на 0,06–0,2 кг і 0,5–0,83 м. Реакція товстого відділу
кишечника на згодовування БВМД “Ефіпрот” проявлялась у
змінах його маси та довжини — 5,75–7,07%.
УДК 636.4
2021.3.258. Чорнозуб М., Козій В., Полтавець Я., Мацю
ченко О. УРАЖЕННЯ РАТИЦЬ У СВИНЕЙ: АНАЛІЗУЄМО
ПРИЧИНИ. Тваринництво. Ветеринарія. 2021. № 1. С. 33–
35.
Свині (ратиці), ураження ратиць свиней, заходи профілактики (ратиці свиней).
У свиней найчастіше виявляють такі проблеми ратиць,
як надмірне відростання стінки, відростання і пошкодження
рудиментарних пальців, тріщини стінки, ерозії, тріщини та
надмірне відростання рогу м’якуша, а також тріщини білої
лінії та підошви. Хвороби ратиць можуть мати як різний
ступінь ураження, так і різний ступінь клінічного прояву. За
даними М. Рhosa (2016), при обстеженні свиноматок в умовах бойні лише 24% з них не мали ушкоджень, у 50% був
легкий ступінь ураження, у 23% тварин — помірний, а у 3%
констатували тяжкий ступінь. Хворі тварини за легкого ступеня ураження не завжди яскраво проявляють кульгавість,
тому ці випадки інколи залишаються поза увагою. Розглянуто причини виникнення та до чого призводить деформація
ратиць. Однією з поширених вад ратиць є деформація. Інші
вади: видовжені ратиці; криві ратиці (мають викривлення
бічних поверхонь стінки). Одним із видів пошкодження ратиць є тріщини та розколини рогової стінки. Різниця між ними
полягає у тому, що у разі тріщин розщеплення відбувається
по напрямку рогових трубочок епідермісу, а за розколин —
впоперек чи навскоси (наведено фото).
УДК 636.4.08
2021.3.259. Матіюк В.В., Саєнко А.М., Усенко С.О., Халак В.І. ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ RYRI, ESR, MC4R ТА LEP
У МІКРОПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ
УКРАЇНСКОЇ СЕЛЕКЦІЇ. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 4. С. 150–156. Бібліогр.: 20 назв.
Свині (велика біла порода), маркерна селекція, ген (лептину, естрагенового рецептора, ріанодинрецепторний),
рецептор меланокортина-4, однонуклеотидний поліморфізм.
Проведено генетико-популяційний аналіз поліморфізму
генів RYRI, MC4R, LEP та ESR для великої білої породи
свиней української селекції. Природа цих генів пов’язана з
однонуклеотидним поліморфізмом ДНК у структурній або
регуляторній частинах генів, що беруть участь у контролі
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важливих господарських і біологічних ознак тварин. ДНКтипування проводили в лабораторії генетики Інституту свинарства і АПВ. Для дослідження використано ДНК, яку
виділено зі щетини свиней великої білої породи (агроформування СГ ТОВ “Дружба-Казначеївка”, n=124 гол.). Досить
високий рівень гомозиготних генотипів TT з частотою 0,85
гена лептину вплинув на можливість його використання в
маркерній селекції на цій вибірці тварин. Достатній рівень
індексу поліморфного інформаційного змісту PIC за генами
ESR та MC4R свідчить, що проведення маркерної селекції
на вибірці свиней великої білої породи СГ ТОВ “ДружбаКазначеївка” є можливим.
УДК 636.4.082.43
2021.3.260. Халак В.І., Гутий Б.В. ПОЛІГЕННОСПАДКОВІ
ОЗНАКИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ТА ЇХ АСОЦІАЦІЯ З ГЕНОМ
РЕЦЕПТОРА МЕЛАНОКОРТИНА-4 (MC4R). Науковий вісник
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22,
№ 93. С. 84–89. (Серія Харч. технол.). Бібліогр.: 26 назв.
Шифр 553739.
Молодняк свиней, генеалогічна лінія, генотип, відгодівельні і м’ясні якості, коефіцієнт кореляції, економічна
ефективність, мінливість.
Наведено результати досліджень відгодівельних і м’яс
них якостей молодняку свиней різних генеалогічних ліній
великої білої породи та генотипів за геном рецептора ме
ланокортину-4 (MC4R), а також дані щодо оцінки відгодівельних і м’ясних якостей, умов годівлі й утримання молодняку
свиней піддослідних груп, методик біометричної обробки,
ін. Встановлено, що молодняк свиней великої білої породи
підконтрольної популяції за віком досягнення живої маси
100 кг переважає мінімальні вимоги класу еліта. Встановлено достовірну різницю між тваринами різних генотипів
за геном рецептора меланокортину-4 (MC4RAA, MC4RAG).
Наведено порівняльні дані щодо довжини охолодженої
туші, коефіцієнта кореляції між відгодівельними і м’ясними
якостями у молодняку свиней великої білої породи, максимальної прибавки додаткової продукції від молодняку свиней
генотипу MC4Ral та генеалогічної лінії Kotilo UA 8819347 та
її вартістості.
УДК 636.4.082.43:631.1
2021.3.261. Халак В.І., Грабовська О.С. КОМПЛЕКСНА
ОЦІНКА ВІДГОДІВЕЛЬНИХ І М’ЯСНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОД
НЯКУ СВИНЕЙ УНІВЕРСАЛЬНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ДЕЯКІ ЇХ ІНТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ. Науковотехнічний бюлетень Державного науково-дослідного конт
рольного інституту ветеринарних препаратів та кормових
добавок і Інституту біології тварин. Львів, 2020. Вип. 21, № 2.
С. 205–212. Бібліогр.: 15 назв. Шифр 554479.
Молодняк свиней, відгодівельні та м’ясні якості, комплексна оцінка, індекс, мінливість, кореляція, економічна
ефективність.
Наведено результати досліджень відгодівельних та м’ясних
якостей молодняку свиней великої білої породи зарубіжного
походження, деяких біохімічних показників сироватки крові та
результати розрахунку їх кореляційних зв’язків, а також розраховано економічну ефективність результатів досліджень.
Встановлено, що біохімічні показники сироватки крові у тварин піддослідної групи відповідають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин, а їх коефіцієнт варіації коливається
у межах від 7,71 до 33,67%. Молодняк свиней великої білої
породи за основними показниками відгодівельних та м’ясних
якостей відповідає класу “еліта”. Відзначено перспективу
використання деяких біохімічних показників сироватки крові
для раннього прогнозування відгодівельних та м’ясних якостей. Установлено, що максимальну прибавку продукції за
показником “середньодобовий приріст живої маси за період
контрольної відгодівлі, г” — 4,87% — одержано від тварин,
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у яких індекс Б. Тайлера коливається у межах від 160,14 до
174,04 балів.
УДК 636.4.082.43:631.1
2021.3.262. Халак В.І., Ільченко М.О., Петулько П.В.
ОЗНАКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК
РІЗНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ ТА РІВЕНЬ ЇХ ДИСКРЕТНОСТІ. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 3. С. 159–165. Бібліогр.: 21 назва.
Свиноматки (велика біла порода), відтворювальні якості,
тривалість життя, експлуатаційна цінність, економічна
ефективність.
Досліджено показники відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи, розраховано рівень дискретності
зазначеної групи ознак та економічну ефективність результатів експерименту. Встановлено, що свиноматки великої білої
породи підконтрольного стада за основними показниками
відтворювальних якостей відповідають мінімальним вимогам І класу та класу еліта. Достовірну різницю між групами
тварин категорій “висока експлуатаційна цінність” та “низька експлуатаційна цінність” встановлено за показниками:
“тривалість життя, міс.” (29,9 міс., td=13,71), “тривалість
племінного використання, міс.” (29,6 міс., td=14,50), “одержано опоросів” (5,7 опоросів, td=14,50), “одержано поросят
усього, гол.” (70,5 гол., td=13,85), “одержано живих поросят,
гол.” (67,7 гол., td=20,83), “багатоплідність, гол.” (3,3 гол.,
td=10,31), “маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб” (6,5 кг,
td=2,55). Коефіцієнт дискретності (D) ознак відтворювальних
якостей свиноматок різної експлуатаційної цінності коливався в межах від 0,765 до 0,992. Максимальний приріст додаткової продукції за показником “маса гнізда на час відлучення
у віці 28 діб, кг” одержано від свиноматок категорії “висока
експлуатаційна цінність” — 6,03%.
УДК 636.4.09.033
2021.3.263. Повод М., Михалко О. ПЕРШІ ДНІ БЕЗ МАМИ.
The Ukrainian Farmer. 2021. № 3. С. 162–164.
Дорощування поросят, кормові засоби, місце годівлі й
напування, дезінфекція приміщень, рідка підгодівля поросят.
Початок періоду дорощування є одним із найкритичніших
моментів у житті поросят — через відсутність свиноматки та
материнського молока, через стрес, спричинений перегрупуванням і перевезенням чи переміщенням в інше приміщення,
через новий незнайомий станок і велику групу тварин, у якій
доводиться виборювати ієрархічний статус, нові кормові засоби та місце годівлі й напування. Дуже важливою у цьому
процесі є підготовка до приймання поросят. Під час санітарного розриву приміщення мають бути ретельно вимиті й
продезінфіковані. Перед розміщенням тварин у секцію в ній
потрібно виділити станки для поросят, які відстають у рості. Також у секції мають бути передбачені санітарні станки
для хворих поросят. Необхідно підтримувати мікроклімат.
У перші дні після постановки поросят на дорощування їхня
кількість і маса не дають змоги підтримувати оптимальну
для цього віку поросят температуру +28...+32°С. Після відлучення поросята отримують значний стрес і в перші дві доби
практично не споживають корм або споживають його дуже
мало. Одним із дієвих способів раннього привчання поросят
до поїдання кормів є організація рідкої підгодівлі в перші 3–5
діб після відлучення. Наведено рекомендації щодо рідкої підгодівлі, кількості комбікорму і критерію збільшення корму.
УДК 636.4.09.033:637.1
2021.3.264. Титарьова О., Кузьменко О. ЗАМІННИКИ
МОЛОКА У СВИНАРСТВІ: МОДНИЙ ТРЕНД… ЧИ ВИРОБНИЧА НЕОБХІДНІСТЬ. Тваринництво. Ветеринарія. 2021.
№ 2. С. 36–38.
Свинарство, поросята, відлучення поросят раннє, замінники молока.
Технологія раннього відлучення поросят вже давно набула широкої практики у країнах з розвиненим свинарством.
Навіть відлучення на 21-шу–29-ту добу життя поросяти, яке
сьогодні практикують у більшості вітчизняних господарств
промислового типу, можна по праву вважати раннім (хоча
тварини такого віку вже поїдають повнораціонний комбікорм
у необхідній кількості і не потребують замінників молока).
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При відлучення поросят у віці 14–21 доби, є необхідність
подальшої підгодівлі їх замінником молока (ЗМ) впродовж
подальших двох–п’яти діб. Таке відлучення часто називають
“мокрим” або “вологим”. Наведено інформацію: щодо того, як
обрати якісний ЗМ і яких правил дотримуватись; пропозицій
щодо ЗМ вітчизняного ринку (назва компанії, продукт, вік поросят, вміст продукту); технологічні нюанси випоювання ЗМ,
тощо. Наголошено на важливості доступу до чистої води —
від цього залежить рівень споживання сухих комбікормів.
УДК 636.4.09:591.11:612.392.4:615.273
2021.3.265. БІЛКОВИЙ СПЕКТР СИРОВАТКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ ФЕРУМУ / Духницький В.Б.,
Деркач І.М., Деркач С.С., Лозовий В.М., Коструб В.В., Лоза Ю.В.,
Фрицький І.О., Плутенко М.О. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2021. № 1. С. 250–255. Бібліогр.: 20
назв.
Ферумдефіцитна анемія, клатрохелат феруму, протианемічна дія, поросята, свиноматки поросні, білковий
спектр сироватки крові поросят.
Метою досліджень було визначити вплив клатрохелату
Феруму (IV) на білковий спектр сироватки крові поросят при
його застосуванні поросним свиноматкам. Не було відмічено
народження мертвих поросят та будь-яких клінічних ознак
анемії. Вміст альбумінів упродовж усього періоду досліду
був дещо вищим у сироватці крові поросят дослідної групи
порівняно з контролем. Збільшення рівня протеїну загального та його основної фракції — альбумінів у сироватці крові
поросят дослідної групи свідчить про активацію анаболічного
шляху обміну протеїнів та переважання процесів синтезу.
Уміст β-глобулінів на початку досліду на 30-ту добу вірогідно
перевищував показник контролю. Рівень γ-глобулінів на 5-ту
добу в сироватці крові поросят дослідної групи був у 1,2 раза
вищим порівняно з контролем, проте на 30-ту добу, навпаки,
у стільки ж разів нижчий. Дослідження білкового спектра
сироватки крові поросят за умови впливу препаратів Феруму підтверджують, що запропонована схема профілактики
ферумдефіцитної анемії виявилась ефективною.
УДК 636.4.09:669.12:636:631.1
2021.3.266. Степанчук Л. ЗАЛІЗО ДЛЯ МАЛЕЧІ. The Ukrainian Farmer. 2021. № 3. С. 150–152.
Поросята, супоросні і лактуючі свиноматки, ферум
дефіцитна анемія, дефіцит заліза, залізодекстрани, солі
міді та кобальту, вітаміни групи В.
Аліментарна анемія — захворювання тварин, що характеризується розладом кровотворення внаслідок дефіциту
в організмі заліза, порушенням обміну речовин, зниженням
апетиту, інтенсивності росту, розвитку, підвищеною схильністю до інших захворювань і великим економічним збитком.
Хвороба діагностується в молодняку всіх видів с.-г. тварин,
але особливо часто у поросят, а також супоросних і лактуючих свиноматок. Основною причиною аліментарної анемії є
низький запас заліза в організмі тварин під час народження,
недостатній уміст цього елемента в молозиві й молоці свиноматки, інтенсивний ріст тварини, шлунково-кишкові розлади.
Хворі поросята малорухливі, погано ссуть свиноматку, відстають у рості, худнуть. У них спостерігаються анемічність
слизових оболонок, набряклість повік, відсутність апетиту,
шлунково-кишкові розлади, тахікардія, зморшкувата шкіра.
Для профілактики та лікування анемії в поросят найчастіше
застосовують ін’єкційні залізовмісні препарати, починаючи
з третього дня життя. У разі залізодефіцитних анемій особ
ливо ефективними є колоїдні розчини гідроокисів феруму в
низькомолекулярних полімерах глюкози — так звані залізодекстрани. Солі міді, кобальту та вітаміни групи В діють синергічно, посилюючи вплив заліза, регулюють обмін речовин
і компенсують брак цих елементів у кормах.
УДК 636.4:579.871:631.1
2021.3.267. Титаренко О. РЕСПІРАТОРНІ ХВОРОБИ
СВИНЕЙ: ДУМАТИ ГЛОБАЛЬНО, ДІЯТИ ЛОКАЛЬНО! Тваринництво. Ветеринарія. 2021. № 1. С. 22–25. Бібліогр.: 2
назви.
Свині, респіраторні хвороби, респіраторний симптомо
комплекс свиней, симптоматика, паталогоанатомічні
зміни, тест на антимікробну чутливість.
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Респіраторний симптомокомплекс свиней (РСКС) посів
одну з провідних позицій серед хвороб, що завдають значних
економічних збитків. Висока захворюваність поросят (від 30
до 90%), їхня загибель (до 60% і більше), вимушений забій,
відставання у рості, збільшення витрат на профілактику та
лікування — ці та інші збиткові фактори неабияк впливають
на виробничі показники та економіку господарства. Збудниками респіраторних хвороб зазвичай є віруси та бактерії
(можливі ураження легень етастронгілідами та личинками
аскарид). Зазначено, що РСКС свиней має поліетіологічний
характер, і тому підхід до розв’язання цієї проблеми має бути
комплексним: від коригування технологічних моментів на
виробництві до специфічної профілактики та лікування. Розглянуто: клінічна симптоматика та паталогоанатомічні зміни
при хворобах респіраторного тракту; сучасна класифікація
респіраторних патогенів свиней; групи вірусних респіраторних патогенів; чутливість мікрофлори, виділеної від хворих
на пневмонію поросят. Інфекційні патогени, які спричиняють
респіраторні хвороби у свиней, також розподіляють на первинні та вторинні (табл.). Наведено результати досліджень
(на базі агропідприємств Львівської обл.) стану антибіотикорезистентності мікрофлори, виділеної від молодняку свиней
з патологією внутрішніх органів бактеріальної етіології.
УДК 636.4:591.3
2021.3.268. Замазій А.А., Симон В.С., Карпенко Я.С.,
Богословська А.І. ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ КРОВІ СВИНОМАТОК РІЗНОЇ СУПОРОСНОСТІ. Вісник Полтавської державної аграрної академії.
2021. № 1. С. 285–291. Бібліогр.: 21 назва.
Макроелементне живлення свиноматок, активність
ферментів у крові свиноматок, супоросність, продуктивність тварин, життєздатність приплоду.
Наведено результати досліджень макроелементного живлення свиноматок, динаміку їх вмісту та активність ферментів
у крові, які визначали на автоматичному аналізаторі Konelab
30. Дослідження проводили під час 1-, 2- та 3-ї супоросності.
Отримані результати свідчать про більш низький рівень їх
вмісту у крові тварин під час першого періоду виношування
плодів. Установлено, що впродовж періоду супоросності незалежно від її послідовності у крові свиноматок відбувається
зниження вмісту основних макроелементів. У свиноматок
першої супоросності вміст кальцію у крові в середньому
виявився на 2,14% менше, а вміст фосфору — в 1,18 раза
менше цього показника крові свиноматок третьої дослідної
групи. Незалежно від послідовності процесу виношування
плодів свиноматками, підвищується активність ферментів,
що свідчить про напруження обміну речовин в організмі тварин, особливо під час першої супоросності. Дослідження з
цього напряму дадуть змогу виявити особливості обміну макроелементів та активність ферментів в організмі свиноматок
залежно від послідовності періоду супоросності та адекватно
його відкорегувати для підвищення продуктивності тварин та
життєздатності приплоду.
УДК 636.4:612.8
2021.3.269. ВПЛИВ ЛАКТАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У
КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ / Усенко С.О., Шостя А.М., Стояновський В.Г., Бірта Г.О., Кузьменко Л.М., Мироненко О.І. Нау
ковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів,
2020. Т. 22, № 92. С. 28–34. (Серія С.-г. науки). Бібліогр.:
37 назв.
Кнури-плідники (гомеостаз), пероксидація, лактати мікроелементів, каталаза, вітаміни, ТБК-активні комплекси.
Досліджено вплив лактатів мікроелементів на проокси
дантно-антиоксидантний гомеостаз у крові кнурів-плідників.
Уведення лактатів цинку, селену, міді й заліза в складі кормосуміші кнурам-плідникам істотно змінює стан прооксидантноантиоксидантного гомеостазу (ПАГ) у крові залежно від
кількості додатково згодовуваних лактатів мікроелементів.
Додавання цих біологічно активних речовин на 10% понад
норму після 60 діб згодовування сприяє збереженню вмісту вітамінів антиоксидантної дії, відновленого глутатіону,
стимулює функціональну активність супероксиддисмутази
на 50% і каталази — 23,6% та супроводжується незначним
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сповільненням процесів пероксидації — зниженням концентрації дієнових кон’югантів і ТБК-активних комплексів.
Додавання кнурам-плідникам до кормосуміші лактатів мікроелементів на 20% більше від норми порівняно з контрольною
групою вже після 30-денного вживання стимулює процеси
пероксидації, супроводжується інтенсивним використанням
неензимних — вітаміну А та активацією ензимних антиоксидантів — cупероксиддисмутази і каталази, що триває
протягом 90 діб.
УДК 636.4:612.8
2021.3.270. ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / Стояновський В.Г., Усенко С.О.,
Шостя А.М., Соколенко В.М., Юдіна К.Є., Бірта Г.О. Науковий
вісник Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020.
Т. 22, № 93. С. 3–9. (Серія Харч. технол.). Бібліогр.: 23 наз
ви. Шифр 553739.
Кнури-плідники (гомеостаз), типи вищої нервової діяльності, спермопродукція, кров, пероксидація, антиоксиданти.
Досліджено особливості формування прооксидантно-анти
оксидантного гомеостазу (ПАГ) у кнурів-плідників різних типів
вищої нервової діяльності. Використовуючи рухово-харчову
методику, протиповано дорослих кнурів-плідників великої
білої породи віком 24–36 місяців за основними типами вищої
нервової діяльності (ВНД). Наведено опис процедур отримання сперми від кнурів-плідників (розділено на 4 фракції),
оцінку ПАГ у крові та еякулятах. Установлено, що в крові та
спермі кнурів-плідників сильного неврівноваженого і слабкого типів ВНД перебіг процесів пероксидацїі відбувається
інтенсивніше, система антиоксидантного захисту на нижчому
рівні — менша активність супероксиддисмутази, концентрація аскорбінової кислоти, вітамінів А та Е. У другій і третій
фракціях еякуляту кнурів-плідників ПАГ зміщується в напрямі
вірогідного прискорення процесів пероксидації, особливо у
сильного неврівноваженого і слабкого типів ВНД — більша
концентрація дієнових кон’югатів, дегідроаскорбінової кислоти. Тварини сильного врівноваженого жвавого і спокійного
типів ВНД характеризуються вищим рівнем антиоксидантного захисту. У першій і четвертій фракціях еякуляту процеси
пероксидацїі відбуваються повільніше та відсутні активність
супероксиддисмутази, вітамін А і вітамін Е.
УДК 636.4:636
2021.3.271. ЛОКАЛЬНА СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЇ ТА ГІБРИДИЗАЦІЇ СВИНЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ (ДНК-МАРКЕРІВ): метод. рекомендації /
Халак В.І., Козир В.С., Гутий Б.В., Почерняєв К.Ф., Саенко А.М.,
Бордун О.М., Чернявський С.Є., Зельдін В.Ф., Чегорка П.Т.,
Ільченко М.О.; за ред. Халак В.І. Львів: ФОП Корпан Б.І.,
2020. 44 с.; рис., табл. Бібліогр.: 88 назв (в тексті).
Розведення та селекція свиней, генетичні маркери, відтворювальні якості, молодняк свиней, меланокортин.
Наведено результати досліджень з питань генетики, розведення та селекції свиней в степовій зоні України. Розглянуто теоретичні основи використання генетичних маркерів у
селекції свиней; методи і результати досліджень. В останніх
подано порівняльну характеристику показників відтворювальних якостей свиноматок різної внутрішньопорідної диференціації і відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней
різних генотипів за геном рецептора меланокортину МС4R.
Наведено також пропозиції виробництву.
УДК 636.4:636.064
2021.3.272. Козир B.C., Халак В.І., Зєльдін В.Ф., Майстренко А.Н. СУЧАСНІ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СВИНАРСТВА
В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ: монографія / ДУ Інститут
зернових культур НААН; за ред. акад. НААН Козиря B.C.
Дніпро: Нова ідеологія, 2021. 190 с.
Свинарство (інтенсифікація), селекція та генетика
свиней, технології свинарства, годівля свиней, племінна
цінність свиней, ремонтні свинки.
Наведено результати досліджень з питань розведення,
селекції та годівлі свиней в степовій зоні Україні. Моногра-
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фія містить такі розділи: особливості селекційного процесу
в свинарстві; оптимізація структури племінного свинарства;
інноваційні прийоми оцінки племінної цінності тварин; оцінка
племінних якостей свиней за показниками розвитку і продуктивності; оцінка показників продуктивності свиней за деякими
оціночними індексами; показники власної продуктивності
ремонтних свинок та ознаки відтворювальних якостей свиноматок різної племінної цінності; тривалість продуктивного

УДК 636.52/.59

довголіття та рівень адаптації свиноматок універсального напряму продуктивності; особливості росту ремонтних свинок у
постнатальний період; тривалість життя, племінного використання та відтворювальні якості свиноматок та інші. Видання
розраховане на керівників агроформувань, спеціалістів з
годівлі, розведення, селекції та генетики свиней, науковців,
аспірантів, докторантів та студентів біолого-технологічних
факультетів аграрних закладів освіти.

636.52/.59 Птахівництво
Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — академік НААН САХАЦЬКИЙ М.І.
УДК 636.5.082.12/.474
2021.3.273. Каркач П.М., Машкін Ю.О. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФЕРТИЛЬНІСТЬ ПТИЦІ ТА ВИВОДИМІСТЬ ЯЄЦЬ.
Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020.
Вип. 114: С.-г. науки. С. 169–181. Бібліогр.: 21 назва.
Птиця, фертильність птиці, виводимість яєць, генетика птиці, годівля птиці, утримання птиці, інкубація птиці,
репродуктивність птиці.
Підвищення рентабельності виробництва продукції птахівництва залежить від багатьох факторів, у т.ч. від важливих
компонентів репродуктивної функції птиці — фертильності
(Ф.) та виводимості яєць (ВЯ), на що впливають генетичні
фактори та навколишнє середовище. Наведено узагальнені
результати досліджень щодо відмінностей статевої системи
птиці, а також показано критерії оцінки Ф. та фактори впливу на неї та ВЯ. Так, на Ф. впливає генетика, вік самців і
самок, їх статеве співвідношення та сексуальна поведінка,
система утримання, зокрема щільність посадки, параметри
мікроклімату, сезонність (для деяких видів птиці), годівля та
здоров’я. Також Ф. залежить від здатності самки до овуляції
і зберігання сперми, а також забезпечення середовища для
запліднення і відкладання яєць. Вирішальне значення для
Ф. має і якість, кількість та метаболізм сперми, що виробляється самцем. Щодо факторів навколишнього середовища,
то фотоперіодизм і температура є основними чинниками,
які впливають на Ф. і ВЯ. У безвіконних пташниках сезонні
фактори нівелюються за рахунок нормативних умов мікроклімату, саме для курей. Але при вирощуванні іншої птиці
в умовах природного освітлення, таких як страуси, або ж
водоплавна птиця, сезонні фактори мають значний вплив
на Ф. Сезонні зміни у відтворенні контролюються світлом
і гормонами. Окрім світла, істотний вплив на Ф. чинять
температурний режим і годівля. На розвиток ембріонів і ВЯ
впливають характеристики яєць. На виводимість впливають
генетика, вік, сезонність і годівля птиці, якість яєць, терміни
їх зберігання, запліднення яйцеклітини, розвиток ембріона,
а також фактори якості інкубатора.
УДК 636.5.083.085.11:614.48
2021.3.274. Фотіна Т. ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВОДИ. Наше птахівництво. 2021. № 1. С. 74–76.
Вода для птиці, дезінфекція води, біоплівка у водопровідних системах, мікроорганізми, здоров’я птиці і людини,
срібло, перекис водню, напувальні лінії на птахофабриках.
Розглянуто критерії оцінювання якості води у птахогосподарствах і правила відбирання проб для аналізу в лабораторіях, які мають бути акредитовані за міжнародними стандартами. Періодичні дослідження на птахофабриках слід
проводити за графіком, визнаючи окиснювально-відновний
потенціал, значення рН, уміст хлору, нітратів тощо. Кратність
аналізів залежить від низки чинників, що визначають фахівці
господарства, спостерігаючи за виробничими показниками
(маса птиці, її добовий приріст, несучість, кількість спожитого
корму та води, інкубаційні якості яєць тощо). Промивання
лінії напування має бути регулярним (щодобово в перші
дні вирощування молодняку і щотижнево для дорослой
птиці). Наведено результати мікробіологічних досліджень
води, які проводили у 12 господарствах України. Визначено, що у 28–100% випадків проби води не відповідали
санітарно-гігієнічним вимогам. У 39,1% — ізольовано еше-
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рихії (59,6% — ентеропатогенні); 40% — мали підвищену
кількість ентеробактерій, дріжджів, грибної флори. З них 23%
значно перевищували нормативні показники. З’ясовано, що
в ніпельних системах наявне підвищення кількості ентеробактерій. Щодо результатів бактеріологічного дослідження
природних водойм, з яких використовували воду, то лише
39,4% мали задовільні показники стосовно кількості бактерій групи кишкової палички. Наголошується на необхідності
поліпшення ситуації щодо знезараження питної води на
підприємствах. Найефективнішим засобом у боротьбі з біоплівкою (зазначає технічний консультант компанії “Кантерс”
Б. Зінь) є перекис водню в комбінації зі сріблом. Цей засіб є
найбільш екологічним і безпечним для людини і тварин (має
100% біорозпад).
УДК 636.5.084/.087:664.3.032:612.015.3
2021.3.275. Ілляшенко А. ЕМУЛЬГАТОРИ В ГОДІВЛІ.
Наше птахівництво. 2021. № 2. С. 78–79.
Емульгатори у птахівництві, годівля курей, перетрав
ність жирів у птиці, якість курятини, гідрофільно-ліпофіль
ний баланс (HLB).
Розглянуто механізм перетравності жирів у птиці та вплив
емульгаторів (Е.) на цей процес. Результати багатьох дос
ліджень показали, що застосування Е. у бройлерному птахівництві дає можливість підвищити перетравність жирів та
ефективність використання корму, знизити накопичення жиру
в печінці та його екскрецію з послідом; стимулює вироблення
панкреатичної ліпази, впливає на профілі крові та відносну
масу внутрішніх органів птиці. При цьому збільшується швидкість росту птиці і поліпшується якість м’яса. Додавання Е. до
раціону курей-несучок дає змогу підтримувати стабільність
маси яйця, позитивно впливає на несучість. Окрім того, Е.
сприяють значному зниженню рівня холестерину в крові,
поліпшують дієтичні якості курячого м’яса. Важливим параметром для вибору оптимального емульгатора є значення
гідрофільно-ліпофільного балансу (HLB). Величина HLB
сильно впливає на тип емульсії — вода або олія у воді —
та її стабільність. Метою застосування емульгатора є оптимізація емульгування та утворення міцел у кишківнику, а
тому Е. з високим умістом HLB (гідрофільний) — найкращий.
Окреслено комплексний Е. на основі сорбітан монолаурату
(2,5%) і гліцерил-поліетиленгліколю (ПЕГ) рицинолеату
(2,5%). Застосування Е. в годівлі птиці дозою 500 г/т дає
змогу заощадити 7,5–10 л олії на тонну корму без втрат
обмінної енергії в раціоні, що не лише повертає витрати на
використання препарату, а й знижує вартість корму, не враховуючи зменшення собівартості готової продукції.
УДК 636.5.087.8:636.09:616.34
2021.3.276. Сергєєв А. СИНБІОТИКИ — КРАЩІ ЛІКИ.
Наше птахівництво. 2021. № 2. С. 58–60.
Синбіотики для птиці, кормові добавки, дисбактеріози, концидіоз, сальмонела, бактеріальний хондронекроз,
остеомієліт, кишковик (здоров’я птиці), продуктивність
птиці.
Синбіотики у птахівництві застосовують для профілактики
і лікування неспецифічного дисбактеріозу, концидіозу, патогенних захворювань (Salmonella spp., Clostidium perfringens)
та при неоднорідності стада. Описано кормову добавку (синбіотик) Poultry Star® — синтетична комбінація пре- і пробіо-
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тиків, яку розроблено для поліпшення здоров’я кишковика,
покращання імунної системи птиці, підвищення стійкості до
інвазії кишковими патогенами. Розглянуто механізм корисної
дії синбіотиків, зокрема Poultry Star® me містить 2·1011 КОЕ/кг
і рекомендується птиці протягом усього циклу вирощування,
або ж у першу 21 добу в дозі 500 г/т, що значно знижує вплив
бактеріального хондронекрозу та остеомієліту (БХО), а також зменшує чисельність патобіонтів. Цей синбіотик добре
зарекомендував себе в польових умовах, підвищуючи продуктивність птиці у результаті поліпшення якості і здоров’я
її кишківника. При цьому частота виникнення БХО зменшується на понад 55%, кількість ооцист Eimeria spp. — на 50%,
знижується смертність птиці і збільшується маса її тіла.
УДК 636.5:631.227:628.8
2021.3.277. Фейрчайлд Брайан Д. ЕФЕКТИВНЕ ВИРО
ЩУВАННЯ ПТИЦІ. Наше птахівництво. 2021. № 2. С. 38–
40.
Пташники для бройлерів, курчата-бройлери, мікроклімат
у пташниках.
Ефективність вирощування птиці значно залежить від
оптимальних параметрів повітря, вологості і світла у пташниках. Особливо чутливі до факторів мікроклімату пташенята,
які легко піддаються стресу. Наведено параметри температури повітря для вирощування бройлерів залежно від
джерела тепла (теплові пушки, газові брудери, інфрачервоні
трубні обігрівачі). Розглянуто рівні вологості, що впливають
на здатність птиці охолодитись через дихання і на вироб
лення аміаку. Високий його рівень у пташниках знижує
швидкість росту птиці, яка потім не відновлюється впродовж
усього періоду вирощування. Для мінімізації утворення аміаку і пилу рекомендується знижувати відносну вологість, яка
регулюється вентиляцією, і підтримувати її рівень у межах
50–70%. Вентиляція потрібна і для регулювання температури, видалення вуглекислого газу тощо. Для стимулювання
росту курчат до 7-добового віку освітлення пташника має
бути яскравим, а потім його необхідно зменшувати. Системи
освітлення слід спроєктувати не менше 25 Люкс (lx) на рівні
птиці. Конструкція системи має забезпечувати рівномірну
інтенсивність світла та можливості її змін і тривалості. Зазвичай у 1-й тиждень після посадки курчат ліхтарі працюють
23 год/добу з максимальною інтенсивністю. У віці птиці 7–10
діб освітлення скорочують, і до віку 10–14 діб інтенсивність
світла зменшується до 5 Люкс (lx). Наведено поради для
енергозбереження.
УДК 636.5:631.862:504.06:549.623
2021.3.278. Воробель М.І., Каплінський В.В., Клим О.Я.,
Дмитроца А.І. ЕМІСІЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У КУР’ЯЧОМУ
ПОСЛІДІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ.
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід.
темат. наук. зб. Львів; Оброшине, 2021. Вип. 69, ч. 1. С. 169–
182. Бібліогр.: 37 назв. Шифр 06 554435.
Курячий послід, парникові гази, птахофабрики, метан,
вуглекислий газ, оксид азоту, добрива органо-мінеральні,
природні сорбенти, вермикуліт, забруднення природного
середовища, ФГ “Захід-Птиця”.
Висвітлено ефективну дію природних сорбентів — перліту, сапоніту та вермикуліту на зниження ферментативних
процесів у курячому посліді (КП) in vitro, що підтверджено
зменшенням показника рН, який визначає спрямованість
бродіння. Експеримент проведено в лабораторії екології Інс
титуту сільського господарства Карпатського регіону НААН.
Для дослідження відбирали КП без підстилки у ФГ “ЗахідПтиця” (Пустомитівський р-н, Львівська обл.). Показано, що
водночас зі зниженням рівня рН після внесення природних
сорбентів у зброджений КП незалежно від їх кількості, у всіх
варіантах відбувається зменшення виходу досліджуваних
парникових газів: CH4, CO2 та NO. Зокрема, застосування
природного сорбенту перліту в дозі 2% зумовлює зниження
емісії метану та вуглекислого газу з КП на 5,1%, у дозі 3% —
на 7,1, а в дозі 4% — на 8,3%. Окрім того, при внесенні перліту у дозі 2–4% у зброджений субстрат зменшується вихід
оксиду азоту на 6,8–9,3%. У варіанті із сапонітом (2–4%)
рівень виділення CH4 і CO2 з КП зменшився на 5,7–9,8%, а
емісія NO — на 4,2–6,5% порівняно з контролем. Природний
сорбент вермикуліт у дозах 2%, 3 і 4% зменшував вихід вуг-
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лекислого газу та метану за анаеробної ферментації курячого посліду (in vitro) на 11,4%, 14,4 і 15,6% відповідно, оксиду
азоту — на 7,9%, 9,6 і 11,2% відповідно. Це засвідчило про
доцільність використання вермикуліту як при зберіганні пос
ліду на птахофабриках у сховищах (лагунах) для запобігання
забруднення навколишнього природного середовища, так і
для розроблення органо-мінеральних добрив.
УДК 636.5:636.09:616.98:578.833.27
2021.3.279. Авдосьєва І.К., Чайковська О.І., Басараб О.Б.,
Регенчук В.В. ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТУ ПТИЦІ. Науково-технічний бюлетень Державного
науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних
препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин.
Львів, 2020. Вип. 21, № 2. С. 18–25. Бібліогр.: 5 назв. Шифр
554479.
Птахогосподарства, інфекційний енцефаломієліт, вакцини проти інф. енцефаломієліту, вакцина VIR110AE, вірус
інф. енцефаломієліту птиці, кури-несучки.
Інфекційний енцефаломієліт (ІЕМ) птиці — вірусна висококонтагіозна хвороба, яка має значне поширення в усьому
світі, в т.ч. і в Україні, та завдає великих економічних збитків.
Описано характеристику збудника (РНК-умісний вірус родини
Picornaviridae роду Enterovirus), джерело інфекції, шляхи
передачі, патогенез, клінічні ознаки і перебіг, патологоанатомічні зміни, діагностику та специфічну профілактику.
Досліджено зареєстровані вірус-вакцини проти ІЕМ, які є
на ринку України. Встановлено, що для специфічної профілактики ІЕМ зареєстровано живі моно- і комбіновані вакцини: моновакцини — 5 (45,4%), комбіновані — 6 (54,6%).
За вибіркового серологічного моніторингу сироваток крові
птиці яєчних кросів у деяких птахогосподарствах України
виявлено різний рівень середніх титрів антитіл до вірусу
ІЕМ в ІФА (тест-система ф. Біочок). Серологічні дослідження
сироваток крові курей-несучок від 34 партій із 15 господарств
показали, що птиця, яку вакцинували живими вакцинами у
віці 62–70 діб, мала середні титри 999–12785. При застосуванні вакцини VIR110AE фірми Біовак (Ізраїль) на 29 партіях
курей-несучок було встановлено, що середні титри до вірусу
ІЕМ коливались у межах від 222 до 10520. Серед птиці трьох
партій (13-, 15- і 45-тижневого віку) ці показники були нижче
базової норми (5000–12000) — 10,3%. Ефективність вакцини
VIR110AE (Біовак) проти ІЕМ становила 89,7%. У висновках
підкреслено, що для контролю птиці відносно ІЕМ потрібно
постійно проводити серологічний моніторинг ефективності
вакцинацій та слідкувати за епізоотичним благополуччям у
птахогосподарствах України.
УДК 636.52/.58.033.087.7
2021.3.280. Фіялович Л.М., Кирилів Я.І., Паскевич Г.А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІКОРМІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22, № 93.
С. 69–73. (Серія Харч. технол.). Бібліогр.: 20 назв. Шифр
553739.
Курчата-бройлери, годівля курчат-бройлерів, кормові
добавки, м’ясо птиці, раціони птиці, комбікорми для птиці,
фітаза мікробна, концентрат LNB.
Дослідження проведено на двох групах курчат-бройлерів
кросу “Ross-308” добового віку по 100 гол. у кожній, яких вирощували в умовах птахофабрики західного регіону. Корми
власного виробництва використовували для виготовлення
повнораціонного комбікорму з додаванням білково-вітамінномінеральної добавки (БВМД) і концентрату LNB різних виробників. Структура комбікорму (кукурудза, пшениця, макуха
соєва, м’ясо-кісткове борошно, шрот соняшника, олія БВМД /
концентрат 5% LNB) різнилась за віком птиці (табл.). Встановлено, що застосування 5% концентрату LNB дає можливість впливати на продуктивність птиці та ефективність
використання кормів. Так, за весь період вирощування
жива маса і середньодобовий приріст курчат збільшився на
8,4–8,7% відповідно порівняно з контрольною групою. При
цьому затрати корму зменшились на 4,4%, а збереженість
птиці підвищилась на 2,5%. Додавання до складу преміксу
LNB фітази дало можливість ефективніше використовувати
протеїн корму. Підвищення енергетичної та протеїнової цін-
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ності раціонів курчат-бройлерів сприяло збільшенню вмісту
жиру і білка у грудних м’язах.
УДК 636.52/.58.034.083
2021.3.281. Сахацький М.І., Осадча Ю.В., Кучмістов В.О.
ПРОДУКТИВНІСТЬ НЕСУЧОК ПРОМИСЛОВОГО СТАДА ЗА
УТРИМАННЯ У КЛІТКАХ ШЕСТИ- І ДВАНАДЦЯТИЯРУСНИХ БАТАРЕЙ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.]
Херсон, 2020. Вип. 113: С.-г. науки. С. 226–232. Бібліогр.: 10
назв. Шифр 554447.
Кури-несучки, яєчна продуктивність курей, збереженість
курей, утримання несучок, кліткові батареї у пташниках,
економіка птахівництва.
Дослідження проведено на курах-несучках кросу “Hy-Line
W-36” в умовах сучасного промислового комплексу з виробництва харчових яєць (Київська обл.). Курей утримували в
6- і 12-ярусних батареях (компанії “Salmet”, Німеччина) за
щільності вітчизняних норм. Мікроклімат у пташниках та всі
технологічні параметри відповідали вимогам розробника кросу. У 12-ярусних кліткових батареях (ЯКБ) площею 2463,3 м2
розмістили 309188 гол., а в 6-ЯКБ — на 116379 гол. менше.
Проаналізовано і наведено показники ефективності виробництва харчових яєць за утримання курей-несучок у 6- та
12-ЯКБ. Установлено, що птиця у 12-ЯКБ дещо поступалась
аналогам у 6-ЯКБ щодо збереженості поголів’я (у 52- та 62тижневому віці ≈1%), проте перевершувала за несучістю на
початкову несучку (242,2 шт./гол за 62 тижні життя — 15,9 кг
яйцемаси проти 15,4 кг у 6-ЯКБ). Загалом від курей 12-ЯКБ
одержали 30400 яєць з 1 м2 площі, тобто на 62,8% більше,
ніж від птиці 6-ЯКБ. Окрім того, за варіанта 12-ЯКБ виникла
можливість в аналогічний за площею пташник (2463,3 м2) при
однаковій щільності (25,5 гол./м2) посадити більше курей (на
116379 гол., або в 1,6 раза). Це сприяло одержанню більшої
кількості яєць (на 28,9 млн шт.), що відповідало 11724 шт./м2
площі пташника. Європейський коефіцієнт ефективності
виробництва харчових яєць за утримання курей-несучок
у 12-ЯКБ становив 21,5 од. та виявився вищим (P<0,001),
ніж у 6-ЯКБ (20,8 од.). Зроблено висновок, що утримання
несучок промислового стада яєчного кросу “Hy-Line W-36” у
12-ЯКБ класичної конструкції не чинить негативного впливу
на життєздатність і продуктивність птиці. Водночас ця технологія забезпечує одержання 30,4 тис. яєць з 1 м2 площі
пташника (або 2006 кг яйцемаси) за 62 тижні життя несучок,
що неможливо досягти за інших варіантів кліткової, підлогової чи альтернативної технологій.
УДК 636.52/.58.034.083
2021.3.282. Нагорна Л. ЩО ВПЛИВАЄ НА ЯКІСТЬ ШКАРАЛУПИ. Наше птахівництво. 2021. № 2. С. 80–82.
Кури-несучки, яйця курей, шкаралупа яєць, здоров’я птиці, раціони птиці, мікроклімат пташників, діагностика
здоров’я курей.
Важливою діагностичною характеристикою стану здоров’я
поголів’я курей-несучок є оцінка якості їхніх яєць. Описано
фактори впливу на якість шкаралупи яєць (ШЯ) інфекційних та інвазійних агентів, складу раціону та параметрів
мікроклімату у пташниках. Одним з найпоширеніших збудників бактеріозів, який впливає на репродуктивні органи
птиці, і як наслідок, на якість яйця, є E. coli. При цьому
ШЯ має світліший колір, а за вірусних хвороб ШЯ занадто світлішає. Інфекційний бронхіт знебарвлює зовсім ШЯ,
яка стає жорсткою, а білок — розрідженим; подекуди яйця
стають округлої форми і відбувається розм’якшення ШЯ.
Зменшення міцності ШЯ, дефекти, безшкаралупні яйця
спричиняються хворобою Ньюкасла, мікоплазмозом тощо.
ШЯ —закривавлена може слугувати сигналом діагностики
еймеріозу. Описано також важливість оптимальної збалансованої мінеральної годівлі, тобто вмісту в раціоні кальцію,
фосфору, інших мінералів, а також вітамінів, сирого протеїну, незамінних амінокислот. Мармуровість ШЯ зумовлена
нестачею вітамінів і мінералів. Незбалансованість сирого
протеїну з амінокислотою за одночасної полівітамінної недостатності знижує щільність білка яєць та їхню масу. Для
правильного нормування в раціоні кальцію обов’язково слід
враховувати рівень несучості та ступінь поїдання птицею
корму. Висока доза кальцію пригнічує засвоєння цинку,
марганцю, магнію, йоду. Надлишок вітаміну D3 провокує
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вапняні нарости на ШЯ тощо. Значний вплив на якість
ШЯ мають стреси різного етіол огічного походження, невідповідні параметри мікроклімату у пташниках (рівень
аміаку, температура повітря, вологість, щільність посадки
тощо).
УДК 636.52/.58.034.087.8
2021.3.283. Подобед Л.И., Коваленко А.В., Пересунько А.В. СИНБИОТИКИ ПОМОГАЮТ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯИЧНОЙ ПТИЦЫ. Сучасне птахівниц
тво. 2021. № 3/4. С. 18–19.
Кури-несучки, кормові добавки, синбіотики, молочнокислі
бактерії, шлунково-кишковий тракт птиці, профілактика
сальмонельозу і колібактеріозу, продуктивність птиці.
Розглянуто механізм позитивної дії препарату “Біонорм К”
(синергічний набір 10 штамів молочнокислих бактерій), який
застосовують в Україні (з 2009 р.) у практиці яєчного птахівництва. Показано, що при випоюванні птиці “Біонорм К”
з водою у дозі 0,01 г/гол./добу із 270 по 298 день їх життя збереженість курей-несучок поліпшилась на 385–605 гол. у дос
лідних групах порівняно з контролем. При цьому птахофаб
рика додатково одержала прибуток від 17380 до 302906 грн,
водночас використання продуктивного періоду птиці подов
жилось на 18 діб. Результати другого досліду на курахнесучках кросу “Новоген коричневий”, яким у віці 354–404 діб
випоювали цей препарат, також засвідчили його позитивний
ефект. Так, продуктивність птиці підвищилась на 4,1% та
знизився падіж і вибракування поголів’я на 3,35%. При цьому чистий прибуток птахофабрики становив 813044 грн/рік.
Зроблено висновок, що синбіотик “Біонорм К” оздоровлює
кишківник птиці, підвищує її імунний статус та збереженість
поголів’я, поліпшує якість яєць курей-несучок та подовжує
їх продуктивне використання.
УДК 636.52/.58:636.09:616.98:578.828
2021.3.284. Лівощенко Л.П., Лівощенко Є.М. МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АНТИГЕНІВ ЕРИТРОЦИТІВ І ГЕНІВ ЗАБАРВЛЕННЯ ОПЕРЕННЯ ПТИЦІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
[СТІЙКОСТІ] ДО НЕПЛАСТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів,
2020. Т. 22, № 99. С. 143–147. (Серія Вет. науки). Бібліогр.:
9 назв.
Кури, ембріони курей, вірус саркоми Рауса, лейкоз лімфоїдний, хвороба Марека, антигени еритроцитів, ген забарвлення оперення, стійкість до неоплазми.
До непластичних захворювань птиці належать лімфоїдний
лейкоз (ЛЛ) і хвороба Марека (ХМ), яка завдає птахівництву
у 3 рази більше збитків, ніж ЛЛ. Ступінь стійкості різних порід
і ліній курей до цих захворювань неоднакова. Вплив захисних реакцій у курей пов’язаний з антигенними факторами
еритроцитів. Наведено результати досліджень на курях порід
Род-айленд, Леггорн, лінії Д4 і полтавська глиняста лінії П37.
У роботі було використано стандартні штами вірусу саркоми
Рауса (ВСР). Ембріони 11-добової інкубації заражали вірусом на хоріо-аллантоїсну оболонку (ХАО). Встановлено,
що стійкість до ВСР мала вірогідно протилежну кореляцію
тільки з наявністю антигену В16 і відсутністю Х31. У курей лінії
П-37 відзначено вірогідну різницю в кількості птиці різних
генетичних груп за локусами В18 і Е8. Серед птиці цієї лінії
генотипів rs i ss не виявлено особин, які мають локус Е8,
водночас серед курей з генотипом гг вірогідно менше було
птиці з локусом В18. У курей лінії Д4 з генотипом гг частота
локусу А12 спостерігалась частіше, ніж у генотипів rs i ss.
Частота локусу В33 мала зворотну закономірність. Регресія
пухлин вірогідно частіше відбувалась у птиці, яка мала
антигенний фактор В1 і за відсутності В33. Підвищену чутливість до неопластичних захворювань виявлено у курей —
носіїв антигенів В 2, В 21, В 29, Х 50. Стійкішою до неоплазми була птиця, яка мала більшу кількість антигенів В 3,
В18, С26. Припускається, що ген забарвлення оперення (і),
якщо він у гомозиготній формі, є інгібітором чутливості.
У дослідженнях використовували ембріони і курчат з різним
забарвленням оперення: червоні, чорні, білі з жовтим відтінком і чисто білі. Співвідношення ≈2:1:1, або 3 частини
“забарвлених” і одна — білих. Серед забарвлених ембріонів
стійких було більше.
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УДК 636.592.084/.086:636.09:616.3
2021.3.285. Щебентовська О.М., Костинюк А.К. ГІСТОЛОГІЧНІ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ ІНДИКІВ
ЗА УМОВ ІНТЕНСИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ ТА ВПЛИВУ
КСЕНОБІОТИКІВ. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22, № 99. С. 63–68. (Серія
Вет. науки). Бібліогр.: 27 назв.
Індики, печінка індиків, інтоксикація (спричинена ксенобіотиками), холін, метіонін, вітамін В12, годівля індиків,
вирощування індиків, загибель індиків.
Проблеми із захворюваннями печінки індиків різної етіо
логії спостерігаються у багатьох країнах світу впродовж
останніх 20 років. Птиця гине без клінічних проявів, а за
патологоанатомічного розтину відмічають дифузні крововиливи та виражені дистрофічні зміни органу. Спричиняють
їх: незбалансована за амінокислотним складом годівля,
недостатній уміст кальцію, біотину, селену, високий уміст
енергії у кормах; зоотехнічні фактори — обмежена рухливість промислової птиці (порушення норм щільності посадки), висока температура в приміщеннях; генетичні — вплив
естрогенів; інфекційні чинники — E. coli, Clostridium, віруси
сімейства Picornaviridae. У статті описано патогістологічні та
ультраструктурні зміни в печінці птиці за різних абіотичних
факторів впливу при інтенсивному вирощуванні індиків кросу
Hybrid Converter (ТзОВ “Індикад”, Чернівецька обл.). Птиця
була забезпечена стандартним раціоном, який змінювався
відповідно до технологічної карти. На 50-ту добу життя проводили патологоанатомічний розтин загиблої птиці. Встановлено різке збільшення печінки плюсклої консистенції та
зміна кольору від темно-червоного до світло-коричневого.
В одних випадках виявлено дифузну жирову інфільтрацію
гепатоцитів, інших — вогнищевий некроз із розростанням
сполучної тканини та утворенням масивних периваскулярних
муфт. Крупновакуольна жирова дистрофія гепатоцитів з нас
тупним розвитком фіброзу вказує на хронічну інтоксикацію,
спричинену, ймовірно, повільним розпадом жирних кислот у
клітинах у зв’язку з недостатнім окисним фосфорилюванням,
а також зменшеним умістом ліпотропних факторів: холіну,
метіоніну та вітаміну В12. На ультраструктурному рівні відмічалась велика кількість ліпідних включень різної величини
та дистрофічні зміни в мітохондріях, що засвідчило зниження
синтетичної активності клітин.
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УДК 636.598.033.001.18
2021.3.286. Хвостик В.П. МОДЕЛЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ КРИВИХ ЖИВОЇ МАСИ ГУСЕЙ. Передгірне та гірське
землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб. Львів;
Оброшине, 2021. Вип. 69, ч. 1. С. 219–233. Бібліогр.: 30 назв.
Шифр 06 554435.
Птиця водоплавна, гуси, математичні моделі у птахівництві, прогнозування у птахівництві, вікові зміни (ж.м.
птиці), породи гусей.
Наведено результати досліджень щодо застосування
математичного моделювання полігенно зумовленої ознаки “жива маса” на широкому генетичному матеріалі гусей
(вихідні родинні форми: велика сіра та рейнська породи,
нащадки 1–3-го поколінь та створена диморфна популяція).
Живу масу (ж.м.) визначали в добовому віці та впродовж
9 тижнів вирощування. Показано, що застосування математичних моделей дає змогу провести опис динаміки ж.м.
гусей різних генотипів упродовж раннього періоду онтогенезу. Середній відсоток відхилень фактичних значень ж.м.
з теоретично розрахованих за обраних моделей був невисокий і становив 1,93–4,42%. Так, модель Б. Гомпертца дала
змогу точніше описати ж.м. на пізніх стадіях розвитку птиці
(5–9 тижн.), ніж до цього періоду. Найбільш близьку відповідність емпіричних та розрахункових значень ж.м. визначено в
гусей 2-го покоління. Модель Т. Бріджеса також дала змогу
з високою точністю описати динаміку ж.м. гусей — середній
відсоток відхилень — 3,65–4,42%. Починаючи із 6-го тижня
відхилення фактичних даних від теоретичних значно менші
(0,01–2,82%), ніж до цього періоду. Модель Ф. Річардса, як
і вищезазначені, з досить високою точністю описала ж.м.
гусей різних генотипів упродовж 9 тижнів вирощування.
Середній відсоток відхилень фактичних даних ж.м. від теоретичних становив 2,78–3,58%. Найбільший збіг фактичних
показників ж.м. з розрахованими виявлено в гусей 1-ї генерації. Найточніший опис ж.м. у великих сірих та рейнських
гусей ця модель показала на 9-му тижні, у нащадків F1, F3
та диморфних гусей — на 7-му тижні вирощування. Отже,
середній відсоток відхилень фактичних і розрахункових
значень ж.м. гусей різних генотипів не перевищував 5%, і
вищевказані моделі рекомендовано застосовувати для опису
динаміки ж.м. цього виду водоплавної птиці.

636.92/.93 Домашні кролі. Хутрові звірі
Науковий референт — кандидат хім. наук ТОВМАЧЕНКО В.М.
УДК [637.054+637.053]637.692:636.934.26
2021.3.287. Шевчук Т.В. ХІМІЧНИЙ СКЛАД І ФІЗИКОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ
ТОВАРНОГО МОЛОДНЯКУ ПЕСЦЯ БЛАКИТНОГО. Ефективне кролівництво і звірівництво: зб. наук. пр. 2020. № 6.
С. 189–200. Бібліогр.: 23 назви.
Песець блакитний, товарний молодняк, продукти забою,
хімічний склад, фізико-хімічні властивості.
За промислового вирощування хутрових звірів та їх забою утворюється ціла низка цінних продуктів (тушки забитих тварин, зарізи шкурок, пух, обрізь, жир-сирець, тощо).
Провідні звірогосподарства світу широко використовують
їх у різних галузях економіки. Багаті на біологічно активні
речовини побічні продукти забою хижих ссавців здавна використовувались у народній медицині. В Україні більшість
вітчизняних звіроферм не повністю використовують потенціал поголів’я звірів. Актуальним є докорінне вивчення
складу і властивостей побічних продуктів забою хутрових
звірів. Вивчено хімічний склад та фізико-хімічні властивості
побічних продуктів забою товарного молодняку песця блакитного (гомогенату із термічно оброблених тушок та жиру).
Встановлена висока поживність та біологічна цінність гомогенату, який характеризувався високою жирністю (до
23%) та вмістом білка (до 20%). Доведено, що за зберігання глибоко замороженого гомогенату його хімічний склад
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достовірно не змінювався, проте спостерігалося зниження
активної кислотності та зростав показник кислотного числа.
Досліджено хімічний склад песцевого жиру у свіжому та замороженому вигляді. Доведено, що жир песця блакитного
характеризувався високим умістом нейтральних жирів та
виявився цінним джерелом незамінних поліненасичених
жирних кислот: лінолевої та ліноленової. Установлено, що
150-добове зберігання топленого жиру песця негативно
відбилося на його фізико-хімічних властивостях унаслідок
процесів, зумовлених частковим ліполізом.
УДК 636.03:636.92.035
2021.3.288. Федорченко М.М. ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН І БАЛАНС НІТРОГЕНУ В КРОЛІВ ЗАЛЕЖНО
ВІД КІЛЬКОСТІ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ У КОМБІКОРМІ. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб.
наук. пр. Біла Церква, 2020. Вип. 2. С. 139–144. Бібліогр.: 20
назв.
Коефіцієнт перетравності, молодняк кролів, комбікорм,
органічна речовина, протеїн, жир, клітковина, Купрум.
Вивчали вплив різних доз кормової добавки ТК ВМП у
складі повнораціонних комбікормів на перетравність поживних речовин та ретенцію Нітрогену у молодняку кролів
за інтенсивної технології вирощування. Для проведення
балансового досліду з кожної групи дослідних тварин відби-
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рали 4 кролі, яких розміщували індивідуально у спеціально
обладнаних клітках. Наведено опис досліду (метод груп у
три періоди, аналізи, вміст комбікормів і кормових добавок,
поживність комбікорму однакова для всіх дослідних груп
кролів). За даними балансового досліду найкращі показники перетравності поживних речовин було встановлено у
молодняку кролів новозеландської породи з дозою згодовування кормової добавки ТК ВМП у складі гранульованих
комбікормів — 3,5%. За такої дози коефіцієнт перетравності
органічних речовин становив 63,3%. Тварини дослідної групи
за співвідношенням між кількістю засвоєного від спожитого
азоту переважали тварин із контрольної групи на 2,92%.
Отже, дані досліджень свідчать про позитивний вплив кормової добавки ТК ВМП на ріст і розвиток молодняку кролів
новозеландської породи.
УДК 636.09:57.083:636.92
2021.3.289. ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОЇ ГЕМОРАГІЧНОЇ
ХВОРОБИ КРОЛІВ МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ / Напненко О.О., Гордієнко О.І., Дерябін О.М.,
Мандзя І.М., Іванченко П.О. Ефективне кролівництво і звірівництво: зб. наук. пр. 2020. № 6. С. 155–164. Бібліогр.: 6
назв.
Вірусна геморагічна хвороба кролів, діагностика, полімеразна ланцюгова реакція.
Розроблено чутливий та високоспецифічний засіб діаг
ностики вірусної геморагічної хвороби кролів (ВГХК, RHDV).
Діагностику захворювання здійснювали комплексно з урахуванням епізоотологічних даних, клінічного прояву, патолого
анатомічних змін та дослідження біологічного матеріалу від
загиблих кролів у реакції гемаглютинації (РГА) та зворотнотранскриптазній полімеразній ланцюговій реакції (ЗТ-ПЛР).
Для дослідження відбирали печінку кролів, готували суспензію гомогенату та досліджували в РГА з еритроцитами
людини О-групи крові. Для уточнення діагнозу проводили
ЗТ-ПЛР. Результати оцінювали при перегляді гелю після
елекрофорезу під УФ-світлом за наявністю (чи відсутністю)
червонопомаранчевих фрагментів нуклеїнової кислоти певного розміру. Специфічність ампліфікованого фрагмента
ДНК визначали за його розміром відповідно до фрагментів
стандартних маркерів ДНК. Дослідженнями встановлено,
що РГА не забезпечує достатній рівень чутливості та специфічності. ЗТ-ПЛР дає можливість достовірно підтвердити
наявність у матеріалі рибонуклеїнової кислоти ВГХК, проте
використання парапраймерів визначає видову належність,
але не генотип збудника. Ізоляти ВГХК виділено з матеріалів
від кролів приватних господарств.
УДК 636.92(611–018.2+611.428)
2021.3.290. Гаврилін П.М., Гіберт І.І. ОСОБЛИВОСТІ
МАКРО-МІКРОСКОПІЧНОЇ СТРУКТУРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
СЕГМЕНТІВ ПАРЕНХІМИ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У КРОЛІВ
М’ЯСНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ. Біологія тварин.
2018. Т. 20, № 3. С. 10–15. Бібліогр.: 23 назви.
Кролі, лімфатичний вузол, структурно-функціональні
зони, синуси, одиниці глибокої кори, сегменти, паракортекс, компартмент, мозкові тяжі, лімфатичні вузлики.
Встановлено особливості гістоархітектоніки функціональних зон та сегментів у лімфатичних вузлах статевозрілих
кролів м’ясного напряму використання на прикладі кролів
кросу Hyplus. Визначено, що для сегментів лімфатичних
вузлів характерна полярна будова, їхній розширений полюс
сформований з одиниць глибокої кори та розміщених навколо цих одиниць лімфатичних вузликів. На периферії одиниць
глибокої кори лімфатичні вузлики мають округло-овальну
форму, а в ділянці мозкових тяжів — округло-циліндричну.
Система синусів досить розвинута, організована як “система зрошення”, що зв’язує кожну судину з чітко визначеним
функціональним відділенням, утворюючи широкі лабіринти,
які найкраще виражені у вісцеральних лімфатичних вузлах,
у мозкових синусах, що, імовірно, пов’язано зі значнішим
антигенним навантаженням. У лімфатичних вузлах кролів
основою для кожної лімфоїдної часточки є центри одиниць глибокої кори з реактивними центрами проліферації
Т-лімфоцитів, їхня периферія представлена зоною транзиту
лімфоцитів і лімфатичними вузликами. Дистально одиниці
глибокої кори межують з мозковими тяжами.
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УДК 636.92.053.087.7
2021.3.291. Федорченко М.М. ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ
МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ НОВОЗЕЛАНДСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА
ЗГОДОВУВАННЯ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ.
Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2020.
Вип. 116: С.-г. науки, ч. 2. С. 147–153. Бібліогр.: 29 назв.
Шифр 554449.
Вітамінно-мінеральна добавка, кролі, маса тіла, маса,
приріст, абсолютний приріст, середньодобовий приріст,
інтенсивність росту.
Досліджено вплив вітамінно-мінеральної добавки (ВМД)
фірми “Tekro”, яка містить у своєму складі низку макроелементів, мікроелементів, вітамінів, амінокислот, на ріст кролів
новозеландської породи 45-, 60-, 75- та 90-добового віку.
Одержано дані про позитивний вплив ВМД на інтенсивність
розвитку організму кролів. За згодовування добавки в дозі
3,5% було встановлено найбільшу масу тіла у кролів 3-ї
дослідної групи 90-добового віку, яка становила 2,94 кг. За
згодовування різних доз ВМД було встановлено збільшення
показників абсолютного приросту, середньодобового та відносного приростів у кролів 2-, 3- та 4-ї дослідних груп порівняно із показниками контролю. Встановлено, що найбільший
середньодобовий приріст був у кролів новозеландської породи 3-ї дослідної групи. Отримані дані є свідченням кращої
трансформації поживних речовин, що містяться у кормі, в
продукцію тварин.
УДК 636.92.087
2021.3.292. Якубець Т.В., Бочков В.М., Василенко В.М.
ПРОДУКТИВНІСТЬ КРОЛЕМАТОК РІЗНИХ КЛАСІВ РОЗПОДІЛУ ЗА ЖИВОЮ МАСОЮ ТА РІСТ КРОЛЕНЯТ, ОТРИМАНИХ ВІД НИХ. Ефективне кролівництво і звірівництво: зб.
наук. пр. 2020. № 6. С. 135–142. Бібліогр.: 8 назв.
Крос “Hyla”, кролематки, жива маса, багатоплідність,
кроленята, прирости.
Досліджено багатоплідність кролематок з різною живою
масою. Аналіз показників живої маси кроленят, отриманих
від кролематок з різною живою масою, свідчить про те, що у
віці 35 діб найбільшу живу масу має молодняк, отриманий від
кролиць із низькою живою масою 4,06–4,85 кг — 1011,19 г.
У віці 56 діб найбільше значення живої маси було у кроленят, отриманих від кролиць із високою живою масою —
1883,90 г, а у віці 70 діб — у кроленят, які отримані від
маток із середньою живою масою — 2562,91 г. Кроленята,
отримані від кролиць з вищою живою масою мали найвищий
середньодобовий приріст від відлучення до забою — 44,65 г.
Для найбільш ефективного виробництва кролятини при роботі з кросом Hyla доцільно використовувати кролематок материнської форми, які мають живу масу на рівні 4,90–5,83 кг,
оскільки їм властива найвища багатоплідність за І та ІІ окроли, а також від них можна отримувати молодняк, який характеризується найвищою інтенсивністю росту від відлучення
до забою та найбільшою живою масою у віці 70 діб.
УДК 636.92:351.779
2021.3.293. Котелевич В.А. КРОЛЯТИНА — ВАЖЛИВИЙ
РЕЗЕРВ М’ЯСА В УКРАЇНІ. Біологія тварин. 2018. Т. 20, № 3.
С. 128.
Кролі, каліфорнійська скоростигла порода кролів, порода
кролів бельгійський велетень.
Мета досліджень — порівняльний аналіз кролятини залежно від породних особливостей та пори року. Дослід проведено на приватній фермі с. Глибочиця. За результатами
досліджень установлено, що кролі, вирощені в господарстві,
благополучному за інфекційними та інвазійними захворюваннями, не мали патологоанатомічних змін у тушках. Усі
тушки кролів за вгодованістю належать до першої категорії.
Визначено, що зразки м’яса кролів 4-місячного віку порід каліфорнійська скоростигла та бельгійський велетень (фландр)
практично рівноцінні за органолептично-дегустаційними характеристиками. Наведено дані щодо соковитості, кольору
та аромату м’яса і бульону з нього за ароматом, смаком і
прозорістю для порід каліфорнійська скоростигла і бельгійський велетень. Забійний вихід, вихід м’язової тканини і
кісток у тушках кролів неоднакові і залежать від породних
особливостей тварин та пори року. Найбільший забійний
вихід визначено у 4-місячних кролів породи бельгійський
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велетень і в каліфорнійської скоростиглої у весняно-літній
період. Кролівництво — економічно прибуткова справа,
економічна ефективність у перший рік функціонування становитиме 1,16 на 1 грн затрат, рентабельність — 120%.
Продуктивність кролів у весняно-літній період вища, ніж в
осінньо-зимовий; забійний вихід м’яса у фландрів дещо вищий, ніж у каліфорнійців.
УДК 636.92:636.085[15+17]
2021.3.294. Платонова Н.П., Петров Г.П., Коцюбенко Г.А.
ВПЛИВ РАЦІОНІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ТА СТРУКТУРОЮ
КЛІТКОВИНИ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ТА ЩОДЕННІ ПРИРОСТИ
РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ КРОЛИКІВ НОВОЗЕЛАНДСЬКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ. Ефективне кролівництво і звірівниц
тво: зб. наук. пр. 2020. № 4. С. 103–111. Бібліогр.: 20 назв.
Клітковина, крохмаль, кислотно-детергентний лігнін,
раціон кролів, середньодобові прирости, збереженість
поголів’я, новозеландська біла порода кролів.
У промислових умовах досліджені показники збереженості
ремонтного поголів’я самок кролів новозеландської білої по-
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роди віком 42–63 доби, щоденних привісів та конверсії корму
за згодовування дослідного та прийнятого в господарстві
повнораціонного комбікорму (ПКК). Дослідний комбікорм за
показниками вмісту жиру, протеїну, клітковини, кислотнодетергентного лігніну, целюлози та крохмалю відповідав
лімітам рекомендованого World Rabbit Science Association
щодо повнораціонного комбікорму для відгодівлі кролів.
Установлено, що за згодовування дослідного комбікорму
жива маса кролів дослідної групи збільшилась від 1,3±0,136
до 2,24±0,060, контрольної групи — відповідно від 1,30±0,152
до 1,97±0,157 кг. Середньодобовий приріст за період становив відповідно 41,6±0,016 г і 31,7±0,019 г. Конверсія корму
за період була відповідно 3,49 і 4,62. Збереженість поголів’я
за період становила відповідно 96,78% і 82,23%. Середнє
споживання корму за період вірогідно не відрізнялось і становило 145,5–146,5 г/голову за добу. Отримані дані свідчать
про перспективні можливості підвищення економічних показників промислового кролівництва за рахунок оптимізації
раціонів відгодівлі.

638.1 Бджільництво. Шовківництво
Науковий референт — кандидат с.-г. наук ДУПЛЯК О.Т.
УДК 638.1
2021.3.295. Дружбяк Андрій. КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД
УТРИМАННЯ БДЖОЛОСІМЕЙ. Бджоляр. 2021. № 1. С. 2–6.
Бджолина сім’я, методи утримання бджолосімей, конструкція вулика.
Запропоновано комбінований метод утримання бджолиних
сімей та відповідну до технології конструкцію вулика. Розглянуто варіант попарного розміщення двох сімей невеликої сили (3–4 щільники) в одному корпусі вулика з глухою
вертикальною перегородкою та формуванням спільного
зимового клуба з центром біля неї. Показано можливі способи використання таких бджолосімей навесні. Зокрема,
для виробництва бджолопакетів як донорів розплоду (для
підсилення ослаблених упродовж зимівлі основних продуктивних сімей, які дещо відстають у розвитку, створення
та підтримання впродовж тривалого часу в робочому стані
сімей-виховательок, формування нуклеусів для розміщення
маточників чи неплідних маток, формування індивідуальних
відводків для створення нових сімей, збірних відводків і
створення сімей-медовиків), для використання на медозборах. Розглянуто варіанти розселення обох сімей в окремі
вулики (з наведенням схем) та переведення їх на традиційне
односімейне утримання, а також розширення гнізд відводків
для одержання товарного меду на ранніх товарних медо
зборах.
УДК 638.1
2021.3.296. Дружбяк Андрій. РОБОТА З СІМ’ЯМИ-ТРУ
ТІВКАМИ. Бджоляр. 2021. № 4. С. 13–16.
Бджолина сім’я, бджолина матка, розплід трутневий,
сім’я-трутівка.
Визначено основні заходи щодо виправлення сім’ї-трутівки.
Наведено найчастіші причини появи трутневого розплоду
в бджолиному гнізді, показано особливості розміщення
трутневих яєць на щільнику за відкладання їх струтовілою
плідною маткою та бджолами-трутівками. За появи в сім’ї
матки-трутівки, що відкладає замість запліднених незапліднені яйця, часто з появою першого трутневого розплоду
проводять її заміну. Досить ефективним способом є приєднання до такої сім’ї перезимувалого відводка, нуклеуса чи
ослабленої сім’ї з плідною маткою. Ще одним фактором, що
позитивно впливає на прийом підсаджуваної матки, є приналежність її до однієї лінії з тими бджолами, що її приймають. Бажано додати в гніздо два щільники з розплодом та
підгодувати сім’ю теплим цукровим сиропом. Зазначається,
що за відсутності бджолиної матки та появи в гнізді бджілтрутівок, підсадити нову матку дуже проблемно, оскільки
останні її не приймають і можуть навіть знищити. Якщо ж
сім’я-трутівка досить слабка, то виправляти її часто немає
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сенсу; доцільно всі наявні в гнізді бджоли просто витрусити
з вулика, забравши його та змусивши бджіл розлетітися по
інших сусідніх сім’ях.
УДК 638.1
2021.3.297. LACTOBACILLUS CASEI IMV-7280 IMMUNO
BIOTIC STRAIN INFLUENCE ON THE VIABILITY OF HONEY
BEES AND THE CONTENT OF MICROELEMENTS IN THE
ORGANISM / Kovalchuk I.I., Fedoruk R.S., Spivak M.Ya.,
Romanovych M.M., Iskra R.Ya. Мікробіологічний журнал.
2021. Т. 83, № 2. С. 42–50. Бібліогр.: 30 назв.
Бджола медоносна, бджільництво, пробіотик, лактобактерії, мінеральні елементи, життєздатність бджіл,
збереженість бджіл.
Дію імунобіотичного штаму Laсtobaсillus сasei IMВ В-7280
випробовували на трьох дослідних групах медоносних бджіл
карпатської породи, по 25–45 особин у кожній, яких підгодовували цукровим сиропом разом з імунобіотиком у концент
раціях від 1·105 до 1·109 клітин/мл. Показано, що додавання
пробіотика до цукрового сиропу забезпечувало стимуляцію
життєздатності бджіл та підвищення їх резистентності, оптимізацію вмісту окремих мінеральних елементів у тканинах,
розвиток бджолиних сімей. Найкращу динаміку за кількістю
живих бджіл у садках відзначено в групі, що отримувала
імунобіотик у високій концентрації, зі збереженням 100%
живих бджіл впродовж перших 8 діб його застосування.
Впродовж 9–12 діб кількість живих бджіл зменшувалась від
88 до 82%. У контрольній групі за використання лише цукрового сиропу збереженість бджіл у цей період становила
7,3 і 2,4% відповідно. Встановлено вплив імунобіотика на
вміст Fe, Zn, Сo, Сu, Сd, Pb у тканинах організму бджіл. Залежно від його концентрації вміст Fe змінювався від 79,90
(контроль) до 67,50–94,20, Zn — від 54,60 до 42,70–62,50,
Сu — від 7,20 до 4,80–9,90 мг/кг. Порівняно з контролем
збільшувався вміст кобальту (від 0,20 до 0,60–0,90 мг/кг) на
фоні зменшення кількості кадмію та свинцю в зразках тканин
бджіл дослідних груп.
УДК 638.1(477)
2021.3.298. Резник В.М. УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕДОЗБОРУ. Науковий прогрес у тваринництві
та птахівництві: матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф.
молодих учених з міжнар. участю, присвяч. 90-річчю від дня
народж. докт. біол. наук, проф. Бугрова О.Д. (Харків, 16–17
верес. 2020 р.). Харків, 2020. С. 83–87. Шифр 554187.
Бджола медоносна, медозбір, бджолосім’я, бджолина матка, розплід, стільники порожні, вентиляція гнізда.
Розглянуто основні завдання, які повинен вирішувати
бджоляр при настанні основного медозбору. До них відне-
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сено обов’язкову наявність у бджолиних сім’ях запліднених
високопродуктивних маток та оптимальної кількості різновікових бджіл (льотних, молодих), створення належних умов
для продуктивного льоту бджіл з облаштуванням медового
конвеєра, зменшенням радіуса льоту до 800 м тощо. Необхідне забезпечення бджолиних сімей достатньою кількістю
відбудованих порожніх якісних стільників, оскільки для розміщення нектару бджолам спочатку потрібно в 3 рази більше
стільникових комірок, ніж для розміщення дозрілого меду
(для 1 кг 7140 і 2400 шт. відповідно). За результатами досліджень, використання під час головного медозбору в магазинних надставках тільки рамок з вощиною знижує продуктивність сімей в середньому на 40%. Для посилення вентиляції бджолиних гнізд з метою зниження енергетичних витрат
бджіл на видалення зайвої вологи з нектару та прискорення
його згущення відкривають на повний просвіт нижні льотки, використовують льотки магазинних надставок, сітчасте
дно, тимчасово прибирають утеплення вуликів. Необхідно
своєчасно відбирати дозрілий мед з вуликів, оскільки його
накопичення пригнічує інстинкт збору нектару.
УДК 638.124.428.144.54
2021.3.299. Міщенко О.А., Литвиненко О.М., Афара К.Д.,
Криворучко Д.І. ВПЛИВ УМОВ МЕДОЗБОРУ НА ПРОДУКУВАННЯ БДЖОЛАМИ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА. Вісник
аграрної науки. 2021. № 4. С. 44–50. Бібліогр.: 17 назв.
Бджоли (українські степові, карпатські), бджолина сім’я,
маточне молочко, інтенсивний медозбір, підтримувальний
медозбір.
Наведено результати дослідження біологічного потенціалу
продукування маточного молочка бджолами української степової (Apis mellifera sossimai) та карпатської (Apis mellifera
carpatica) порід в умовах підтримувального та інтенсивного
медозборів. Виробництво маточного молочка ґрунтувалося
на технологічному процесі штучного виведення маток, який
переривався через 72 год після прищеплення личинок.
Сім’ї-виховательки для прийому личинок формували способом неповного осиротіння. Впродовж експерименту (34
дні) проведено 6 циклів відбору маточного молочка, всього
прищеплено 720 личинок віком 24 год. За підтримувального
медозбору (31.05–17.06, 0,085–0,75 кг нектару) виявлено
позитивний вплив принесення нектару на прийом личинок
у гніздах сімей-виховательок. У групі сімей української степової та карпатської порід бджіл показники становили 43,2 і
46,5 личинок відповідно. За інтенсивного медозбору (17.06–
2.07, 0,32–1,80 кг нектару) прийом личинок зменшувався до
40,8 і 45,8 шт. відповідно, що автори пояснюють мобілізацією
бджіл на заготівлю вуглеводного корму. Маса виробленого
протягом підтримувального медозбору маточного молочка
в маточниках бджіл української степової породи становила
37,50±2,71, карпатської — 35,40±1,02 г. За інтенсивного
медозбору одержано 33,20±1,01 і 28,80±2,71 г відповідно.
Зроблено висновок про можливість використання бджолиних
сімей обох порід для виробництва маточного молочка за способу неповного осиротіння та незначну перевагу бджолиних
сімей української степової породи.
УДК 638.124.428.144.54
2021.3.300. Міщенко О.А., Литвиненко О.М., Афара К.Д.,
Криворучко Д.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВУГ
ЛЕВОДНО-БІЛКОВОЇ ПІДГОДІВЛІ ДЛЯ МЕДОНОСНИХ
БДЖІЛ. Вісник аграрної науки. 2021. № 3. С. 30–45. Бібліогр.:
24 назви.
Бджолина сім’я, бджолине обніжжя, вуглеводно-білкова
підгодівля, бджолиний розплід, личинка, новонароджені
бджоли, медозбір.
Установлено позитивний вплив на розвиток та фізіологічні показники застосування вуглеводно-білкової підгодівлі
бджолиних сімей (БС) української степової породи — навесні, в період відсутності чи недостатнього надходження
бджолиного обніжжя. За згодовування БС дослідної групи
канді з бджолиним обніжжям (цукрова пудра — 500 г, мед
рідкий — 125 г, бджолине обніжжя — 155 г, вода — 30 мл)
ними було вирощено впродовж періоду контрольних замірів
(10.04–16.05) на 22,3% більше розплоду, ніж в аналогічних БС контрольної групи, що отримували лише вуглеводний корм. Також виявлено істотне перевищення за масою

72

УДК 638.1/.2

6-денних личинок (154,96 і 146,35 мг відповідно) та новонароджених бджіл (93,02 і 90,45 мг). Зафіксовано поступове
збільшення сили БС — на кінець експерименту від 10,1
до 10,5 вулички відповідно. За введення до складу канді
бджолиного обніжжя спостерігалось підвищення медозбору
БС від 14,1 до 19,7 кг, інтенсивності яйцекладки бджолиних
маток — на 11,3% порівняно з контролем. Автори наголошують, що вуглеводно-білкова підгодівля БС навесні має
сенс лише до початку головного медозбору, коли бджолине
обніжжя надходить до гнізда обмежено. Використовувати
його для підгодівлі можна лише за відсутності на пасіках
інфекційних та інвазійних захворювань бджіл.
УДК 638.14/.144.52/.124.2
2021.3.301. ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ МЕЛАНІНУ НА
ПРИРОДНЕ ВІДМИРАННЯ БДЖІЛ / Єфіменко Т.М., Односум Г.В., Міщенко О.І., Воробій О.А., Коваленко І.А., Тлуста Ю.П. Бджільництво України. 2020. № 5. С. 15–18. Біб
ліогр.: 13 назв.
Бджоли, меланін водорозчинний, сироп цукровий, згодовування меланіну бджолам, відмирання бджіл.
Наведено результати впливу безперервного (В1) та триразового (з інтервалом у 7 діб, В2) згодовування бджолам,
ізольованим у садки, 50% цукрового сиропу, приготовленого на артезіанській воді з розчиненим у ній меланіном
природного походження (0,1 мкг/л води). Для безперервної
підгодівлі бджіл контрольної групи (В3) використовували
50% цукровий сироп, приготовлений на воді з міської водопровідної мережі (без меланіну). Дослідження проведено
на льотних бджолах літньої генерації. Встановлено істотне
уповільнення природного відмирання бджіл у дослідних
групах порівняно з контрольною. Станом на 10.05 кількість
бджіл, що загинула, зменшувалась від 36,7 (В3) до 11,3 (В2)
і 4,7% (В1). На 22.05 показники становили 84,7, 43,4 і 39,6%
відповідно. На 29.05 смертність бджіл у контрольній групі
досягла 100%, у дослідних групах на 7.06 (кінець проведення
досліду) — 97,2 і 92,2% відповідно. Враховуючи схожість
динаміки відмирання бджіл у варіантах В1 і В2, можна зас
тосовувати згодовування меланіну короткими інтервалами.
Оскільки меланін має антидегенеративну, антиоксидантну, імунопротекторну, сорбентну дію в організмі людей і
тварин, припускається позитивний вплив згодовування на
бджіл у стресових ситуаціях, зокрема за отруєння їх пестицидами.
УДК 638.145.4:612.397.23.
2021.3.302. Саранчук І.І. РІВЕНЬ НЕЕТЕРИФІКОВАНИХ
ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТКАНИНАХ ГРУДЕЙ ТА ПРОДУКТИВНІ
ОЗНАКИ БДЖІЛ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ З РІЗНОЮ КІЛЬКІСТЮ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід. темат.
наук. зб. Львів; Оброшине, 2020. Вип. 68, ч. 1. С. 221–232.
Бібліогр.: 30 назв. Шифр 06 554490.
Бджоли медоносні, кормова добавка, олія соняшникова,
кислоти жирні, відтворна здатність маток, медова продуктивність бджіл.
Експериментальні дослідження проводились у веснянолітній період на клінічно здорових медоносних бджолах
карпатської породи. Бджолині сім’ї контрольної групи (КГ)
упродовж 36 днів щотижня отримували кормову добавку зі
100 г знежиреного соєвого борошна з бобів натуральної сої
та 100 г цукрового сиропу, І і ІІ дослідних груп — додатково ще соняшникову олію в кількості 10 і 20 г/бджолосім’ю/
тиждень відповідно. В обох дослідних групах виявлено дозо
залежне зростання вмісту насичених, мононенасичених і,
особливо, поліненасичених жирних кислот у складі жирних
кислот загальних ліпідів та неетерифікованих жирних кислот. У тканинах грудей медоносних бджіл І та ІІ дослідних
груп концентрація неетерифікованих насичених, моно- та
поліненасичених жирних кислот зменшувалась. При цьому
знижувалось і співвідношення вмісту неетерифікованих поліненасичених жирних кислот ω-3:ω-6. Встановлено зростання
рівня відтворної здатності маток в обох дослідних групах.
Впродовж періоду 17.04–11.05 — від 2506,5 до 2804,5 у І та
до 3168,5 яєць за добу в ІІ групах. Медова продуктивність
робочих бджіл збільшувалась від 12,4±0,36 кг (контроль) до
14,5±0,40 і 15,7±0,34 кг відповідно.
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ТВАРИННИЦТВО. Бджільництво. Шовківництво

УДК 638.16.(53)
2021.3.303. Хамід К., Аллам Ф. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА МЕДУ В СХІДНИХ КРАЇНАХ. Аграрний вісник
Причорномор’я: зб. наук. пр. (Agrarian Bulletin of the Black
Sea Littoral). Одеса, 2021. Вип. 99. С. 136–141. Бібліогр.: 6
назв.
Бджільництво, мед, якість меду, експорт меду, імпорт
меду, медоноси, фальсифікат меду.
Відмічено, що нинішнє падіння світових цін на мед стало
наслідком розширення його виробництва в багатьох країнах
та постачання на світовий ринок значних обсягів фальсифікованого меду. Показано особливості виробництва меду в
східних країнах, зокрема в Туреччині, Об’єднаних Арабських
Еміратах (ОАЕ), Єгипті, Алжирі, Ірані, Афганістані, Судані,
Сирії та в Ізраїлі. Загальний обсяг меду, що виробляється
в світі на теперішній час, щороку становить 1,5 млн т; з них
на частку України припадає 5%. Експорт меду з України в
2019 р. зріс на 12,7% — до 55,6 тис. т. Виручка від поставок
меду на зовнішні ринки становила понад 100 млн дол. До
перспективних країн для експорту українського меду віднесено Ірак, ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт, Йорданію,
Ізраїль. До переліку ухвалених підприємств, акредитованих
для експорту меду та продуктів бджільництва до Королівства
Саудівська Аравія, ввійшли ТОВ “Сан Бі Україна”, ФГ “Апіс
Україна”, ТОВ “Біхайв”, ТОВ “Медовий край”, ФОП “Косовська Л.В.”, ТОВ “Юбі”, ТОВ “СП “Мед Поділля””. Починаючи
з 2018 р., розпочав свою роботу онлайн-супермаркет Red
mart, що належить лідеру онлайн-торгівлі AlibabaGroup та є
одним з найважливіших торговельних майданчиків ПівденноСхідної Азії. Наразі в Redmart представлено 12 видів меду
від української компанії Асканія-Пак.
УДК 638.16/.17:579.672
2021.3.304. Захарія А.В., Давидова Г.І., Гоцька С.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ БДЖОЛИНОГО ПІДМОРУ ЯК ПОТЕНЦІЙНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ АПІФІТОКОМПОЗИЦІЙ. Бджільництво
України. 2020. № 4. С. 19–24. Бібліогр.: 15 назв.
Бджолиний підмор, екстракти з бджолиного підмору,
мікробіологічні показники, флавоноїди, каротиноїди.
За використання як екстрагентів гарячої води температурою +90–92°С, 40% і 70% етилового спирту з бджолиного
підмору (літнього цільного та з різних анатомічних відділів
тілець бджіл) було одержано три густих і два рідких екстракти. Вихід екстрактивних речовин при цьому становив
19,4% (70% спирт) — 27,8% (40% спирт). Уміст флавоноїдів
змінювався в межах 41,54–50,73, каротиноїдів — 2,96–
3,65 мг/г. Результати проведених мікробіологічних досліджень засвідчили мікробіологічну безпечність усіх зразків
і підтвердили можливість їх включення до складу апіфітокомпозицій. Вимогам нормативної документації щодо мікробіологічної чистоти харчових продуктів відповідали також
2% суміші екстрактів з медом, у т.ч. і після трьох місяців
зберігання за температури +5–8°С.
УДК 638.162.3:638.163.5
2021.3.305. Лазарєва Л.М., Штангрет Л.І., Шаповал Ж.В.,
Коваль О.С. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БДЖОЛИНОГО
МЕДУ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ. Бджільництво України.
2020. № 5. С. 32–36. Бібліогр.: 12 назв.
Мед бджолиний, діастаза, ГМФ (гідроксиметилфурфурол), електропровідність, ДСТУ 4497:2005.
Досліджено 30 зразків меду бджолиного довготривалого
зберігання (2009–2018 рр.) за органолептичними та фізикохімічними показниками відповідно до методик, зазначених у
ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний. Технічні умови”. Зміни
консистенції з появою рідкої та закристалізованої фракцій
виявлено в 9 з них. Зафіксовано зниження діастазної активності в 2–3 рази залежно від ботанічного походження меду.
В 6 зразків діастазне число виявилось меншим за 10 од.
Готе; вони не відповідали вимогам ДСТУ 4497:2005. При
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аналізі меду 2009–2015 рр. встановлено підвищення вмісту
гідроксиметилфурфуролу (ГМФ) понад 25 мг/кг. У зразка
2009 р. вміст ГМФ зріс до 576 мг/кг за зниження діастазної
активності до 6,7 од. Готе. За результатами дослідження
зразки меду бджолиного 2009–2015 рр. не відповідали вимогам ДСТУ. Зразки меду 2016–2018 рр. за показниками якості
відповідали меду першого ґатунку. Вміст проліну в зразках
меду бджолиного тривалого зберігання варіював у межах
від 104,1 до 773,0 мг/кг, електропровідність — від 0,128 до
0,524 мС/см, що відповідало вимогам нормативних документів.
УДК 638.167.178
2021.3.306. Капустян А.В., Лазарєва Л.М., Постоєнко В.О.,
Коваль О.С. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТОЧНОГО МОЛОЧКА З РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ВМІСТОМ ДЕЦЕНОВИХ КИСЛОТ. Бджільництво України. 2020.
№ 5. С. 19–23. Бібліогр.: 19 назв.
Бджоли медоносні, молочко маточне, кислоти деценові
(10-HAD), ДСТУ 4666:2006.
Наведено результати дослідження 40 зразків маточного
молочка (ММ) медоносних бджіл, отриманого з різних регіо
нів України в 2015–2020 рр., за вмістом деценових кислот
(10-HAD, ДК). Оцінка якості ММ проводилась органолептичними та фізико-хімічними методами за показниками, зазначеними в ДСТУ 4666:2006 “Молочко маточне бджолине”.
Установлено відповідність усіх досліджуваних зразків вимогам національного стандарту України. За консистенцією
вони густі сметано- або пастоподібні, молочно-білого чи
слабко-кремового кольору, на смак — злегка пекучі, кислуваті, з специфічним, приємним, з медовим відтінком ароматом.
У старому ММ спостерігались дрібні включення, густіші від
основної маси. Масова частка сухої речовини варіювала від
32,8 (Північний регіон) до 33,7% (Центральний) з коливаннями по окремих зразках від 31,2 до 40,7%. Вологість свіжо
зібраного ММ становила 60,8 (59,3–64,1), старого — 66,6
(63,9–68,8)%. Рівень умісту ДК залежав від місця, періоду та
сезону отримання ММ, якості кормової бази. Найвищі значення (в середньому 4,95%) зафіксовано в зразках з Цент
рального регіону; щодо Західного, Південного та Північного
регіонів показники становили 4,7, 4,4 і 3,8% відповідно.
УДК 638.178.2
2021.3.307. Гречка Г.М., Сенчук Т.Ю. ОСОБЛИВОСТІ
ФЛОРОСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БДЖІЛ У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ. Бджільництво України. 2020. № 5.
С. 7–13. Бібліогр.: 7 назв.
Бджоли медоносні, медоноси, флороспеціалізація бджіл,
бджолине обніжжя, перга, сила сімей, розплід.
Досліджено видовий склад рослин місцевості Гадяцького
р-ну Полтавської обл., необхідних для забезпечення медоносних бджіл білком упродовж сезону (від ІІ декади квітня
до ІІІ декади липня). Найбільший середньодобовий збір
обніжжя в період заміни зимувалих бджіл (ІІ декада квітня)
становив 66,7 г на бджолосім’ю і свідчив про активний збір
пилку з перших весняних рослин. Протягом сезону показники варіювали в межах від 63,7 до 231,4 г. Досліджено
особливості флороспеціалізації бджіл української степової
породи в умовах поліфлорного взятку. Виявлено вибіркову
здатність бджіл щодо певних видів рослин протягом усього
активного робочого періоду. Середня маса обніжжя, зібраного бджолою в один кошичок, залежно від виду рослин
та періоду збирання коливалась у межах 5,27–12,51 мг.
Досліджено льотно-збиральну активність бджіл протягом
дня та сезону, за різних температур повітря навколишнього
середовища. Встановлено перевагу бджолиних сімей з матками української степової породи над помісними за всіма
видами бджолопродукції. Коефіцієнт кореляції між кількістю
вирощеного бджолами розплоду та зібраного ними обніжжя
становив r=0,72.
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УДК 639.2/.6

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 [597–1.05:597–1.044]:[639.371.2:639.3.06]
2021.3.308. Козій О.М. БІОМОНІТОРИНГ ПОСТСТРЕСОВИХ АДАПТИВНИХ ЗМІН ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ СТЕРЛЯДІ
В УМОВАХ ЗАМКНЕНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Рибогосподарська наука України. 2020. № 3. С. 92–108. Бібліогр.: 24
назви.
Стерлядь, стрес, адаптація, печінка, підшлункова залоза, кишечник, замкнене водозабезпечення.
Установлено, що адаптація стерляді до умов установки
замкненого водозабезпечення (УЗВ) після транспортування
становила 12 діб. Найконтрастніші пристосувальні зміни до
нових умов утримання відзначені в маргінальній зоні печінки, тонкому відділі кишечника, підшлунковій залозі. При
потенційному впливі стресового чинника, в печінці риб відзначається зміщення функцій клітин у вигляді зрушень цитологічних характеристик. Зростання значень лінійних розмірів
гепатоцитів у 1,54 раза адекватно призводить до збільшення
значень параметрів ядер у 1,44 раза. Це є показником зміни
характеру внутрішньоклітинного метаболізму. Низькі значення кількості внутрішньоклітинних порожнин на початку
адаптації є прямим доказом згасання ліпостатичної функції
гепатоцитів. Низькі значення відношення діаметра “ядерце/
ядро” (0,40:0,41) свідчить про зміну клітинної функції у вигляді активізації синтезу глікогену. В період дії стресового чинника всмоктування компонентів хімусу в тонкому кишечнику
відбувається з меншою інтенсивністю. Локальна акумуляція
поглинених часточок у цитоплазмі вказує на уповільнення
процесів травлення. Через 8 діб, за адекватних умов годівлі та утримання, в слизовій оболонці тонкого кишечника
можна спостерігати появу келихоподібних гландулоцитів,
що свідчить про нормалізацію функціонування кишечника.
Початковий період адаптації практично збігається з піком
максимуму стресового стану. В цей період у риб відмічено
згасання секреторної активності підшлункової залози.
УДК [639.3.043.13:636.087.7]:639.371.52
2021.3.309. Добрянська О.П., Дерень О.В., Кориляк М.З.,
Тучапська А.Я. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИРОЩУВАННЯ ДВОЛІТОК КОРОПА (CYPRINUS CARPIO
(LINNAEUS, 1758)) ЗА ВИКОРИСТАННЯ В СКЛАДІ КОРМУ
ПРЕБІОТИЧНОЇ ДОБАВКИ. Рибогосподарська наука України. 2021. № 1. С. 80–93. Бібліогр.: 23 назви.
Короп, пробіотик “Актіген”, рибопродуктивність, коефіцієнт конверсії корму, ефективність (риба), прибуток
(риба).
Досліджено ефективність та доцільність застосування пробіотика “Актіген” у процесі товарного вирощування коропа з
огляду на продуктивні та економічні показники. Дослідження
проведено у 2019 р. з використанням трьох ставків, два з
яких дослідні та один контрольний, зариблених однорічками
лускатого коропа середньою масою 55–56 г, із розрахунку
1000 екз./га. Коропам дослідних груп додатково до основ
ного раціону впродовж 90 діб вегетаційного періоду методом гранулювання вводили пробіотик “Актіген” у кількості
0,025% і 0,050%. Умови вирощування коропа в дослідних і
контрольному ставах були задовільними. Середньосезонні
показники біомаси кормових організмів зоопланктону та
зообентосу, які слугували додатковим джерелом енергії
для коропа, впродовж вегетаційного періоду відповідно
становили 10,81–20,64 г/м3 та 0,47–0,73 г/м3. Встановлено,
що середня маса дволіток коропа, яким до раціону введено
0,025% і 0,050% пребіотичної добавки, була вищою відповідно на 11,9 і 22,2%, рибопродуктивність — на 12,1 і 23,1%.
При цьому коефіцієнт конверсії корму був нижчим на 9,5 і
19,1% відносно контрольного варіанта. Вартість додатково
отриманої рибної продукції при введенні до раціону пребіотика в кількості 0,025% становила 4290 грн/га, 0,050% —
8190 грн/га. Умовний прибуток, враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал, був відповідно на 20,9 та 33,6%
більшим, ніж у контрольній групі.
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УДК [639.371.2:639.311]:597–113(477)
2021.3.310. Ганкевич Б.О., Третяк О.М., Григоренко Т.В.,
Колос О.М. ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ВЕСЛОНОСА
(POLYODON SPATHULA (WALBAUM, 1792)) У ПРОЦЕСІ
ВИРОЩУВАННЯ ДО ТОВАРНОЇ МАСИ У СТАВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Рибогосподарська наука України. 2021. № 1.
С. 56–65. Бібліогр.: 16 назв.
Веслоніс, полікультура риб, природна кормова база, живлення риб, рибопродукція, зоопланктонові організми.
Мета роботи — дослідити особливості живлення веслоноса на другому році життя у полікультурі з короповими
рибами у ставах Полісся України. Серед засобів стимуляції
розвитку природної кормової бази застосовували внесення
у стави перегною великої рогатої худоби в кількості 1 т/га.
Густота посадки веслоноса однорічного віку середньою масою 143 г становила 150 екз./га за загальної густоти посадки
за всіма об’єктами полікультури 520 екз./га. Умови середо
вища ставу переважно відповідали біологічним вимогам
досліджуваних об’єктів аквакультури. Виявлено періодичне
зниження концентрації кисню у воді до 1,5–2,0 мг О2/дм3,
що могло уповільнити ріст риб. Визначення особливостей
живлення веслоноса показало, що біомаса зоопланктону
ставу змінювалась у межах 1,11–6,44 г/м3. Наприкінці періо
ду досліджень дволітки веслоноса досягли середньої маси
979,0 г за рибопродукції 120,4 кг/га та виживання 82,0%. Загальна маса рибопродукції за всіма об’єктами полікультури
становила 502,3 кг/кг. Середні показники загального індексу
наповнення травного тракту веслоноса змінювались у межах
199,72–459,03‰. Основу живлення веслоноса визначали
нижчі ракоподібні за переважання Cladocera (65,28–86,23%).
Роль Copepoda у живленні веслоноса зростала наприкінці
сезону вирощування (до 32,76%). Інші кормові гідробіонти у
живленні веслоноса не мали істотного значення. Виявлено
значну кількість захопленого рибами детриту (13,43–31,31%
вмісту травного тракту). Відмічено вибірковість у споживанні
веслоносом різних груп зоопланктонних організмів.
УДК 577.1+579.8
2021.3.311. ВПЛИВ ПРОБІОТИКА ТА БІОГЕННОГО НАНОСЕЛЕНУ НА МОРФОЛОГІЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
НИВКІВСЬКОГО ЛУСКАТОГО КОРОПА / Олешко О.А.,
Бітюцький В.С., Мельниченко О.М., Демченко О.А., Тимошок Н.О. Водні біоресурси та аквакультура. 2021. № 1.
С. 85–99. Бібліогр.: 35 назв.
Однорічки коропа, наноселен, пробіотик, оксидативний
стрес, морфологічні показники, біохімічні показники.
Дослід по перевірці ефективності використання біогенного наноселену в комплексі з пробіотиком проводили в
лабораторії аквакультури Білоцерківського національного
аграрного університету. Комбікорм з додаванням пробіотику L. Plantarum та пробіотику, збагаченого наноселеном,
використовували при годівлі однорічок коропа з метою
визначення впливу складових раціону на темпи росту і біохімічні показники крові. Найкращі результати за динамікою
живої маси були отримані у дослідній групі, в раціон якої
були додані наночастинки селену та пробіотичний препарат. При аналізі показників крові досліджуваних груп, було
зафіксовано аналогічну ситуацію щодо оптимізації метаболічного та антиоксидантного статусу. Встановлено, що
додавання наноселену в комплексі з пробіотиками підсилює
активність каталази, супероксиддисмутази (SOD) та глутатіонпероксидази (GPx), а також знижує біомаркери оксидативного стресу і перекисного окиснення ліпідів, оптимізуючи
метаболічні показники та знижуючи оксидативний стрес
у риби.
УДК 597–111.12:597.554.3(477.64)
2021.3.312. Машкова К.А., Шарамок Т.С. ДЕЯКІ ЦИТОМЕТРИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КАРАСЯ
СРІБЛЯСТОГО (CARASSIUS GIBELIO BLOCH, 1782) Р. СА-

“АПК України”. Реферативний журнал
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МАРА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Рибогосподарська
наука України. 2020. № 3. С. 109–124. Бібліогр.: 26 назв.
Карась сріблястий, цитометричні показники, біохімія
крові, захисні механізми адаптації, патології еритроцитів,
ядерно-цитоплазматичне відношення.
Відмічено, що у шестирічних особин карася сріблястого
р. Самара в умовах антропогенного навантаження виявлені
ознаки патологічних процесів печінки та серця. Показники
вмісту загального білка у особин, відібраних з уловів на
різних дослідних точках, знаходились у верхніх межах фізіологічної норми. При цьому зменшення вмісту альбумінової і збільшення глобулінової фракцій вказує на наявність
запальних процесів в організмі риб. Зниження альбумінглобулінового коефіцієнта у карася сріблястого в усіх дос
лідних точках за межі норми також свідчить про наявність
патологічних процесів печінки і нирок. Високий рівень глюкози та підвищення активності аланінамінотрансферази і
аспартатамінотрансферази в сироватці крові карася, виловленого в районі м. Новомосковська, свідчить про стан
гострого або хронічного стресу та формування захисних
механізмів адаптації до шкідливих чинників середовища.
Цитометричний аналіз дав змогу виявити статистично достовірне збільшення ядерної маси, розмірів еритроцитів
та збільшення ядерно-плазматичного відношення клітин
червоної крові карася сріблястого, виловленого поблизу
с. Хащове та м. Новомосковська, що вказує на пригнічення
функціональної активності еритроцитів. Найсприятливішими
для фізіологічного стану карася сріблястого є умови водного
середовища р. Самари поблизу с. Новоселівка.
УДК 597–152.6(282.247.325.8)
2021.3.313. Бузевич О.А., Гурбик В.В., Коба С.А., Тушницька Н.Й. СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ДРУГОРЯДНИХ
ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ РИБ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА. Рибогосподарська наука України. 2020. № 4.
С. 47–58. Бібліогр.: 10 назв.
Другорядний крупний і дрібний частик, водосховище, промисловий вилов, структурні показники популяцій риб.
Визначено, що промислові улови аборигенних видів риб,
що відносяться до категорії “другорядний крупний частик” на
Кременчуцькому водосховищі, останніми роками виявляють
тенденцію до зростання. У складі промислового стада щуки
в 2019 р. переважали середні вікові групи, що забезпечило
основний її вилов та дає підстави очікувати на посилене вилучення її середніх вікових груп у поточному році. Улов сома
в 2020 р. хоч і перевищує минулорічні показники, проте залишається на невисокому для цього виду у Кременчуцькому
водосховищі рівні. Середньовиважений вік сазана в уловах
характеризується стабільністю, що свідчить про можливість
формування певних резервів цього виду, які забезпечать
відносно стабільні улови протягом 2020–21 рр. Білизна в
уловах 2020 р. також була представлена переважно середніми віковими групами (середньовиважена довжина становила
34±5,1 см, маса — 550±94 г). Серед категорії “інший дрібний
частик” провідне місце посідає чехоня. Її вилов в останні
5 років характеризується значною нестабільністю, що зумовлено впливом організаційних чинників — інтенсивний вилов
цього виду має чітко виражений локальний характер. Для
окуня відмічено стабільне зростання промислових уловів.
У цілому структурні показники популяцій другорядних промислових риб Кременчуцького водосховища знаходились на
рівні, який відповідає стабільному поповненню та характеризується збалансованим формуванням репродуктивного і
промислового ядра.
УДК 639.21:597.552.512.3.043:616–071:612.1
2021.3.314. Кондратюк В.М. ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ФОРЕЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНІВ
ЕНЕРГІЇ У КОМБІКОРМАХ. Таврійський науковий вісник: [зб.
наук. пр.] Херсон, 2021. Вип. 117: С.-г. науки. С. 222–229.
Бібліогр.: 12 назв.
Райдужна форель, годівля риб, комбікорми, обмінна енергія, гематологічні показники, біохімічні показники крові.
Мета дослідження — визначити вплив різних рівнів енергетичного живлення товарної райдужної форелі на гематологічні та біохімічні показники крові. Для цього за методом
аналогів сформовано п’ять піддослідних груп. Дослід тривав
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210 діб. Рівень енергії в експериментальних комбікормах для
різних піддослідних груп форелі коливався від 16 до 20 МДж
у 1 кг. Доведено, що зменшення вмісту енергії у комбікормі
для форелі від 18 до 16–17 МДж призводить до зниження
вмісту гемоглобіну в її крові на 1,0–2,0 г/л, тоді як збільшення
вмісту обмінної енергії до 19–20 МДж сприяє підвищенню
гемоглобіну на 3,6–8,0%. За умов зниження обмінної енергії
до 16–17 МДж/кг кількість еритроцитів у крові знижується на
1,8–3,6%, а за підвищення енергії до 18–19 МДж/кг — підвищується до 16–17 МДж/кг, що викликало зменшення кількості
лейкоцитів у крові до 21,8–22,0 г/л, а збільшення енергії у
комбікормах від 18 МДж до 19–20 МДж викликало збільшення лейкоцитів у крові форелі на 22,9–23,3 г/л. Споживання
фореллю комбікормів з підвищеним рівнем обмінної енергії
викликало зростання вмісту в крові риб загального білка, глобулінів, глюкози і зниження альбумінів, аланінамінотрансферази й аспартатамінотрансферази. Показано, що підвищення
мінерального статусу крові простежується за умов годівлі
риб кормами з підвищеним умістом обмінної енергії (19–
20 МДж). Установлено, що зниження вмісту обмінної енергії
в комбікормах форелі від 18 МДж/кг до 16–17 МДж/кг підвищувало вміст загальних ліпідів до 4,1–4,2 ммоль/л.
УДК 639.3.043.13:636.087.7
2021.3.315. Гончарова О.В., Кутіщев П.С., Коржов Є.І.,
Ковальов Ю.І. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ТОВАРНОМУ ВИРОЩУВАННІ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO (LINNAEUS, 1758)).
Рибогосподарська наука України. 2021. № 1. С. 5–21. Біб
ліогр.: 35 назв.
Короп, життєздатність, кормовий чинник, зариблення,
модельна система, інтенсивна технологія.
Мета роботи — дослідити вплив кормового чинника на
функціональний стан організму коропа при підрощенні у модельній рециркуляційній системі комплексного призначення
на фоні використання інтенсивних технологій. Досліджено загальний функціональний стан організму коропа в онтогенезі
на фоні активації адаптивно-компенсаторних механізмів,
метаболічних процесів, впливу кормового чинника за умов
підрощення у модельній системі комплексного призначення.
Культивування природного корму у резервуарі передбачає
спеціальну обробку мікроводоростей та занесення їх до
технологічної карти при використанні новітніх біотехнологій
моніторингу фізіолого-біохімічних процесів. Це дає змогу
максимально наблизити запропоновану технологічну карту
до виробництва екологічно безпечної продукції або подальшого зариблення акваторій життєздатною молоддю, резистентною до чинників навколишнього середовища. Підрощення коропа на ранніх етапах онтогенезу з використанням
модельної рециркуляційної системи та підгодівлі природним
кормом сприяє збільшенню маси особин порівняно з конт
рольною групою. Зареєстрований вищий вихід цьоголіток та
дволіток відносно контрольних значень.
УДК 639.3:597.551.2:591.133.2:62–665.9
2021.3.316. Курбатова І.М., Захаренко М.О., Чепіль Л.В.,
Шевченко Л.В. ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ЗЯБЕР
КОРОПА (CYPRINUS CARPIO L.) ЗА ДІЇ СУЛЬФАНІЛАМІДУ
ТА НАНДРОЛОНУ. Гідробіологічний журнал. 2020. Т. 56, № 5.
С. 63–70. Бібліогр.: 25 назв.
Короп, зябра, сульфаніламід, нандролон, лужна фосфатаза, аланін- та аспартатамінотрансферазна активність.
Досліджено вплив анаболічного стероїду нандролону та
антибактеріального засобу сульфаніламіду на ферментативну активність зябер дворічного коропа. Виявлено, що
нандролон та сульфаніламід, додані у воду в різних концентраціях, не впливають на морфологічні показники внутрішніх
органів, стан зовнішніх покривів тіла та поведінку риб, але
змінюють ферментативну активність зябер дворічок коропа.
Сульфаніламід за концентрації у воді 1,10 і 6,30 мг/дм3 та
при експозиції риб протягом 72 год знижував порівняно з
контролем лужнофосфатазну активність зябер на 26,7%
відповідно і не впливав на аланін- та аспартатамінотрансферазну активність цього органу. У риб за концентрації нанд
ролону у воді акваріума 0,1 мг/дм3 лужно-фосфатазна активність зябер знизилась на 15,4%, а за вмісту 1,0 мг/дм3 —
на 23% порівняно з контролем, однак аланін- та аспартат
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амінотрансферазна активність не змінювались. Одержані
результати вказують на важливу роль лужної фосфатази
зябер риб в оцінці впливу таких ксенобіотиків, як сульфаніламід та нандролон, на організм прісноводних риб.
УДК 639.371.14:639.3.06
2021.3.317. Кравченко І.О., Кучерук Л.І., Мрук А.І. РОЗ
МІРНО-ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ МОЛОДІ РІЗНИХ ВИДІВ СИГОВИХ (COREGONINAE) РИБ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ
ЗАМКНЕНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Рибогосподарська
наука України. 2020. № 4. С. 68–77. Бібліогр.: 11 назв.
Установка замкненого водопостачання, цьоголітки, сигові види риб, розмірно-вагові показники, вирощування.
Встановлено, що утримання молоді сигових видів риб
засвідчило можливість і перспективи їх вирощування в умовах замкненого водопостачання з використанням штучних
кормів. Дослідження охоплювало чотири види риб, різних
за типом живлення. Планктофаг (пелядь), бентофаг (сиг),
поліфаг — вид, який здатний живитися різними кормовими
організмами (муксун) та гібрид пелядь × чир (пелчир). Режим годівлі: за переходу на змішане живлення її здійснювали
48 разів упродовж доби (14 годин з інтервалом 15 та 30 хв)
вручну; надалі відповідно до збільшення маси риб кратність
зменшували до 4 разів/добу з використанням автоматичних
годівниць. Середня маса та довжина цьоголіток, вирощених в
установці замкненого водопостачання, становила: пеляді —
5,6±0,4; муксуна — 10,1±0,6; балтійського сига — 8,6±1,2 г;
пелчира — 7,9±0,2 г. Коефіцієнт варіабельності у сигових
видів риб за показником маси тіла становив: у пеляді —
40,4%, муксуна — 32,2%, балтійського сига — 21,1%, пелчира — 41,9%.
УДК 639.371:639.311
2021.3.318. Куць У.С., Куріненко Г.А. РИБНИЦЬКО-БІО
ЛОГІЧНА ОЦІНКА ЦЬОГОЛІТОК КОРОПО-САЗАНОВОГО
ГІБРИДА РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ. Рибогосподарська наука
України. 2021. № 1. С. 66–79. Бібліогр.: 14 назв.
Амурський сазан, генезис, маса тіла, лінійний ріст, виживання, рибопродуктивність.
Наведено порівняльний аналіз рибницьких та біологічних
показників цьоголіток коропо-сазанових гібридів, отриманих
від плідників різного генетичного походження методом природного нересту, з подальшим використанням у промисловій
гібридизації. Матеріалом для дослідження слугували цьоголітки коропо-сазанових гібридів, одержані від 8- та 9-річних
самців амурського сазана різного генезису. Густота посадки
отриманих 4-добових личинок у вирощувальних ставах становила 20 тис. екз./га. Годівлю риб проводили подрібненим
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зерном, починаючи з першої декади липня. Встановлено, що
цьоголітки коропо-сазанових гібридів, одержані від самців
амурського сазана із застосуванням кріотехнологій, за показниками динаміки накопичення маси та лінійного росту,
рівня виживання, рибопродуктивності не поступались цьоголіткам, отриманим від місцевих самців. Проте за основними
індексами тілобудови мали близькі значення, однак незначно
поступаючись.
УДК 664.95:597.442
2021.3.319. Козій О.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ОТРИМАННЯ ХАРЧОВОЇ ЗЕРНИСТОЇ ІКРИ СТЕРЛЯДІ (ACI
PENSER PUTHENUS (LINNAEUS, 1758)). Рибогосподарська
наука України. 2021. № 1. С. 39–55.
Стерлядь, технологія (стерлядь), термічна обробка,
харчова ікра, ультразвукове випромінювання, біологічна
цінність.
Мета дослідження — обґрунтувати і вдосконалити технологію отримання харчової ікри з овульованої ікри стерляді
при забезпеченні збереження природних біологічно активних
сполук і стабільності показників якості; дослідити харчову
ікру на предмет мікробіологічної, токсикологічної і токсикобіологічної безпеки. Зазначено, що застосування режиму
термічної обробки (78°С) овульованої ікри стерляді при
скороченні загального часу технологічного процесу до 1,0 хв
сприяє збереженню цілісності складових харчового продукту.
Ікра стерляді із застосуванням впливу ультразвукового випромінювання (43 В) відрізнялась від аналогічного продукту
від самок з природних акваторій зниженим вмістом мінеральних речовин (на 1,2%), підвищеним вмістом сухої речовини
(на 8,1%), протеїну (на 7,5%) і ліпідів (на 3,7%), що вказує на
зменшення обводнення продукту і набуття ним оптимальних
гастрономічних якостей. Встановлено, що білки ікри стерляді
містять повний набір незамінних амінокислот, хімічний скор
яких перевищує 100%, лімітувальних амінокислот не виявлено. Порівняльний аналіз ікри стерляді з УЗВ і стерляді з
природних умов існування показав відсутність достовірних
відмінностей за амінокислотним складом білків, що демонструє біологічну цінність продукту. Застосування режиму
короткочасної термічної обробки дає змогу забезпечити дос
татню безпечність харчового продукту. Встановлено відсутність в ікрі Esсherihia coli і дріжджів. Вміст в ікрі стерляді Pb,
Cd, As i Hg достовірно нижчий гранично допустимих рівнів.
Відсутність змінених форм, пригнічення росту або загибелі
тетрахімен підтверджує токсикологічну безпечність готового
продукту. Термін готовності ікри без консерванту становить
6 місяців при температурі зберігання –2...–4°С.
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Науковий референт — КАРГІНА О.В.
Науковий консультант — академік НААН МАЗУРКЕВИЧ А.Й.
УДК 636.09:578.834:616–036.21/.22
2021.3.320. Кривошия П.Ю., Муштук І.Ю., Рудь О.Г. КОРОНАВІРУСИ ТВАРИН ТА ЛЮДИНИ. Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. Київ, 2021. Вип. 38. С. 111–130. Бібліогр.:
43 назви.
Коронавіруси тварин та людини, епізоотії, епідемії, пандемії, вірусні інфекції, респіраторний синдром, гастроентерит, класифікація коронавірусів.
Проаналізовано масив інформації (наукові посібники, інші
видання, автореферати дисертацій, електронні ресурси
тощо) щодо родини коронавірусів (класифікація, біологічні
властивості, клінічні ознаки захворювання, стійкість, культивація, діагностика). Наведено систематику родини Corona
viridae (Cornidovirineae, Nidovirales), сучасне систематичне
положення родин та родів Nidovirales. Зазначено, що коронавіруси (КВ) мають біологічний зв’язок між тваринами і
людиною. Експериментально підтверджено передачу КВ від
тварин до людини, від одного виду тварин до інших. Основні
форми захворювання етіологічно пов’язані з КВ, це респіраторний синдром і гастроентерит. Коронавіруси помірно

76

стійкі до дії фізико-хімічних чинників. Зберігають інфекційну
активність упродовж кількох років у ліофілізованому стані за
температури 4°С, у замороженому — за t –70°С. В культуральній рідині або у вірусовмісних мозкових суспензіях від
інфікованих мишей є менш стабільними та втрачають свою
інфекційність і гемаглютинувальні властивості через 2–3 місяці за t 4°С, а за –20°С — упродовж року. Ультрафіолетове
випромінювання інактивує КВ за 10–15 хв, вони чутливі до
жиророзчинників (ефір, хлороформ), але резистентні до дії
протеаз (трипсин, пепсин, амілаза). Органічні розчинники та
детергенти інактивують КВ упродовж кількох хвилин. Коронавіруси термолабільні: наприклад, штам 229Е цілком інактивується за t 37°С впродовж години, за t 33°С — 16 год, за t
56°С впродовж 10 хв знижується інфекційний титр на кілька
логарифмів. Для КВ людини зона рН 7,0–7,5 є оптимальною,
вони дуже чутливі до кислих значень рН. Зміна рН підтримувального культурального середовища у кислий бік більш
згубна для вірусів, ніж у лужний. Дія прямих сонячних променів спричиняє повільну інактивацію коронавірусів упродовж
3 годин за t 37–38°С; зберігають інфекційну активність у по-

“АПК України”. Реферативний журнал

УДК 619

ВЕТЕРИНАРна медицина

вітрі у вигляді аерозолю впродовж 8–10 год, у питній воді —
до 9 діб, за t від 0 до 18°С поза приміщенням — до 4–11
діб, за t нижче 0°С — до 33–44 діб. Коронавіруси людини не
розмножуються у курячих ембріонах та у перещеплюваних
культурах клітин, які широко застосовують у практичних лабораторіях. Два штами ОС38 та ОС43, вперше виділені від
хворих, були здатні інфікувати 1–5-добових мишей-сисунів
через зараження у мозок, спричиняючи у них енцефаліт з
летальним наслідком. У дорослих мишей ці штами спричиняли безсимптомну інфекцію. Особливе зацікавлення викликає
повідомлення про передачу КВ від телят людині та навпаки.
Значна кількість інформації свідчить про широкі антигенні
та біологічні взаємозв’язки між коронавірусами людини та
деяких видів тварин: великої рогатої худоби, мавп, мишей,
а також між різними видами тварин (свині, собаки, кішки),
між респіраторними та ентеральними коронавірусами. Окрім
того, показано можливість інфікуватись вірусами різних господарств у природних та експериментальних умовах.
УДК 636.09:615.011:547.857.4
2021.3.321. ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ І ДІУРЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ АМІНО-3-МЕТИЛКСАНТИНІВ / Корнієнко В.І., Ладогубець О.В., Гаркуша І.В., Пономаренко О.В., Дученко К.А. Ветеринарія, технології тваринництва
та природокористування. 2021. № 7. С. 54–57. Бібліогр.: 22
назви.
Нирки, діуретики, корекція екскреторної функції нирок,
препарати (7-заміщених-8-аміно-3-метилксантинів), гост
ра токсичність, діуретична активність.
Проведено експериментальне дослідження гострої токсичності і впливу на видільну функцію нирок лабораторних
тварин 7-заміщених-8-аміно-3-метилксантинів, які вперше
синтезовані на кафедрі біологічної хімії Запорізького державного медичного університету під керівництвом доктора
фармацевтичних наук, професора Романенка М.І. Встановлено, що найбільшу діуретичну активність виявила сполука 3-метил-7 (2-гідрокси-3-п-метоксифенокси-) пропіл-8(фуріл-2) метиламіноксантина, яка збільшувала діурез на
201,3%, а за діуретичним ефектом перевищувала активність
гідрохлортіазиду на 111,3%. Припускається, що діуретичний
ефект вперше синтезованих похідних 7-заміщених-8-аміно3-метилксантинів реалізується за рахунок збільшення екскреції іонів натрію із сечею та стимуляцією ренальної функції. Похідні 7-заміщених-8-аміно-3-метилксантинів визнано
перспективною групою речовин для синтезу і проведення
фармакологічного скринінгу з метою створення на їх основі
ефективних діуретичних засобів для фармакологічної корекції діяльності нирок.
УДК 636.09:615.28:614.48
2021.3.322. АКТИВНІСТЬ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ
“ЕНЗИДЕЗ” ЩОДО БАКТЕРІЙ У БІОПЛІВКАХ / Кожин В.А.,
Кухтин М.Д., Горюк В.В., Вічко О.І., Крижанівський Я.Й. Нау
ковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів,
2021. Т. 23, № 101. С. 67–74. (Серія Вет. науки). Бібліогр.:
16 назв.
Дезінфекція, мікробні біоплівки, деззасіб “Ензидез”, нержавіюча сталь.
Метою роботи було дослідити активність деззасобу “Ензидез” щодо впливу на мікробні біоплівки (МБ) в умовах in vitro
за різних параметрів застосування. Щільність МБ та вплив
на них “Ензидезу” визначали на стерильних пластинках з
нержавіючої сталі, які поміщали в чашки Петрі. Для цього
вирощували МБ на пластинках, відмивали їх від планктонних
клітин, піддавали деззасобу за певної концентрації (1,5%;
1,25; 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1; 0,075%) протягом 5–30 хв,
фіксували і фарбували, визначали оптичну густину змивного розчину з біоплівок спектрометрично. Встановлено, що
“Ензидез” руйнує МБ взятих у дослід музейних тест-культур:
S. aureus, E. coli та P. aeruginosa. За впливу найменшої концентрації — 0,075% оптична густина промивних розчинів з
біоплівок S. aureus зменшилась у 2,6 раза, біоплівок E. coli
та P. aeruginosa — у 2,9 раза відповідно, порівнюючи з МБ
після обробки водою. За дії такої концентрації засобу “Ензидез” біоплівки хоч значно деградували, проте вони ще були
середньої щільності, понад 0,5 од. Підвищення концентрації
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засобу від 0,075% до 0,5 сприяло інтенсивності деградації
біоплівки тест-культур у середньому в 3,0 раза (P<0,05)
і вони ставали слабкої щільності (0,24–0,20 од.). Концент
рація “Ензидез” 1,0% і більше незначно руйнувала матрикс
біоплівки мікроорганізмів. З підвищенням температури деззасобу від +20 до +60°С збільшувалась деградація біоплівок,
сформованих S. aureus, E. coli та P. aeruginosa. Визначено,
що деззасіб “Ензидез” можна ефективно використовувати
в 0,5%-й концентрації за кімнатної температури розчинів.
Для видалення біоплівок S. aureus, E. coli та P. aeruginosa
0,5%-м засобом за t +20±1°С необхідно щоб час експозиції
становив 15–30 хв.
УДК 636.09:615.3:636.1
2021.3.323. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ БУТАФОСФАНУ, ВІТАМІНІВ ГРУПИ В
ТА L-КАРНІТИНУ ПРИ ЛІКУВАННІ КОНЕЙ / П’ятничко О.М.,
Жила М.І., Шкодяк Н.В., Салій О.О., Деркач М.В., Калиновська Л.В. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2021. Т. 23, № 101. С. 31–37. (Серія Вет. нау
ки). Бібліогр.: 33 назви.
Стрес-фактори, інтоксикація, коні, препарат “L-Цин”,
бутафосфан, вітамін (B12, B3, B11), L-карнітин, ветпрепарати, гепатопротектори, нефропротектори.
Метою роботи було дослідити терапевтичну ефективність
препарату “L-Цин” як тонізувального засобу з оригінальною
комбінацією із 4 діючих речовин (бутафосфан, вітамін B12,
нікотинамід — B3 та L-карнітин — B11) за дії різних стресфакторів у коней при надмірному навантаженні. Встановлено, що препарат “L-Цин” активував процеси кровотворення,
поліпшував показники фізіологічного стану організму і сприяв
підвищенню загального тонусу. Такий результат спостерігали впродовж 21 доби після введення внутрішньом’язово
“L-Цину” в дозі 20 мл 1 раз/добу 5 діб поспіль робочим
коням віком 5–15 років різної статі. Наведено гематологічні
та біохімічні показники сироватки крові піддослідних тварин.
У другому досліді застосування препарату “L-Цин” коням у
складі комплексної терапії при лікуванні інтоксикації сприяло швидкому поліпшенню клінічного стану та нормалізації
морфофункціональних показників організму. Препарат виявляв гепато- та нефропротекторні властивості, знижував
прояви інтоксикації, сприяв відновленню нормального фізіо
логічного стану.
УДК 636.09:615.33:577.182.62
2021.3.324. ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТА ПІДГОСТРОЇ
ТОКСИЧНОСТІ ПРЕПАРАТУ “ТИЛОВЕТ 20%” / Кушнір В.І.,
Патерега І.П., Кушнір І.М., Гутий Б.В., Мартиник С.Я., Чудяк М.М., Юринець Т.В., Смук В.А., Кішко А.С. Науковий
вісник Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2021.
Т. 23, № 101. С. 15–20. (Серія Вет. науки). Бібліогр.: 16
назв.
Антибіотики макролідного ряду, препарат “Тиловет
20%”, токсичність ветпрепаратів, лабораторні тварини,
білі миші, білі щури.
Антибіотик макролідного ряду тилозин тартрат є основою
нового препарату “Тиловет 20%”. Гостру та підгостру токсичність “Тиловету 20%” вивчали на білих лабораторних мишах
і щурах. Установлено, що середньосмертельна доза (LD50)
препарату за внутрішньом’язового введення білим мишам
становить 10 тис. мг/кг, а для білих щурів — 9583,33 мг/кг.
Застосування препарату в дозі, яка в 10 разів перевищувала
терапевтичну, викликало зниження концентрації гемоглобіну,
величини гематокриту, кількості тромбоцитів, середнього
вмісту гемоглобіну в еритроциті (МСН), середньої концент
рації гемоглобіну в еритроциті (МСНС) та вмісту загального
білка на фоні підвищення активності АсАТ, АлАТ і на фоні
зменшення кількості загального білка в крові. Це може вказувати на пригнічення процесів кровотворення та зниження
протеїнсинтезувальної функції печінки у лабораторних тварин. Наведено результати застосування препарату “Тиловет
20%” у дозах: 2500, 5000, 7500, 10000, 12500, 15000 мг/кг,
а також вагові коефіцієнти маси внутрішніх органів білих
щурів, гематологічні та біохімічні показники їхньої крові на
15-ту добу досліду.

77

2021.3.325.

ВЕТЕРИНАРна медицина

УДК 636.09:615.371:57.086.83:616:579
2021.3.325. Жовнір О.М., Андріящук В.О., Мінцюк Є.П.,
Щербак Д.Ю. ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК ЗАЛІЗА (FeNP) У
СКЛАДІ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ АЕРОБІВ НА
РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ ESCHERICHIA COLI. Ветеринарна
біотехнологія: бюлетень. Київ, 2021. Вип. 38. С. 73–83. Біб
ліогр.: 9 назв.
Нанотехнології, ветпрепарати, штам “Миргород-1”, наночастинки заліза (FeNP), бактерії E. coli, культивування
аеробних мікроорганізмів, вакцини.
Досліджено діапазон концентрацій наночастинок заліза
(FeNP), які б стимулювали метаболічні процеси у клітинах
Escherichia coli та зумовлювали накопичення найбільших
об’ємів її бактеріальної маси для застосування у біотехнології виготовлення вакцинних препаратів для тварин. Визначали найоптимальнішу концентрацію. Виявлено активізацію
метаболічних процесів бактеріальних клітин E. coli — штам
“Миргород-1” за культивування збудника впродовж 24 годин
в рідких поживних середовищах за присутності FeNP у діапазоні кінцевих концентрацій на рівні від 0,313 до 0,048 мг/мл,
які сприяли накопиченню його бактеріальної маси більшої за
об’ємом від 38,4 до понад 75,2%, порівнюючи з ростом у традиційному рідкому поживному середовищі для анаеробів без
FeNP (контроль). Експоненціальна фаза росту і розмноження
бактерій E. coli штам “Миргород-1” тривала 24 год за культивування з умістом FeNP на рівні 0,078–0,02 мг/мл на відміну
від росту бактерій збудника у поживному середовищі без
FeNP. При цьому об’єм бактеріальної маси дослідної культури зріс вірогідно у понад 1,7 раза (P<0,001), порівнюючи з
контролем. Аналіз одержаних результатів щодо кількісних показників накопичення бактеріальної маси в присутності наночастинок заліза за культивування E. coli впродовж 24 год
показав настання фази відмирання у фізіологічних процесах
росту і розмноження, оскільки названі показники зменшились
вірогідно на 25,0% (P<0,01), порівнюючи з аналогічними в
експоненціальній фазі за 24 години культивування.
УДК 636.09:616.71/.72:636.92:602.9
2021.3.326. Дем’янцева Ю.В. ВПЛИВ АЛОГЕННИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА ЗМІНИ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ В
КОЛІННОМУ СУГЛОБІ КРОЛІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОАРТРОЗУ. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 2. С. 202–209. Бібліогр.: 25
назв.
Остеоартроз, алогенні мезенхімальні стовбурові клітини, мелоксикам, препарати нестероїдні, синовіальна
рідина, кролі, ретинолу ацетат.
Об’єктом дослідження були 18 кролів каліфорнійської породи — самці масою 2,8–3,3 кг, клінічно здорові. Раціон —
збалансований. На тваринах трьох груп по 6 голів було відтворено модель остеоартрозу колінного суглоба шляхом
2-разового введення в порожнину суглоба ретинолу ацетат —
3,44% у дозі 1 мл з інтервалом 7 діб. Першій групі (конт
роль) застосовували ізотонічний розчин хлориду натрію;
2-й — традиційне лікування; 3-й — застосовували алогенні
мезенхімальні стовбурові клітини (АМСК). У тварин відбирали синовіальну рідину на 7-му, 14-ту і 28-му добу після
останнього введення препаратів. Установлено, що за умови
традиційного лікування (ін’єкції “Мелоксикаму”, доза 0,4 мг/кг
маси тіла в 1-шу добу, з подальшим уведенням 0,2 мг/кг
упродовж 6 діб) запальний процес у 2-й групі тварин був
виражений більш активно, ніж в інших групах. Проте кількість пінистих макрофагів, а потім і синовіацитів зменшена,
що засвідчило про гальмівний вплив нестероїдного протизапального засобу “Мелоксикам”. У 3-й групі тварин, яким
вводили АМСК (одержані з кісткового мозку стегнової кістки
кролів), кількість синовіацитів у синовіальній рідині була
значно більшою на 14-ту добу, що вказало на прискорену
диференціацію синовіацитів. Виявлено збільшену кількість
пінистих макрофагів (активніший процес розсмоктування
крапель жиру). На 28-му добу спостерігали острівці скупчення синовіальних клітин у синовії та завершення запального
процесу. В аспіраті синовіальної рідини у всіх групах кролів
було виявлено, що відбувається процес репарації: з початку наявна велика кількість крапель жиру (після введення
ретинол ацетату на етапі моделювання остеоартрозу), що
активує макрофаги на поглинання та утилізацію цих жиро-
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вих крапель; після цього клітинність різко знижувалась, але
підвищувалась кількість синовіацитів. Результати досліджень
засвідчили, що місцеве введення АМСК за умови експериментального остеоартрозу колінного суглоба у тварин підвищує активність репаративних процесів, що підтверджується
збільшеною кількістю синовіацитів у синовіальній рідині і
прискорило завершення запального процесу.
УДК 636.09:616.98:578.828.11Л
2021.3.327. ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІНФЕКЦІЇ КРОЛІВ, ЗУМОВЛЕНОЇ ВІРУСОМ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ / Романишина Т.О.,
Фещенко Д.В., Риняк Г.О., Гончаренко В.В., Мацибора А.А.,
Камінська І.О., Свирдюк К.П., Свирдюк А.П. Науковий вісник
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22,
№ 100. С. 16–22. (Серія Вет. науки). Бібліогр.: 27 назв.
Лейкоз (міжвидова передача), ВРХ, кролі, культура клітин FLK-BLV, гематологічні показники, пухлини (лейкоз),
антитіла (лейкоз), онкологія експериментальна.
Відзначено, що на сьогодні в науковців-дослідників не
існує єдиного погляду щодо міжвидової передачі лейкозу
ВРХ. У представленому дослідженні показано, що введення
в організм кролів клітин культури FLK-BLV викликає розвиток
імунодефіцитного стану в їх організмі та стимулює синтез
специфічних антитіл до циркулюючого в організмі провірусу
лейкозу ВРХ. Тому відтворення дії BLV в організмі кролів (як
на лабораторній моделі) є доцільним та економічно вигідним
рішенням в експериментальній онкології. Охарактеризовано
гістологічні зміни в органах дослідних кролів (12 гол., вік 3–4
міс.): крововиливи, скупчення лімфоцитів у тканинах селезінки, легень, серця, нирок та печінки. Позитивні результати
біопроби (виникнення інфекційного процесу, схожого до
лейкозного) при введенні крові від заражених культурою
клітин FLK-BLV клінічно здоровим кролям засвідчили про
можливість подальшої репродукції BLV у гетерологічних
живих організмах, що експериментально підтверджено 100%.
Найвища концентрація антитіл до BLV у сироватці крові виявлялась на 90-ту добу після введення вірусовмісного матеріалу, які зникли з крові на 150–180-ту добу після зараження.
В експериментальних кролів через 5 місяців протягом 30
днів за відсутності антитіл до лейкозу в сироватці крові, по
всьому тілу почали розвиватись множинні пухлини щільної
консистенції. Одержані результати показали здатність BLV
успішно долати міжвидовий бар’єр за парентерального потрапляння в організм гетерологічних особин з інфікованих
лімфоцитами та у вигляді культурального антигену.
УДК 636.09:616.98:578.828.11Л–07
2021.3.328. УДОСКОНАЛЕННЯ ГНІЗДОВОЇ ПЛР ДЛЯ
ДЕТЕКЦІЇ ВІРУСУ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ /
Іщенко Л.М., Недосєков В.В., Ткаченко Т.А., Мідик С.В., Немова Т.В., Мельничук С.Д., Спиридонов В.Г., Ушкалов В.О.
Мікробіологічний журнал. 2021. Т. 83, № 3. С. 56–65. Біб
ліогр.: 34 назви.
Лейкоз ВРХ, діагностика лейкозу, полімеразна ланцюгова реакція (гніздова і в реальному часі), лабораторна
діагностика.
Метою роботи було вдосконалення гніздового формату
ПЛР, який рекомендовано протоколом ВООЗ тварин для
діагностики лейкозу ВРХ, шляхом проведення 2-ї стадії
методом ПЛР у реальному часі. Цим передбачалось зменшити ризики контамінації продуктами ампліфікації, оскільки
не буде потреби у проведенні електрофорезу в агарозному
гелі для інтерпретації результатів. Для 2-ї стадії ПЛР проведено дизайн праймерів та флуоресцентного зонду на
основі аналізу нуклеотидних послідовностей ділянки оболонкового гена відомих ізолятів вірусу лейкозу, включаючи
українські узоляти, а також здійснено дизайн праймерів для
ідентифікації гена, специфічного для ВРХ, що уможливило
контроль процесу екстракції нуклеїнової кислоти у кожному
зразку. Наведено результати досліджень. Установлено, що
застосування ПЛР в реальному часі показало 5 хибнонегативних результатів і 3 сумнівних, що потребують повторного
дослідження. Характерною є різниця у значеннях граничного
циклу Ct позитивних зразків. Так, при використанні ПЛР у
реальному часі значення Ct було в межах 24–40 циклів, а
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при застосуванні запропонованої авторами гніздової ПЛР —
у межах 4–20 циклів, що значно полегшило інтерпретацію
результатів дослідження.
УДК 636.09:616.98:578.831.3–07:636.4
2021.3.329. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО БАКТЕРІОЛО
ГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ АКТИНОБАЦИЛЯРНОЇ ПЛЕВРО
ПНЕВМОНІЇ СВИНЕЙ / Айшпур О.Є., Муштук І.Ю., Гуменюк В.В., Єрмоленко О.М., Дерев’янко М.М. Ветеринарна
біотехнологія: бюлетень. Київ, 2021. Вип. 38. С. 9–20. Біб
ліогр.: 18 назв.
Актинобацилярна плевропневмонія, свинарство, легені,
діагностика респіраторних хвороб, антибіотикотерапія,
бактерії Actinobacillus pleuropneumoniae.
Актинобацилярна плевропневмонія свиней (АПС) — висококонтагіозне захворювання (вірулентність 15 серотипів)
завдає величезні економічні збитки, особливо у промислових
господарствах, де летальність може сягнути 100%. Представлено дані щодо бактеріологічної діагностики АПС (Ін-т
вет. медицини НААН, тварини 10 свинарських господарств
України). Наведено результати ізолювання Actinobacillus
pleuropneumoniae з патологічного матеріалу (легені) вимушено забитих свиней (10 гол. віком 80–88 діб; 12 гол. віком
45–50 діб). Показано схему бактеріологічного дослідження
АПС та ідентифікацію актинобацил — штами: App Pav,
App 4226, App C-A. Оскільки у вітчизняних господарствах
установлено значну поширеність АПС, а існуючі схеми профілактики не завжди ефективні, надано удосконалені методичні рекомендації щодо бактеріологічної діагностики АПС.
Стверджується, що антибіотикотерапія є одним із засобів
контролю захворювання. Для раціональної антибіотикотерапії потрібне пряме ізолювання бактерії Actinobacillus
pleuropneumoniae та визначення її на чутливість до антибактеріальних препаратів.
УДК 636.09:616.98:578.831.31:636.5
2021.3.330. Верецун А.Л., Рула О.М., Усова Л.П., Музика Д.В. ЦИРКУЛЯЦІЯ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО ЛАРИНГОТРАХЕЇТУ В ПТАХІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ У
2009–2020 РР. Ветеринарна біотехнологія: бюлетень. Київ,
2021. Вип. 38. С. 21–35. Бібліогр.: 14 назв.
Інфекційний ларинготрахеїт, птахівничі господарства,
герпесвірус курячий.
На сьогодні у світовому птахівництві досить поширене
захворювання птиці на інфекційний ларинготрахеїт (ІЛТ).
У господарствах України, де постійно проводять планову
вакцинацію птиці проти ІЛТ, наявний напружений імунітет на
рівні 70–100%. Водночас у господарствах, де відсутня планова вакцинація птиці проти ІЛТ, 15–40% мають специфічні
антитіла до курячого герпесвірусу 1 (Gallid herpesvirus 1,
GaHV-1). Вірус має високий тропізм до клітин слизової
оболонки трахеї, ротової та носової порожнини, а також
очей. Наведено результати серологічного моніторингу птиці
промислових господарств щодо наявності антитіл до ІЛТ у
2010–2020 рр. Установлено, що за цей період у птахівничих
господарствах Південно-Східного регіону України виявлено 7
випадків захворювання курей на ІЛТ. Зокрема: у Харківській,
Сумській, Донецькій, Луганській областях та АР Крим у невеликих промислових і малих присадибних господарствах
хворіла птиця яєчного та м’ясо-яєчного напряму продуктивності віком 120–433 доби. Планується дослідити біологічні та
молекулярно-генетичні властивості одержаних ізолятів.
УДК 636.09:616.98:578:636.2.034
2021.3.331. Мороз О.А., Корнієнко Л.Є., Уховський В.В.,
Карпуленко М.С. ГЕРПЕСВІРУСНИЙ МАМІЛІТ ВЕЛИКОЇ
РОГАТОЇ ХУДОБИ. Ветеринарія, технології тваринництва
та природокористування. 2021. № 7. С. 94–99. Бібліогр.: 39
назв.
Герпесвірусний маміліт ВРХ, вірусні хвороби, зооноз,
вим’я корів, молочне скотарство, дезінфекція, епізоотії,
епідемії, комахи векторні.
Констатується, що герпесвірусний маміліт (ГМ) великої рогатої худоби в Україні має сезонний характер, виникає влітку
і на початку осені, має здатність трансмісивно передаватись
кровосисними комахами. Це вірусне захворювання ВРХ, яке
характеризується везикулярними, ерозивними й некротич-
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ними ураженнями шкіри сосків і вимені. У телят ураження
спостерігається на шкірі морди та інших ділянках тіла. Виділяють 2 форми перебігу захворювання: псевдо-бугорчата
шкірна хвороба та герпетичний маміліт. Широке розповсюдження захворювання спостерігається в сусідніх країнах, які
є торговельними партнерами України, де ураження молочного продуктивного стада призводить до значних економічних
збитків. Це потребує досліджень характеристики збудника
хвороби, а також визначити епізоотологічні та епідеміологічні
особливості, клінічні ознаки і патолого-анатомічні зміни, навести сучасні діагностичні методи і заходи з профілактики
і боротьби. Вакцин для специфічної профілактики цього
захворювання не розроблено. Тому хворих тварин за можливості ізолюють від загального стада і лікують. Клінічно
уражених тварин доять в останню чергу. З метою зменшення
поширення вірусу необхідно постійно проводити дезінфекцію
вимені і сосків, дезінфікувати доїльні апарати і руки працівників після кожної корови і доїння. З метою попередження
заносу збудника захворювання рекомендовано розробити
програми боротьби з векторами з використанням комплекс
ної боротьби зі шкідниками, проводити епізоотологічний
моніторинг векторної циркуляції вірусу.
УДК 636.09:616.995.132:636.5
2021.3.332. Мельничук В.В., Євстаф’єва В.О., Бородай Є.О., Ложкіна О.В. ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
КАПІЛЯРІЇД, ЩО ПАРАЗИТУЮТЬ У ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ.
Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 2.
С. 156–163. Бібліогр.: 30 назв.
Нематоди, капіляріїди, паразити птиці, діагностика диференційна (капіляріїди), птахівництво (гельмінти).
У досліді збір гельмінтів проводили методом повного гельмінтологічного розтину кишечника 217 качок і 176 курей, які
надходили з господарств Полтавської обл. до лабораторії
кафедри паразитології і ветеринарно-санітарної експертизи
Полтавської державної аграрної академії у 2016–2019 рр.
Морфологічному аналізу піддано 328 екз. статевозрілих нематод виду B. obsignata i 211 екз. нематод виду C. anatis.
Встановлено, що морфологічна будова тіла в обох видів
має значну схожість як у самців, так і у самок, що ускладнює проведення їх видової ідентифікації. Для підвищення якості диференційної діагностики видів B. obsignata та
C. anatis рекомендовано брати до уваги метричні показники.
Запропоновано 10 морфометричних показників у самців цих
видів капіляріїдів, з яких 5 мають достовірно більші значення
у виду B. obsignata. Для видової ідентифікації самок виду
B. obsignata і C. anatis запропоновано 8 морфометричних
показників, з яких 4 мають достовірно більші значення у виду
C. anatis. Додатковим критерієм для порівняння і таксономічної оцінки нематод може бути використання морфологічних
ознак у самців — наявність шипиків на спікулярній піхві,
у самок — наявність кутикулярних вип’ячувань в області
вульви.
УДК 636.09:616–008:546.23
2021.3.333. ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ НАНОСПОЛУК СЕЛЕНУ / Цехмістренко О.С., Бітюцький В.С., Цехміст
ренко С.І., Харчишин В.М., Тимошок Н.О., Демченко О.А., Співак М.Я. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. 2021. № 7. С. 157–162. Бібліогр.: 18 назв.
Нанопрепарати, наноселен, селеніт натрію, білі щури,
кров лабораторних тварин, токсичність наносполук селену.
У НДІ екології та біотехнології Білоцерківського НАУ дос
ліджували дію біологічно активних речовин у птахівництві,
зокрема нового багатофункціонального антиоксиданту —
наноселену “Нано”, одержаного методом “зеленого синтезу”
за допомогою B. subtilis IMV B-7392. Параметри гострої
токсичності селеніту натрію з пробіотиком та біонаноселену досліджували на білих мишах 2–3-місячного віку масою
19–22 г та білих щурах віком 2–3 місяці, масою 180–200 г.
Досліджувані кормові добавки вводили внутрішньошлунково,
одноразово. Для визначення токсичності кормової добавки
“Нано” для піддослідних тварин обрали дози 1, 3 і 5 тис. мг/кг
їх маси тіла. Дослідженню кожною дозою підлягали по 6
лабораторних тварин. Дозу 5 тис. мг/кг маси тіла було введено повторно на подвійній кількості тварин. Досліджували
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зовнішній вигляд, поведінку, стан шерсті і видимих слизових
оболонок, ставлення до корму, ритм і частоту дихання, час
виникнення і характер інтоксикації, її важкість, перебіг, час
загибелі або одужання. Результати досліджень засвідчили
відсутність загибелі тварин чи ознак захворювань при внут
рішньошлунковому застосуванні досліджуваних препаратів,
що дало змогу віднести їх до 4-го класу токсичності (малотоксичні речовини). Також не виявлено патологічних змін
внутрішніх органів грудної і черевної порожнини; були відсутні суттєві зміни у вагових коефіцієнтах маси печінки, серця,
легень і нирок порівняно з контролем. Отже, доведено, що
введення досліджених добавок упродовж 30 діб забезпечує
достовірне зростання окремих гематологічних показників
крові дослідних тварин і відсутність суттєвих змін у вагових
коефіцієнтах їх внутрішніх органів.
УДК 636.09:618.19–002:615.281.9
2021.3.334. Горюк Ю.В., Кухтин М.Д., Коваленко В.Л., Мізик В.П. ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРЕПАРАТУ “ФАГО
МАСТ” ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРІВ ЗА МАСТИТУ. Ветеринарія,
технології тваринництва та природокористування. 2021. № 7.
С. 29–34. Бібліогр.: 20 назв.
Мастит корів, препарат “Фагомаст”, бактеріофаги,
лабораторні тварини, токсичність бактеріофагів, безпека
ветпрепаратів.
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Препарат “Фагомаст” досліджували на білих мишах (середня маса тіла 25–30 г, вік 18–20 тижнів). Призначений для
внутріцестирального введення, “Фагомаст” виготовлено на
основі бактеріофагу Phage SAVB14, який високолітичний
щодо S. aureus var. bovis, основного збудника маститу корів. В експерименті мишей піддослідних груп (2 дослідні і
контрольна) витримували на голодній дієті близько 12 год.
Тваринам контрольної групи задавали дистильовану воду,
І дослід. гр. — 2000 мг/кг препарату, ІІ — 5000 мг/кг. Уміст
фагових частин в 1 мл “Фагомасту” становив 1×108 БУО.
Спостереження за всіма тваринами проводили 3–4 рази/
добу впродовж 14 діб. Установлено, що гостра токсичність препарату “Фагомаст” відповідає більше, ніж LD50 —
5000 мг/кг живої маси тварин. Препарат не володіє кумулятивними властивостями. Навіть максимальна доза
(5000 мг/кг) одноразово чи впродовж 14 днів не викликала
загибелі та гострої інтоксикації у дослідних тварин. Концент
рат препарату не викликав подразнення, не мав сенсибілізувальних властивостей і нетоксичний при пероральному
потраплянні в живий організм. Дослідження гематологічних
показників периферичної крові мишей показали, що вони
не змінювались достовірно. За результатами експерименту
робочі розчини препарату “Фагомаст” щодо небезпечності
віднесено до IV класу (малотоксичні).

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 663.21:663.252:634.86:632.11
2021.3.335. Ткаченко О.Б., Каменева Н.В., Іукурідзе Е.Ж.,
Сугаченко Т.С. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВИНОГРАДУ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА ТЕРУАРНИХ ВИН. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 2. С. 89–94.
Бібліогр.: 9 назв.
Виноград, виноматеріали білі та червоні, теруар Шабо,
винопродукція.
Досліджено вплив зміни агрокліматичних умов вирощування винограду на якість вин в умовах ТОВ “ПТК Шабо”.
Проаналізовано якісні характеристики винограду червоних
сортів: Каберне Совіньйон, Мерло, Піно Нуар; білих сортів:
Піно Грі, Рислінг Рейнський, Совіньйон Блуан, Шардане та
Тельти Курук з метою обґрунтування виробництва вин теруару Шабо. Порівняльний аналіз даних, отриманих у результаті
дослідження білих і червоних виноматеріалів, дав змогу
встановити діапазони варіювання показників їх хімічного
складу. Відповідність винопродукції вимогам нормативної документації у першу чергу характеризує якісні характеристики
виноматеріалів. Наукова концепція передбачає включення в
сферу уваги винороба комплексу природно-кліматичних умов
і агротехнічних прийомів щодо конкретної ділянки виноградника, з якого виробляється вино. Основним завданням реа
лізації цього напряму є максимальний прояв і збереження
у вині таких індивідуальних характеристик, як відображення
комплексу дескрипторів теруару з обов’язковим збереженням дескрипторів сорту винограду.
УДК 663.26
2021.3.336. Ковальський К.А., Мамай О.І., Валько М.І.,
Кузьміна Т.О. ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОЛІЗАТУ ВИННИХ
ДРІЖДЖІВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2021. Т. 21, № 1. С. 217–228.
Бібліогр.: 10 назв.
Винні дріжджі, дріжджовий автолізат, концентрат, амінокислоти, вітаміни, мінеральні речовини, харчова добавка.
Показано можливість одержання амінокислотно-вітамінного
концентрату з винних дріжджів та досліджено його хімічний
склад. Установлено, що технологічні операції фільтрації,
осадження, центрифугування практично не знижують уміст
вітамінів групи В в автолізованій рідині. Основними аміно-
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кислотами амінокислотно-вітамінного концентрату є лізин,
пролін, валін і лейцин. Найбільший уміст вітамінів припадає
на інозит, нікотинову й пантотенову кислоти. Автолізат
містить Na, K, Ca, Mg i Fe, як макроелементи, а інші — як
мікроелементи. В автолізаті відсутні шкідливі елементи
(Mg, As, Cd, Pb), що вказує на безпечність харчового продукту. Концентрат містить основні незамінні амінокислоти в
достатній кількості та має велику харчову цінність. Готовий
продукт може бути використаний як добавка в харчових
продуктах для збагачення їх амінокислотами, вітамінами і
мінеральними речовинами.
УДК 664.143
2021.3.337. ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДРАГЛЕ
УТВОРЮВАЧА В ТЕХНОЛОГІЇ ТОРТА “ШОКОЛАДНОЗЕФІРНИЙ” / Євлаш В.В., Фощан А.П., Пілюгіна І.С., Мурликіна Н.В., Аксьонова О.Ф. Праці Таврійського державного агро
технологічного університету. Мелітополь, 2021. Т. 21, № 1.
С. 200–208.
Комплексний драглеутворювач, натрій альгінат, кальцій
хлорид, агар, енергія дегідратації, торт.
Удосконалено технологію торта “Шоколадно-зефірний”
шляхом використання комплексного драглеутворювача.
Доведено, що використання натрій альгінату у складі комплексного драглеутворювача дає змогу одержати драглі
належної міцності та знизити рецептурну кількість агару на
50%. Установлено, що додавання натрій альгінату та кальцій
хлориду до водних розчинів агару збільшує енергію дегідратації від 49,8 кДж/моль до 66,5 кДж/моль, що свідчить про
збільшення міцності системи. Визначено, що органолептичні,
фізико-хімічні та мікробіологічні показники якості нового виду
торта відповідають вимогам нормативної документації на
даний вид продукції. Торт “Шоколадно-зефірний” на основі
комплексного драглеутворювача є продуктом зі зниженою
собівартістю, що робить його конкурентоспроможним на
ринку кондитерських виробів.
УДК 664.64.016.8:633.11“324”
2021.3.338. Бараболя О.В., Татарко Ю.В., Антоновський О.В. ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗЕРНА
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ЯКІСТЬ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВЛАС-

“АПК України”. Реферативний журнал
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Харчова і переробна промисловість. Продукти тваринництва

ТИВОСТЕЙ. Вісник Полтавської державної аграрної академії.
2020. № 4. С. 21–27. Бібліогр.: 22 назви.
Якість борошна, хліб, хлібопекарські властивості, еластичність, колір, запах, смак.
Мета дослідження — визначити якість борошна, одержаного із зерна пшениці м’якої озимої та виявити відмінності
залежно від сорту, дослідити та з’ясувати особливості борошна, їх вплив на хлібопекарські властивості. Об’єктом
дослідження відібрано 9 зразків зерна пшениці м’якої озимої
врожаю 2018–2019 рр. Вивчались фізичні та хімічні властивості зерна й одержаного з нього борошна, проводились
дослідження на склоподібність, уміст білка та клейковини в
борошні, якість клейковини, об’єм хліба. Також визначено
оцінку його якості за такими показниками, як: еластичність,
колір, запах, смак. Виявлено, що всі зразки мають задовільну оцінку за якістю. Найкраща загальна оцінка належить
сорту пшениці озимої Полтавчанка (5 балів із 5 можливих).
Одержано такі результати: скоринка була гладенька, глянцева, куполоподібна, золотисто-коричневого кольору; м’якуш
еластичний, швидко відновлює форму, білий за кольором,
має дрібну, тонкостінну, рівномірну шпаристість та приємний
притаманний пшеничному хлібу запах. Найнижча оцінка
хлібопекарських властивостей належить хлібу з борошна
пшениці озимої сорту Аріївка. Для покращення смакових та
фізичних характеристик хліба можна вдатися до способу
змішування борошна низькокомерційного з більш якісним
за показниками.
УДК 664.642:664.64.016.8
2021.3.339. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИПІКАННЯ ПШЕНИЧНОГО
ХЛІБА З ВИКОРИСТАННЯМ ХМЕЛЕВИХ ЗАКВАСОК І СПІРУЛІНИ / Жемела Г.П., Баган А.В., Бараболя О.В., Шакалій С.М., Чайка Т.О. Вісник Полтавської державної аграрної
академії. 2020. № 1. С. 100–106. Бібліогр.: 21 назва.
Хліб пшеничний, борошно, хміль, закваска, спіруліна, хлібопекарські і органолептичні показники хліба.
Мета дослідження — дослідити реологічні, хлібопекарські
та органолептичні показники пшеничного хліба з сорту Оржиця на різних хмелевих заквасках з додаванням спіруліни.
Для випікання хліба використовували зерно пшениці м’якої
озимої сорту Оржиця та хміль дикий, закваску пшеничнохмелеву (маточну суху подрібнену) ТМ “Хорос” та порошок синьо-зеленої водорості спіруліни. Вміст клейковини в
борошні із зерна пшениці сорту Оржиця відповідає вмісту
клейковини борошна вищого ґатунку та становить 29,4%. Закваска з хмелю дикого та закваска пшенично-хмелева фірми
ТМ “Хорос” змінили такі органолептичні показники якості
хліба, як об’єм та пористість. Особливий вплив на смакові
якості хліба мало використання хмелевої закваски ТМ “Хорос”, що додала йому дещо неприємного гіркого смаку. За
органолептичними показниками якості хліб пшеничний відповідає стандарту, а саме: поверхня гладенька, без тріщин
та підривів; м’якушка — еластична, швидко відновлюється,
пропечена — не волога на дотик, не липка, з розвиненою
рівномірною пористістю, забарвлення м’якушки — кремове. Доведено доцільність використання рослинної добавки
спіруліни до пшеничного борошна не більше 2%. Саме за
такого дозування визначались органолептичні показники
якості хліба на відмінно (4,7 бала).
УДК 664.8.032:634.23
2021.3.340. Василишина О.В. ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМО
ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПЛОДІВ
ВИШНІ ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ МЕТОДОМ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ПЛЕЯД. Вісник Уманського національного університету
садівництва. 2020. № 2. С. 72–77. Бібліогр.: 20 назв.
Плоди вишні, фізико-хімічні показники, метод кореляційних плеяд, хітозан, саліцилова кислота, зберігання,
інтенсивність дихання.
Показано взаємозв’язок між фізико-хімічними показниками плодів вишні, попередньо оброблених полісахаридними
композиціями, протягом зберігання за методом кореляційних
плеяд. Об’єктом дослідження були плоди вишні сортів Альфа
і Пам’ять Артеменка. Для досліджень плоди обприскували
розчином саліцилової кислоти, хітозану з саліциловою кислотою, висушували, закладали на зберігання, знімали плоди
у споживчій стадії стиглості. За контроль приймали необроб
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лені плоди. Фізико-хімічні показники плодів вишні протягом
зберігання взаємопов’язані між собою і складають одну кореляційну плеяду, в якій основним показником-індикатором
є інтенсивність дихання. Значні зміни протягом зберігання
відбулись за обробки плодів вишні хітозаном із саліциловою кислотою. Попередня обробка розчином хітозану із
саліциловою кислотою позитивно вплинула на збереження
якості плодів вишні. Між інтенсивністю дихання, активністю
ферменту каталази (r=–0,95 і –0,93) та вмістом дубильних і
барвних речовин (r=–0,94 і –0,91) знайдено сильні кореляційні залежності. Проведені розрахунки дали змогу вивести
рівняння регресії, за якими, знаючи інтенсивність дихання
протягом зберігання, можна спрогнозувати активність каталази та вміст дубильних і барвних речовин плодів вишні.
УДК 664.8.032:634.23
2021.3.341. Василишина О.В. ЗМІНА ЯКОСТІ ПЛОДІВ
ВИШНІ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПОЛІСАХАРИДНИМИ
КОМПОЗИЦІЯМИ ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 3. С. 13–20.
Плоди вишні, зберігання вишні, коефіцієнт світлопропускання, карагенан, щільність.
Показано вплив обробки розчином карагенану на фізикохімічні показники якості плодів вишні протягом зберігання.
Для дослідження були відібрані плоди вишні сортів Альфа
і Пам’ять Артеменка. За контроль приймали необроблені
плоди. Інші покривали розчином, до складу якого входили
карагенан та гліцерин. У розчин занурювали плоди вишні,
витримували 1–2 хв, виймали, давали стекти та сушили
потоком повітря, створеного штучно вентилятором. Потім
плоди поміщали в ящики і зберігали при t 1,0±0,5°С за відносної вологості повітря 95,0±1,0%. Втрати маси плодів
вишні сортів Альфа і Пам’ять Артеменка, оброблених розчином карагенану, після 15 діб зберігання були меншими
на 40,0–35,7% порівняно з контролем. За обробки їх 2,0%
розчином карагенану вони нижчі на 45,2–42,9%. Після добового зберігання за обробки розчином карагенану втрати
маси становили 22,6–35,7% та 29,0–42,9%. Щільність плодів
вишні протягом зберігання зменшилась на 41,0–45,5%. Після
зберігання оброблених плодів вишні коефіцієнт світлопропускання знизився на 2,7 і 8,6% порівняно з необробленими
плодами. Вміст сухих розчинних речовин у плодах вишні
знизився на 8,9–10,6%. На 15-ту добу зберігання за обробки 1,0% та 2% розчинами карагенану втрати становили
5,5–6,8% та 4,9–5,5% відповідно. Після 28 діб втрати їх
вмісту ще вищі — 6,2–7,4%. Економніше витрачались сухі
речовини за обробки плодів 2% розчином карагенану. Плоди
вишні, оброблені розчином карагенану, мали довший період
зберігання при збереженні щільності та блиску.
УДК 664.8.037.1:634.11:631.811.98:577.17
2021.3.342. Дрозд О.О., Мельник О.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗБЕРІГАННЯ ЯБЛУК СОРТУ РЕНЕТ СИМИРЕНКА, ОБРОБ
ЛЕНИХ РІЗНИМИ ДОЗАМИ ІНГІБІТОРУ ЕТИЛЕНУ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] Херсон, 2021. Вип. 117:
С.-г. науки. С. 189–194. Бібліогр.: 20 назв.
Яблука, Ренет Симиренка, стандартна продукція, технічний брак, абсолютний вихід, природні втрати, інгібітор
етилену.
Наведено результати досліджень щодо впливу дози післязбиральної обробки інгібітором етилену на зміну товарності й
економічні показники яблук сорту Ренет Симиренка протягом
семимісячного зберігання. Дослідження в сезоні зберігання
2013–2014 рр. проводили в Уманському національному університеті садівництва. Яблука в фазі збиральної стиглості
заготовляли у Чернівецькій області в зрошуваному плодоносному саду на карликовій підщепі М.9. Після заготівлі
продукцію охолоджували за температури 5±1°С і відносної
вологості повітря 85–90%. Наступного дня її обробляли
рекомендованою дозою 0,068 г/м3 препарату “СмартФреш”
і експериментальними дозами — 0,051 (75% рекомендованої) і 0,034 г/м3 (50% рекомендованої). Контролем слугували
необроблені плоди. Далі сім місяців зберігали за t 2±1°С
і відносної вологості повітря 85–90%. Установлено, що наприкінці семи місяців зберігання товарність яблук залежала
від дози інгібітору етилену. За обробки рекомендованою дозою 0,068 г/м3 препарату “СмартФреш” отримано найвищий
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Харчова і переробна промисловість. Продукти тваринництва

вихід стандартної продукції (сума вищого та І товарних сортів
становила 95,0%). Найнижчі природні втрати виявлено за обробки дозою 0,051 г/м3. Обробка інгібітором етилену дозою
0,034 г/м3 знижує рівень технічного браку у 2,7 раза, дозою
0,051 — у 8–9, а за дози 0,068 г/м3 технічний брак відсутній.
Абсолютний відхід обробленої продукції відсутній незалежно
від дози інгібітору етилену. Рентабельне зберігання сорту
Ренет Симиренка за t 2±1°С можливе протягом шести місяців, після чого виразно виявляється позитивний економічний
ефект післязбиральної обробки інгібітором етилену.
УДК 664.8.037.1:634.75
2021.3.343. Благополучна А.Г., Ляховська Н.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ОБРОБЛЕННЯ ЯГІД СУНИЦІ
РОЗЧИНОМ ХІТОЗАНУ ЗА ХОЛОДИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ
В МОДИФІКОВАНОМУ ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник
Уманського національного університету садівництва. 2020.
№ 2. С. 62–65. Бібліогр.: 9 назв.
Суниця, хітозан, післязбиральна обробка, модифіковане
середовище, зберігання холодильне.
Досліджено ефективність попереднього оброблення ягід
суниці хітозаном під час зберігання її в холодильній камері
з використанням модифікованої газової атмосфери. Ягоди
суниці обробляли 0,05%; 0,2%; 0,5% водними розчинами
низькомолекулярного хітозану і зберігали у холодильній
камері за t 0–2°С з використанням поліетиленових пакетів
товщиною 30 мікрон. Ягоди без обробки використовували
як контроль. Установлено, що втрата маси оброблених ягід
була на 0,5–6,2% меншою від контролю. Масова частка цук
рів наприкінці зберігання в оброблених ягодах становила
(2,2–2,6%), що у 0,2–0,6 раза більше за показники в конт
ролі. Вміст етилового спирту зафіксований у всіх зразках.
У контрольному варіанті він становив 0,87%, а в зразках з
обробкою коливався в межах 0,57–0,8%. За результатами
дегустації найкращі показники були у зразках з концентрацією обробки 0,5%. Попередня обробка ягід суниці водними
розчинами низькомолекулярного хітозану має позитивний
вплив на якість ягід суниці та може бути застосована як
ефективний засіб у технології зберігання ягід.
УДК 664.8:037.1:634.11
2021.3.344. Мельник О.В., Худік Л.М. ТОВАРНА ОЦІНКА ЯБЛУК, ОБРОБЛЕНИХ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ 1-МЕТИЛ
ЦИКЛОПРОПЕНОМ. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 2. С. 83–88. Бібліогр.: 20
назв.
Яблука, товарна оцінка, зберігання холодильне, 1-метил
циклопропен, природні втрати, технічний брак, стандартна продукція.
Досліджено товарні якості плодів яблуні ранньозимового строку достигання сортів Кальвіль сніговий і Спартан
під час холодильного зберігання за умови їхньої післязбиральної обробки препаратом етиленпригнічуючої дії 1-ме
тилциклопропеном (1-МЦП). Обґрунтовано прояви зниження
уражень плодів фізіологічними розладами та мікробіологічними захворюваннями під час зберігання. Досліджено
рівень природних втрат плодів, технічного браку та відходу
продукції. Обраховано темп зниження виходу стандартної
продукції та характер його залежності від тривалості зберігання. Встановлено суттєве підвищення у понад 2 рази
порівняно з контролем виходу стандартної продукції та,
зокрема, вищого і першого товарних сортів після шести місяців зберігання обробленої 1-МЦП продукції у поєднанні з
істотним зниженням браку, що здійснює вирішальний вплив
на величину очікуваного від реалізації яблук прибутку та
рівень рентабельності зберігання.
УДК 664.8:634/635
2021.3.345. Валько М.І., Стоянова О.В., Зубкова К.В.,
Бобирь С.В. РОЗРОБЛЕННЯ НОВОГО ВИДУ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2021. Т. 21, № 1. С. 182–190. Бібліогр.:
13 назв.
Плодоовочева продукція, стевіозид, технологічна схема,
компот, рецептура, червоний перець солодкий, виноград,
харчова цінність.
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УДК 663/665; 637

Розглянуто проблему виготовлення плодоовочевих консервів функціонального призначення. Пропонується новий
вид консервів “Виноградний компот функціонального призначення”. Обґрунтовано доцільність зміни цукру на натуральний цукрозамінник. Удосконалено рецептуру компоту
шляхом заміни в сиропі цукру (бурякового) на стевіозид.
Наведено результати досліджень щодо удосконалення технологічної схеми виробництва компотів на основі червоного солодкого перцю і винограду. Досліджено залежність
масової частки цукру та масової частки кислот від кількості
стевіозиду. Дослідження хімічного складу продукту показали
зростання харчової цінності за рахунок збільшення вітамінів
та мінеральних речовин. Установлено, що заміна цукру стевіозидом сприяє підвищенню корисних властивостей цього
виду продукту. Проведена робота свідчить про доцільність
виробництва компотів за розробленою рецептурою на консервних переробних підприємствах.
УДК 664.849.014
2021.3.346. Кравченко Михайло, Рибчук Лариса, Перепелиця Мирослава. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КОНДИТЕРСЬКИХ
БОБОВИХ ПАСТ. Товари і ринки. 2020. № 3. С. 115–120.
Бібліогр.: 12 назв.
Оздоблювальні напівфабрикати, бобова паста, молочна
сироватка суха демінералізована, харчова і біологічна
цінність.
Мета роботи — дослідження хімічного складу модельних
композицій кондитерських бобових паст з молочною сироваткою сухою демінералізованою (МССД). За результатами
аналізу вуглеводного складу встановлено зниження вмісту
сахарози, крохмалю та харчових волокон у 1,3–1,5 раза
проти контролю і відповідне підвищення вмісту лактози до
10–15% загального вуглеводного складу. Встановлено, що
енергетична цінність кондитерських бобових паст із МССД
у 2,7 раза нижча, ніж у цукрових і в 4,1 раза — ніж у марципанових паст. Вміст білка становить 9,8–10,33%. Біологічна
цінність модельних композицій бобових паст із МССД покращується, зростаючи у 1,7 раза проти бобових паст, виготовлених за традиційною технологією. Відмічено суттєві
переваги щодо вмісту мінеральних речовин та вітамінів у
кондитерських бобових пастах із МССД проти контролю.
Збалансований хімічний склад кондитерських бобових паст
на основі МССД дає змогу одержати високоякісні низько
калорійні оздоблювальні напівфабрикати для кондитерських
виробів. Результати досліджень підтверджують їхню високу
харчову і біологічну цінність. Експериментально підтверджено, що МССД у концентрації 10–30% у рецептурному
складі бобових паст сприяє суттєвому покращенню якості
розроблених бобових паст.
УДК 664.856:634.723
2021.3.347. Осокіна Н.М., Герасимчук О.П., Костецька К.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ЖЕЛЕ ЧОРНОСМОРОДИНОВОГО. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 2. С. 66–71.
Бібліогр.: 30 назв.
Чорна смородина, осматичне зневоднення, шматочки
плодів, желе, технологія.
Установлено, що компоненти хімічного складу соку чорно
смородинового (вміст кислот — 2,3%, рН — 3,4, пектинових
речовин — 1,15%) перевищують мінімальні значення показників, за яких у присутності цукру утворюється желе, а сік є
відмінною сировиною для його виробництва. Запропоновано
удосконалену технологію виробництва желе чорносмородинового. Суть технології полягає у додаванні в попередньо
приготовлене з різним вмістом сухих розчинних речовин
(50, 55, 60, 65%) осматично зневоднених шматочків плодів
яблук, вишні, черешні, абрикоси, аґрусу в кількості 10 і 15%
загальної маси готового продукту. За органолептичною
оцінкою продуктів установлено найкращий варіант желе
чорносмородинового з умістом сухих речовин 65% та додаванням 10% осматично зневоднених шматочків плодів яблук.
Обґрунтовано, що осматичне зневоднення плодів необхідно
проводити за наступних умов: цукровий розчин концентра
цією 70%, тривалість витримки — 12–18 год, співвідношення
маси плодів до маси цукрового розчину 1:1. Розроблено та
затверджено нормативно-технічну документацію: технологіч-
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ну інструкцію на виробництво і технічні умови для контролю
якості запропонованого виду продукту.
УДК 664.859.2:634.14:634.7
2021.3.348. Зарецька Д.К., Сердюк М.Є. МОДЕЛЮВАННЯ РЕЦЕПТУРИ ЗАМОРОЖЕНОГО НАПІВФАБРИКАТА
З ПІДВИЩЕНИМ УМІСТОМ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету:
зб. наук. пр. Мелітополь, 2020. Вип. 20, т. 3. С. 166–175.
(Серія Техн. науки). Бібліогр.: 19 назв.
Айва, шипшина, композиційна суміш, кріогенне зберігання, заморожування, вітамін С.
Встановлено вплив заморожування та кріогенного зберігання на вміст вітаміну С. Заморожували готові композиційні

2021.3.346.

суміші за температури –30°С та зберігали за –18°С строком
9 місяців. Визначено, що додавання шипшини до складу
айвового пюре збільшує вміст вітаміну С у 4–20 разів. Мінімальні загальні втрати аскорбінової кислоти були зафіксовані при додаванні 10% шипшини і становили 14,5%. Оптимальними співвідношеннями інгредієнтів суміші визнано:
90 г пюре шипшини на 100 г пюре айви та 10 г/100 г. Поєднання інгредієнтів у такому співвідношенні сприятиме
підвищенню функціональних властивостей суміші та її збереженню протягом низькотемпературного зберігання. Використання для заморожування напівфабрикатів місцевої
рослинної сировини дасть можливість мати багату сировинну базу для їх виготовлення.

630 Лісове господарство
Науковий референт — РОМАНЧУК Л.О.
Науковий консультант — професор ГОЙЧУК А.Ф.
УДК 630*15:630*266
2021.3.349. Філатов М., Леженіна І. ПОЛЕЗАХИСНІ ЛІСОСМУГИ — НЕВІДОМІ ФУНКЦІЇ. Агроном. 2021. № 1. С. 190–
192.
Лісосмуги полезахисні, біорізноманіття, оси хижі, бджоли
поодинокі, оси риючі.
У рамках Плану успішного зростання Syngenta (2018 р.)
проведено роботу з вивчення і впровадження в сільгосп
виробництво заходів і методів збереження й відновлення
біорізноманіття с.-г. територій. Модельними групами організмів було обрано комах, що мають важливе господарське
значення для сільгоспвиробників, хоч їх чисельність можна
вважати критичною. Це нині поодинокі бджоли-запилювачі і
хижі риючі оси ентомофаги. Варіанти досліду: полезахисні
смуги (ПЗЛС) зі шлейфом природної квітучої трав’янистої
рослинності і без такого шлейфу. Також порівнювали стан
диких бджіл і хижих ос на полях комахозапильних культур
(соняшник, гречка) уздовж відповідних ПЗЛС. Результати
проведеного аналізу сучасного стану диких поодиноких
бджіл і риючих ос в агроландшафті, а також порівняння його
зі станом цих комах 30 років тому свідчать, що ПЗЛС і їх
трав’янисті шлейфи виконують основну функцію резерватів
корисної ентомофауни та біорізноманіття в с.-г. угіддях. Зазначено, що через недбале ставлення до ПЗЛС і розорювання їхніх трав’янистих шлейфів поодинокі бджоли-запилювачі
і хижі риючі оси перестали виконувати свої функції запилювачів й ентомофагів унаслідок зниження чисельності
до критично низького рівня. За останні роки чисельність
диких бджіл, особливо в с.-г. угіддях, знизилась у десятки
разів.
УДК 630*17:582.475.4:630*232.4(477–292.485)
2021.3.350. Даниленко О.М., Ющик В.С., Румянцев М.Г.,
Мостепанюк А.А. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА СТАНУ СОС
НОВИХ КУЛЬТУР, СТВОРЕНИХ РІЗНИМ САДИВНИМ МАТЕРІАЛОМ, У ПІВДЕННО-СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету
України: зб. наук.-техн. пр. Львів, 2021. Т. 31, № 1. С. 26–29.
Бібліогр.: 12 назв. Шифр 554715.
Лісовідновлення, сосна, сіянці сосни.
Проведено дослідження з метою визначення приживлюваності лісових культур за участі сосни звичайної (СЗ), їх
біометричних показників (середня висота, діаметр і приріст
за висотою) і санітарного стану. За результатами досліджень
лісових культур, створених сіянцями з відкритою кореневою
системою (ВКС) і закритою кореневою системою (ЗКС) в
умовах свіжого дубово-соснового субору, встановлено, що
застосування під час вирощування сіянців із ЗКС в індивідуальних контейнерах способів інтенсифікації для їх росту
сприяє кращій приживлюваності сіянців на лісокультурній
площі в перший рік, збереженості лісових культур у трирічному віці, переважанню середніх біометричних показників
та кращому санітарному стану в п’ятирічному віці порівняно
із сіянцями з ВКС, вирощеними в умовах закритого ґрунту.
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Одержані результати доцільно враховувати під час розроб
лення нових або вдосконалення чинних нормативних актів
з ведення лісового господарства в соснових лісах, зокрема
“Рекомендацій щодо удосконалення технології вирощування
лісових культур із використанням садивного матеріалу із
закритою кореневою системою” у питаннях виду садивного
матеріалу, строків садіння лісових культур і схеми розміщення садивних місць.
УДК 630*17:582.475:630*228.7(477.8)
2021.3.351. Дебринюк Ю.М. PSEUDOTSUGA MENZIESII
(MIRB.) FRANCO ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ДЕРЕВНИЙ ВИД
ДЛЯ ПЛАНТАЦІЙНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗАХІДНОГО
РЕГІОНУ УКРАЇНИ. Наукові праці Лісівничої академії наук
України: зб. наук. пр. Львів, 2020. Вип. 21. С. 87–96. Бібліогр.:
25 назв. Шифр 554717.
Плантаційне лісовирощування, псевдотсуга, таксаційні
показники псевдотсуги.
Мета досліджень — обґрунтування доцільності створення
плантаційних лісових насаджень за участю Pseudotsuga
Menziesii чистого або мішаного складу, а також встановлення
технологічних складових їх створення і вирощування. Внас
лідок варіабельності ґрунтових умов, у яких культивують
різні провенієнції псевдотсуги (ПТ), а також унаслідок різної
технології створення і вирощування штучних насаджень,
таксаційні показники деревостанів за участю ПТ змінюються
в широких межах. У молодих насадженнях до 25–30-річного
віку ПТ поступається за інтенсивністю росту ялині й особ
ливо — модрині. Після 35-річного віку ПТ нарощує темпи
росту, і відставання її від модрини і ялини зменшується.
У вологих грудах ріст ПТ інтенсивніший, ніж у свіжих. Найвищими показниками висоти та діаметра ПТ характеризується
в насадженнях, де її участь становить у середньому 30%.
Найвищі запаси деревини ПТ продукує в насадженнях, де її
участь у складі максимальна. Висока початкова густота лісових культур ПТ зумовлює сильний прояв явища диференціа
ції рослин, що стає причиною вибирання рубками догляду
значної кількості відсталих у рості екземплярів. З огляду на
високу вартість садивного матеріалу ПТ, запровадження початково густих культур є нераціональним лісівничим заходом.
Для забезпечення близької до оптимальної густоти ПТ у лісових культурах у різні вікові періоди, в умовах свіжого груду
початкова густота породи має становити 1660 шт./га з розміщенням рослин 3,0×1,0 м; в умовах вологого груду відповідно 4,0 — 2,0–2,5 м з початковою густотою 1000–1250 шт./га.
Культури ПТ потрібно створювати за участю ущільнювача
(наприклад, ялиці), початкова густота якого в культурах має
становити 3,5–5,0 тис. шт./га. Зазначено, що доцільність
введення ПТ у насадження західного регіону України з метою підвищення продуктивності лісів не викликає сумніву.
Швидкий ріст, нагромадження значних запасів деревини за
відносно короткі терміни в чистих за складом насадженнях,
висока біотична стійкість роблять псевдотсугу Мензіса перспективною для плантаційного лісовирощування.
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УДК 630*17:582:630*114:630*32:630*18(477.4)
2021.3.352. Іванюк І.Д., Іванюк Т.М. ДИНАМІКА ҐРУНТОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПІСЛЯ СУЦІЛЬНИХ РУБОК В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Наукові горизонти
(Scientific horizons). 2020. № 8. С. 195–200. Бібліогр.: 16
назв.
Дубові деревостани, фітоіндикація, рубки суцільні, ґрунтовий лісовий покрив, мінеральний азот.
Проведено дослідження з метою встановити та проаналізувати основні екологічні параметри ґрунтів дубових лісів
до та після суцільних рубок головного користування (СРГК),
а також визначити їх динаміку протягом усього періоду відновлення рослинності в лісовому фонді державних лісогосподарських підприємств Житомирського Полісся. Результати
досліджень щодо фітоіндикації екологічних параметрів місце
оселень вказують на наявність в умовах свіжих та вологих
сугрудів чітко вираженого тренду після проведення СРГК в
процесі відновлення біорізноманіття. Динаміка фіторізноманіття вказує на різку зміну всіх ґрунтових параметрів після видалення головного едифікаційного ярусу — деревостану та
поступове їх відновлення в процесі росту і розвитку лісових
культур дуба звичайного, що чітко прослідковується особливо в період після змикання крон та утворення власного
намету. Зазначено, що незважаючи на деякі відмінності в динаміці вологості, кислотності ґрунту та кількості мінерального
азоту в ґрунті вологих гігротопів сугрудів упродовж періоду
відновлення дубових лісів, прослідковується повернення показників до рівня вихідних значень ґрунтових характеристик
материнських субклімансових насаджень.
УДК 6
 30*221.02:[630*17:582.475.4+630*17:582.632.2]:
630*164.5(477.83)
2021.3.353. Яхницький В.Й., Криницький Г.Т. ДИНАМІКА ОПАДУ В СОСНОВО-БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ТА
ЇЇ ЗМІНИ ЗА ВПЛИВУ ПОСТУПОВИХ РУБОК В УМОВАХ
ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ. Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. пр. Львів, 2020. Вип. 21. С. 60–67.
Бібліогр.: 21 назва. Шифр 554717.
Сосна, бук, опадання фітомаси, рубки лісу поступові,
фракції опаду фітомаси.
Наведено результати досліджень особливостей річної
динаміки нагромадження опаду і його структурних фракцій
у сосново-букових деревостанах та їх змін після проведення
перших етапів поступових рубок головного користування.
Зазначено, що нагромадження опаду та його фракцій (окрім
горішків бука і насіння супутніх порід) у сосново-букових
лісостанах Львівського Розточчя відбувається впродовж
усього року. Річна маса опаду становить зазвичай 5–6 т/га
в абсолютно сухому стані. Найбільша кількість опалої фітомаси формується в жовтні за рахунок опадання листя деревних порід, переважно бука лісового, найменша — в квітні.
В осінній період опадає близько 60% органічної маси; взимку, а також навесні — до 15; влітку — до 13%. Річна динаміка
нагромадження окремих фракцій опаду є неоднозначною.
Найбільш подібними між собою і близькими до річного формування опалої фітомаси є річна динаміка опадання хвої
сосни, листя бука і листя супутніх порід. Слід зазначити,
що проведення перших етапів поступових рубок головного
користування різко зменшує кількість опаду — рівномірної
поступової до 44%, групово-вибіркової — до 62%. Водночас
річна динаміка опаду і його фракцій залишається подібною
до річних закономірностей опадання фітомаси і її складових
на контролі.
УДК 630*221.2:630*17:582.632.2:630*16(477.41/.42)
2021.3.354. Іванюк І.Д., Фучило Я.Д. СУКЦЕСІЯ РОСЛИННОСТІ ЗРУБІВ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУЦІЛЬНИХ
РУБОК ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО
ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Наукові праці
Лісівничої академії наук України: зб. наук. пр. Львів, 2020.
Вип. 21. С. 39–49. Бібліогр.: 31 назва. Шифр 554717.
Сукцесія рослинності зрубів, рубки лісу суцільні, дуб.
Вивчалась сукцесія рослинності зрубів після здійснення
суцільних рубок дубових деревостанів в умовах свіжих і
вологих сугрудів Західного і Центрального Полісся України.
Результати досліджень показали, що впродовж 1–3 років
на зрубах формуються динамічні, мозаїчні рослинні угрупо-
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вання із залишками лісових та значною участю світлолюбних рудеральних і лучних видів. Головним лімітувальним
чинником у відновленні фіторізноманіття на цьому етапі
є відсутність верхнього ярусу насаджень. Після змикання
крон (орієнтовно у 10-річному віці) флористичний склад і
ценотична будова лісових фітоценозів майже відновлюється, а елементи синузіальної будови з’являються у 20-річних
ценозах. У подальшому відбувається повне відновлення як
флористичного складу, зокрема видів, віднесених до Червоної книги України, так і ценотичної будови фітоценозу.
Подібність флористичного складу трав’яно-чагарникового
ярусу 120-річних дубових насаджень і 1–10-річних рослинних
угруповань є низькою. Натомість установлено високу видову
подібність флористичного складу трав’яно-чагарникового
ярусу 40-річних культур дуба з усіма віковими категоріями.
Величина індексу видової подібності змінюється в межах
0,72 у віці 10 років, 0,79 — у 20, 0,73 — у 60, 0,85 — у 80,
0,79 — у 100 років. Після суцільної рубки і створення лісових
культур в однорічних рослинних угрупованнях частка лісових
видів становила 32,9% світлолюбних лучних та рудеральних — по 25,7%, узлісних — 8,9%. У трав’яно-чагарниковому
ярусі угруповань усіх вікових категорій переважають трав’яні
багаторічники, їх участь є максимальною в материнських
120-річних фітоценозах (96,0%).
УДК 630*228.7:631.615:630*114(477–292.485)
2021.3.355. Вірьовка В.М., Гелевера С.Г., Пустовойтов Я.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНТАЦІЙНОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ НА ОСУШУВАНИХ ТОРФОВИЩАХ ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ҐРУНТ. Вісник аграрної науки.
2021. № 2. С. 60–68. Бібліогр.: 17 назв.
Лісорозведення плантаційне, торфовища осушувані,
ґрунт лісовий, приживлюваність дерев, добриво калійне.
Проведено дослідження щодо визначення найпристосованіших деревних порід для плантаційного лісорозведення
(ЛР) різного призначення в умовах осушуваних торфовищ
Лісостепу України, а також впливу ЛР на зміну водно-фізич
них властивостей осушуваних органогенних ґрунтів. За результатами досліджень установлено, що створення плантацій лісових культур на осушених торфовищах цілком
можливе і доцільне. Використовуючи різний породний склад
та змінюючи густоту садіння, можна створювати плантації
деревних культур різного призначення. Найкращі показники
продуктивності в цих умовах продемонстрували деревні і
кущові верби, тополя чорна, вільха клейка та гібриди євроамериканських тополь. Оптимальна довжина невкорінених
живців для створення енергетичних плантацій — 25 см.
Для ЛР вільхи чорної на осушуваних органогенних ґрунтах
доцільно створювати лісові культури саджанцями висотою
1,0–1,2 м за схемою 3×1 м, що забезпечує приживлюваність
на рівні 98%. За останні 52 роки в лісових насадженнях
щільність торфу у верхньому шарі 0–30 см майже не змінилась (різниця 3%), водночас у нижчих шарах збільшилась
на 18–20%. По всьому профілю ґрунту зберігається низька
його щільність (у середньому 0,250 г/см 3) і висока повна
вологоємність (345%). Зменшення мінералізації ґрунту в
лісових насадженнях порівняно з сінокосом свідчить про
сповільнення розкладання органічної речовини торфу під
лісом, що важливо для збереження торфовищ. Зазначено,
що після проведення циклу плантаційного лісовирощування
можливе повторне с.-г. використання угідь з поліпшеними
водно-фізичними властивостями ґрунту.
УДК 630*243:630*565:630*7:582.475.4:630*85
2021.3.356. Головащенко М.Ф., Назаренко С.В., Тимощук І.В. ВПЛИВ РЕЖИМІВ РУБОК ДОГЛЯДУ У СОСНОВИХ
МОЛОДНЯКАХ НА ДІАМЕТР МАКСИМАЛЬНИХ СУЧКІВ У
ДЕРЕВ МАЙБУТНЬОГО. Таврійський науковий вісник: [зб.
наук. пр.] Херсон, 2020. Вип. 114: С.-г. науки. С. 254–265.
Бібліогр.: 28 назв.
Рубки догляду, соснові молодняки, максимальні сучки,
дерева майбутнього, сосняки штучні.
Проведено дослідження з метою з’ясування впливу режимів і способів рубок догляду в штучних молодняках сосни
(С.) на величини середнього діаметра максимальних сучків
в окоренковій частині стовбура в майбутньої частини (500
кращих дерев на 1 га) середньовікових деревостанів і по-
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переднє прогнозування якості окоренкових частин стовбурів
С. у віці головної рубки. Зазначено, що в процесі досліджень
вивчалася тільки зовнішня сучкуватість стовбурів С. Відкриті
сучки максимальних розмірів на стовбурах С. вимірювали
біля основи по найменшому діаметру. Встановлено, що зас
тосовувані режими рубок догляду у фазі молодняку істотно
впливають на величину максимальних сучків в окоренковій
частині стовбура в майбутньої частини (500 кращих дерев
на 1 га) середньовікових штучних сосняків. Зроблено попередній прогноз стосовно того, що згідно зі стандартом (ДСТУ
9463-88) одержувані лісоматеріали з окоренкової частини
у віці головної рубки за вадою (сучки) будуть відповідати
першому сорту.
УДК 630*416.16(477.41/.42)
2021.3.357. Жежкун А.М., Порохняч І.В., Кубраков С.В.
ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ПРОЦЕСУ ВСИХАННЯ У СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ СХІДНОГО ПОЛІССЯ. Науковий віс
ник Національного лісотехнічного університету України: зб.
наук.-техн. пр. Львів, 2021. Т. 31, № 1. С. 42–47. Бібліогр.:
22 назви. Шифр 554715.
Усихання соснових лісів, сосна, осередки всихання сосни,
верхівковий короїд, лісопатологічний маршрут.
Досліджувались особливості поширення патологічних
процесів усихання (У.) у соснових лісах Східного Полісся
України. Зазначено, що формування осередків У. у сосняках
вищезгаданого регіону розпочалось з поодинокого відмирання дерев упродовж 2015–2016 рр. У 2017 р. переважало
групове відмирання, що мало тенденцію до розширення
з утворенням куртинних і суцільних осередків у 2018 р.
У 2019 р. відбувалось істотне зниження інтенсивності поширення процесів У. з переважанням поодинокого та групового типу. В осередках У. відмирали дерева сосни різного
діаметра з перевагою більших екземплярів. Загалом за
3 роки (2017–2019) у соснових насадженнях з ознаками У.
внаслідок поширення осередків патологічного відмирання
дерев загальний відносний відпад за кількістю стовбурів
становив 31,3–46,3%, а стан дуже ослаблених у такий спосіб деревостанів погіршувався до всихаючого (середній індекс — 11,84–111,97). З’ясовано, що усихання соснових лісів
найінтенсивніше відбувається в західній частині Східного
Полісся.
УДК 630*44:528.8
2021.3.358. ОЦІНКА САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ /
Ландін В.П., Кучма Т.Л., Гуреля В.В., Захарчук В.А., Соломко В.Л., Фещенко В.П. Агроекологічний журнал. 2020. № 4.
С. 76–86. Бібліогр.: 13 назв.
Санітарний стан лісових насаджень, дистанційне зондування, всихання хвойних лісів, вогнища розмноження
шкідників, моніторинг супутниковий.
Проведено дослідження щодо розробки методології моніторингу поширення осередків усихання лісових насаджень
Житомирського Полісся внаслідок ураження верхівковим
короїдом за даними супутникової зйомки. Упродовж останніх
років у лісах Українського Полісся спостерігається активізація лісопатологічних процесів, які носять хронічний характер
та призводять до всихання соснових насаджень. З’ясовано,
зокрема за даними дистанційного зондування, що в багатьох випадках значне всихання деревостанів відбувається
швидкими темпами, часто впродовж одного вегетаційного
періоду, причому в середньовікових, пристигаючих, стиглих
і перестійних насадженнях природного походження в сприятливих для зростання сосни звичайної лісорослинних умовах.
Слід зазначити, що вже в 2003 р. у лісах підприємств Держкомітету лісового господарства України суцільні стандартні
рубки у всихаючих насадженнях проводились на площі понад 11,5 тис. га, а вибіркові — на площі майже 140 тис. га.
Нині площа лісів, які потребують негайних заходів боротьби
з хворобами і шкідниками перевищила 370 тис. га. Наголошено, що ефективний захист лісів від шкідників і хвороб
можливий за умов оперативного моніторингу і виявлення
вогнищ розмноження шкідників та інфекцій. Рекомендовано
впровадження супутникового моніторингу лісових екосистем.
Обґрунтовано висновок, що в сучасних умовах для оцінки
патологічних процесів у лісах прогресивним і економічно
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виправданим методом є дистанційне зондування з космічних
апаратів.
УДК 630*453:630*18:582.475.4(477.42)
2021.3.359. Карпович М.С., Дрозда В.Ф. ОСОБЛИВОСТІ
БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ СОСНОВОГО ШОВКОПРЯДА (DENDROLIMUS PINI LINNAEUS, 1758) У СОСНОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ПОЛІССЯ. Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.]
Херсон, 2020. Вип. 111: С.-г. науки. С. 265–272. Бібліогр.: 34
назви. Шифр 554448.
Шовкопряд сосновий, соснові насадження, біологія і екологія соснового шовкопряда, шкодочинність соснового шовкопряда, контроль чисельності соснового шовкопряда.
На основі експертного аналізу літературних джерел та
авторських досліджень наведено визначальні біологічні й
екологічні особливості соснового шовкопряда (СШ), пов’язані
з його поширенням і розвитком. Зазначено, що найпоширенішими паразитами яєць СШ є трихограма і теленомус. Рівень
зараження яєць природними популяціями становив від 7,8
до 22,4%, що свідчить про цілковиту доцільність прийому
штучного розселення лабораторних культур трихограми і
теленомуса в соснові насадження. Серед паразитів гусениць
різних віків СШ було виявлено такі найпоширеніші, як: метеорус строкатий, муха-тахіна і муха-саркофаг. Частка заражених гусениць цими видами паразитів перевищувала 73,2%
від усіх видів ентомофагів. Ефективними хижаками багатьох
видів комах є руді лісові мурахи. Результати аналізу першоджерел і власних досліджень дали змогу з’ясувати біологію
СШ та розробити прийоми моніторингу, встановити структуру і характер формування діапаузувальних стадій, знай
ти причини загибелі діапаузувальних гусениць, визначити
характер оогенезу та їх продуктивний потенціал. Виявлено
значне видове різноманіття популяцій турунів з вираженою
руховою активністю і трофічністю личинок та імаго. За період
діапаузування рівень хижацтва цієї групи коливався в межах
від 32,4 до 48,5%.
УДК 630*453:630*182
2021.3.360. Логінова С.О., Хаєцький Г.С. ПОРУШЕННЯ
СТРУКТУРИ БІОЦЕНОЗУ ЛІСУ ПІД ДІЄЮ СТОВБУРОВИХ
ШКІДНИКІВ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ.
Наукові горизонти (Scientific horizons). 2020. Т. 23, № 12. С.
46–57. Бібліогр.: 36 назв.
Фітопатологія, шкідники лісу, ентомофаги, хвойні насадження, феромонний нагляд, стаціонарний нагляд.
Проведено дослідження з метою розробки та наукового
обґрунтування стратегічних методів боротьби з головними стовбуровими шкідниками (СШ) хвойних порід дерев
для збереження екологічного потенціалу останніх. Зазначено, що лісогосподарська діяльність людини в боротьбі
зі всиханням хвойних деревостанів від спалаху масового
розмноження і розповсюдження на значні території СШ під
впливом комплексу еколого-кліматичних чинників є одним із
серйозних факторів, які порушують структуру біоценозу лісу.
Для пошуку альтернативних рішень локалізації цієї проблеми необхідно детально вивчати поведінку найпоширеніших
короїдів хвойних порід дерев у кліматичних і екологічних
умовах 2011–2020 рр. Слід зазначити, що в період активних
температур 2019 р., а саме з ІІ декади квітня по ІІІ декаду
жовтня, проводились роботи зі стаціон арного нагляду й
лабораторно-польові роботи задля розв’язання проблеми
з локалізації осередків комплексу СШ сосняків Полісся і
Лісостепу. У дослідженнях використовувались методи викладки ловчих дерев і феромонних пасток. З’ясовано, що
шкідник на практиці не заселяв ловчі дерева і в пастки
потрапляли лише поодинокі представники в дуже малій
кількості та ентомофаги. Натомість він заселяв здорові
дерева виділів, де були розташовані уловлювачі. Встановлено, що з науково-практичної точки зору досліджувана
закономірність виникнення осередків всихання сосни чітко
прив’язана до автомобільних шляхів та лісових доріг, а
також ареалу поширення відповідних видів СШ і зон ослаб
лення соснових насаджень на окремих територіях з інших
причин. За результатами досліджень доведено, що для
збереження екологічного потенціалу соснових деревостанів та зменшення негативного впливу комах-ксилофагів
необхідно спроєктувати профілактичні й біологічні методи

85

2021.3.359.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

боротьби з основними стовбуровими шкідниками хвойних
насаджень.
УДК 630*454:630*17:582.632.2
2021.3.361. Meshkova V.I., Nazarenko S.V., Glod O.I. THE
FIRST DATA ON THE STUDY CORYTHUCHA ARCUATA
(SAY, 1832) (HETEROPTERA: TINGIDAE) IN KHERSON RE
GION OF UKRAINE. Наукові праці Лісівничої академії наук
України: зб. наук. пр. Львів, 2020. Вип. 21. С. 30–38. Бібліогр.:
17 назв. Шифр 554717.
Дубовий клоп мереживний, пробна площа, шляхи поширення дубового клопа мереживного.
Проведено дослідження з метою узагальнення перших
результатів вивчення поширення дубового клопа мереживного (ДКМ) в Україні. Вперше ДКМ був зареєстрований у
2017 р. в Херсонській обл. України. Наявність ДКМ і загрозу
деревам оцінювали за бальною шкалою: 0 — ДКМ відсутній,
1 — трапляється поодиноко, виявлено одну кладку яєць;
2 — трапляється зрідка, ушкоджено до 10% дерев; 3 — трап
ляння звичайне, присутній не на всіх деревах, пошкоджено
до 50% листя; 4 — масове поширення, заселено всі дерева,
пошкоджено до 100% листя. Особини ДКМ і сліди їхньої
життєдіяльності виявлено на 19 із 31 обстежених насаджень
(61,3%). На 51,6% обстежених пробних площ (ПП) ДКМ був
звичайним (3 бали) або масовим (4 бали) видом. Шкідник є
масовим на восьми ПП, зокрема на деревах дуба у містах
Херсон, Олешки і Гола Пристань, на ділянках лісових насаджень Дослідного лісництва Степового філіалу УкрНДІЛГА
та Буркутського лісництва ДП “Великокопанське ЛМГ”. Середній бал поширення ДКМ виявився більшим у лісових
насадженнях, ніж у лісосмугах (2,5 і 0,4 бала відповідно).
Виявлено тенденцію до збільшення показників поширення
ДКМ на деревах дуба із збільшенням віку. Найбільше поширення ДКМ визначено на ПП, що межують з вулицями міст
і лісовими дорогами (2,8 бала), а також розташовані недалеко від водного шляху (2,1 бала). Частка ПП зі звичайним
(3 бали) або масовим (4 бали) поширенням ДКМ серед усіх
площ з наявністю шкідника, розміщених поблизу вулиць міст,
лісових доріг і водних шляхів, перевищує 80%. Одержані
дані можна вважати попередніми, оскільки розмноження,
поширення і розселення ДКМ на території Херсонщини розпочалось лише 2 роки тому.
УДК 630*7.001.25
2021.3.362. Юрків Н.М., Дідович І.І., Кульчицька Е.А.
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Національного лісотехнічного
університету України: зб. наук.-техн. пр. Львів, 2021. Т. 31,
№ 1. С. 62–67. Бібліогр.: 13 назв. Шифр 554715.
Експорт лісу, екологічна безпека, екосистеми лісові.
Висвітлено питання щодо розвитку наявних та встановлення нових підходів до методики оцінювання рівня екологічної безпеки експортної діяльності лісових підприємств.
З’ясовано, що фінансові надходження від реалізації експортної продукції потрібно спрямовувати для максимального
відтворення лісових екосистем, які зазнали експлуатаційного
впливу під час заготівлі деревини. Вперше запропоновано
методику оцінювання рівня екобезпеки експортної діяльності
лісогосподарських підприємств шляхом комплексного врахування не тільки виробничого, а й соціально-екологічного
навантаження на екосистему підприємства. Розрахунок рівня
екобезпеки дасть можливість лісогосподарському підприємству оцінити стан експортної діяльності, на підставі чого
розробити та прийняти необхідні управлінські рішення для
підвищення ефективності експортної діяльності на засадах
сталого розвитку.

86

УДК 630

УДК 630*85:674.213:678.073
2021.3.363. М’якуш Б.М., Кшивецький Б.Я. ВПЛИВ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФОРМОСТІЙКІСТЬ ТРИШАРОВОЇ ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр. Львів, 2021.
Т. 31, № 1. С. 68–73. Бібліогр.: 16 назв. Шифр 554715.
Паркетна дошка тришарова, формостійкість, склеювання, навантаження, пружно-деформаційний стан.
Досліджувався пружно-деформаційний стан тришарової
паркетної дошки (ТШПД), склеєної термопластичними полі
вінілацетатними клеями, для вивчення впливу фізичних
навантажень на її формостійкість під час експлуатації за
використання програмного забезпечення інтегральних CAD/
CAE систем, а саме “Solid-Works” та “COSMOS Works”.
Одержано візуалізацію та графічні залежності розподілу
радіальних і тангентальних навантажень у внутрішніх шарах
ТШПД за дії навантажень. Побудовано епюри тангентальних
і радіальних напружень за фізичних навантажень для тришарової конструкції. Встановлено, що фізичні навантаження,
які можуть діяти на тришарову паркетну конструкцію під час
експлуатації мають складний характер, а їх концентрація
відбувається в середній частині конструкції. Тангентальні й
радіальні напруження добре виражені у поверхневих шарах
конструкції і зумовлені коефіцієнтами пружності деревини.
Величини нормальних деформацій порівняно з деформація
ми будуть меншими у поверхневих шарах. Це відбувається
внаслідок збільшення площі склеювання. Окрім того, зростають нормальні деформаційні напруження в середньому
шарі тришарової паркетної конструкції.
УДК 630*907.1/.2(477.42–25)
2021.3.364. Сірук І.М., Сірук Ю.В. СТРУКТУРА ДІЛЯНОК
ЛІСОВОГО ФОНДУ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ЖИТОМИРА. Нау
кові горизонти (Scientific horizons). 2020. Т. 23, № 12. С. 18–
28. Бібліогр.: 24 назви.
Лісопарки, лісовий фонд лісопарків (Житомир), породний
склад лісопарків.
Здійснено дослідження з метою визначення розподілу
категорій ділянок лісового фонду зеленої зони м. Житомира
за площею, породною, типологічною та віковою структурою
насаджень, а також з’ясування наявності ягідників, осередків росту лікарських рослин та особливостей, які можуть
впливати на рекреаційне використання територій у розрізі
лісогосподарської та лісопаркової частин лісів зелених зон
(ЛЗЗ). Установлено, що близько 58% площ приміських лісів
належать до лісогосподарської частини, а 42% — до лісопаркової. Зазначено, що ділянки лісопарків представлено здебільшого покритими лісом територіями, частина яких сягає
91% проти 89% у [лісогосподарській?] лісопарковій частині.
З’ясовано, що за віком деревостани в лісопарках є дещо
старішими. Породна і типологічна структура лісів обох зон
різняться між собою. Лісорослинні умови в лісогосподарській
частині лісів зеленої зони є багатшими, що зумовило виділення більшої кількості типів лісу, різноманітніший породний склад насаджень, переважання дубових деревостанів.
В обох частинах ЛЗЗ міста знаходиться близько 480 га ділянок з наявними об’єктами та особливостями, які мають
значний вплив на рекреаційне використання прилеглої території. Понад 67 га займають ділянки з проведеним благоустроєм різного рівня, понад 235 га — з місцями наявності
рідкісних тварин і птахів, а також біотехнічних об’єктів. Ділянки з ягідниками та лікарськими рослинами промислового
значення рівною мірою представлено в лісах обох зон. Лише
в приміських лісах у межах ДП “Житомирське ЛГ” чорничники
й суничники займають площі близько 671,1 та 121,8 тис. м2
відповідно, а площі лікарських рослин становлять близько
221,5 тис. м2.
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Напненко О.О. 289
Негуляєва Н. 214
Недосєков В.В. 328
Неміш Д.В. 27
Немова Т.В. 328
Нетіс В.І. 83
Нечипоренко Н.І. 130
Нікіфорова О.В. 255
Новаковський Л.Я. 1
Новачок О.М. 85
Новохацький М. 68
Носенко Т.Т. 141
Носов М.Г. 162
Носоненко О.А. 76
О
Овчаров О.В. 107
Огурцов Є.М. 105
Односум Г.В. 301
Оленіч О.А. 224
Олешко О.А. 311
Оліфір Ю.М. 52
Оліфір Ю.М. 57
Осадча Ю.В. 281
Осадчук І.В. 16
Осокіна Н.М. 347
Остапенко М.А. 162
Остапчук А.Д. 26
П
Павленко Ю.М. 239
Павліченко А.І. 48
Падалка С.С. 4
Паламарчук В.Д. 99
Панкєєв С.П. 234
Панчишин В.З. 70
Паньковська Г.П. 114
Партика Т.В. 52, 57
Паска І.М. 20
Паскевич Г.А. 280
Патерега І.П. 324
Пашко С.О. 23
Пащак М.О. 100
Пелехатий В.М. 134
Пелехатий М.С. 241
Пендюк А.Р. 245
Перегрим О.Р. 167
Перепелиця М. 346
Пересунько А.В. 283
Петренко С. 198
Петров Г.П. 294
Петулько П.В. 262
Пипко О.С. 97
Пищур І.М. 93
Підпала Т.В. 243
Піковська О.В. 46, 53
Пілюгіна І.С. 337
Пілярська О.О. 169
Піньковський Г.В. 72
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Платонова Н.П. 294
Плутенко М.О. 265
Повод М. 263
Подобед Л.И. 283
Подольський М. 35
Подуст Н.В. 202
Позняк О.В. 207
Поліщук В.В. 77
Поліщук Т.П. 159
Полтавець Я. 258
Полуліх М.І. 233
Польовий А.М. 84
Польовий В.М. 96, 103
Поляков В. 61
Пономаренко О.В. 321
Попович Т. 193
Порохняч І.В. 357
Поспєлова Г.Д. 130
Постоєнко В.О. 136, 306
Потапенко Л.В. 89, 91
Потравка Л.О. 17
Похил В.І. 250
Почерняєв К.Ф. 271
Правдива Л.А. 62, 161,
162
Прасолов Є.Я. 38
Приходько Ю.О. 255
Пустовойтов Я.В. 355
Пухтаєвич П.П. 146
Пущак В. 135
Пущак В.І. 155
П’ятничко О.М. 323
Р
Равліч М. 168
Радченко М.В. 69
Райчук Л.А. 114
Ратошнюк В.І. 88
Ратошнюк Т.М. 88
Регенчук В.В. 279
Резник В.М. 298
Репілевський Д.Е. 81
Репілевський Д.С. 80
Решетило О.І. 255
Рибчук Л. 346
Рижкова Т.Ю. 38
Риняк Г.О. 327
Ровна Г.Ф. 103
Рожков А.О. 105
Романишина Т.О. 327
Романова С.А. 49
Романович М.М. 297
Ромащенко М.І. 87
Ротарі Д. 252
Рубай О. 14
Рудавська Н.М. 94, 187
Руденко В.В. 60
Рудовська Н.М. 185
Рудь О.Г. 320
Рула О.М. 330
Румянцев М.Г. 350
Рябков С.В. 85
Рябовол Я.С. 95
Рябошапка В.Б. 29
Рябчун В.К. 151, 156
С
Савін М.О. 204
Саенко А.М. 271, 259
Саєнко В.О. 163
Салій О.О. 323
Самовол Д.П. 213
Сапожніков А.М. 204
Саранчук І.І. 302
Сас Л.С. 27
Сатарова Т.М. 158, 162

Сахацький М.І. 281
Свиноус І.В. 19
Свирдюк А.П. 327
Свирдюк К.П. 327
Семсал А.В. 19
Сенчук Т.Ю. 307
Сергєєв А. 276
Сергієнко О.В. 213
Сердюк М.Є. 348
Середа В.І. 162
Сивенко В.І. 190
Сидоренко В. 75
Сидоренко О.В. 226, 244
Сидоренко С. 75
Симон В.С. 268
Синявська Л. 14
Сіроштан А. 127
Сірук І.М. 364
Сірук Ю.В. 364
Скиба В.П. 110
Скляренко Ю.І. 239
Скорейко А. 197
Слюсаренко Д.В. 231
Смук В.А. 324
Смульська І.В. 169, 189
Созінов І.О. 143
Созінова О.І. 143
Сокирко Д.П. 64
Соколенко В.М. 270
Соловйов О. 177
Соломко В.Л. 358
Спиридонов В.Г. 328
Співак М.Я. 297, 333
Стародуб Л.Ф. 230, 246
Стасів О.Ф. 52, 100, 157,
158
Степанчук Л. 266
Стефаник В.Ю. 140
Сторчоус І. 125
Стоцька С.В. 70
Стоянова О.В. 345
Стояновський В.Г. 269,
270
Строяновський В.Я. 73
Сугаченко Т.С. 335
Сухорукова О. 212
Сухоручко Т.О. 235
Сушко О.Б. 8
т
Таганцова М.М. 162
Танчик С.П. 72
Таргоня В. 68
Татарко Ю.В. 338
Твердохліб С. 28
Темях Н.Ю. 246
Терещенко І.С. 162
Тертишна Н.В. 156
Тертишна Ю.І. 76
Теслюк Н.І. 202
Тетівник Г. 28
Тимків М.Ю. 185
Тимошок Н.О. 311, 333
Тимощук І.В. 356
Титаренко О. 267
Титарьова О. 264
Тищенко А.В. 169
Тищенко О.Д. 169
Тіханов М.О. 31
Ткаченко М.А. 47, 48
Ткаченко Н.В. 174
Ткаченко О.Б. 335
Ткаченко О.В. 33
Ткаченко Т.А. 328
Ткачова І.В. 229
Ткачук О.О. 65

Тлуста Ю.П. 301
Товстановська Т. 186
Токмакова Л.М. 93
Толмачова А.В. 84
Томс Б. 112
Тонха О.Л. 46
Трепач А.О. 93
Третяк О.М. 310
Трибрат Р.О. 249
Тринчук О.О. 220
Троцький П.А. 226
Тучак М. 168
Тучапська А.Я. 309
Тушницька Н.Й. 313
у
Удовіченко А.Ю. 190
Усатий С.В. 78
Усенко С.О. 259, 269, 270
Усова Л.П. 330
Уховський В.В. 331
Ушкалов В.О. 328
ф
Федак В.Д. 233
Федак Н.М. 240
Федорова О.В. 255
Федорович В.В. 245
Федорук І.В. 65
Федорук Р.С. 297
Федорченко М.М. 288,
291
Фейрчайлд Б.Д. 277
Фесенко Г.В. 36
Фещенко В.П. 358
Фещенко Д.В. 327
Філатов М. 349
Фіялович Л.М. 280
Фоміна О.П. 70
Фотіна Т. 274
Фощан А.П. 337
Фрицький І.О. 265
Фучило Я.Д. 354
х
Хаєцький Г.С. 360
Халак В.І. 259–262, 271,
272
Халеп Ю.М. 89, 93
Хамід К. 303
Харчишин В.М. 333
Хахула Б.В. 22
Хвостик В.П. 286
Ходаніцька О.О. 65
Хоменко Т. 189
Хроменкова Т.Л. 175
Хом’як М.М. 166
Худік Л.М. 344
ц
Центило Л.В. 89
Цехмайструк М.Г. 180
Цехмістренко О.С. 333
Цехмістренко С.І. 333
Цимбал Я.С. 104, 148
ч
Чайка Т.О. 339
Чайковська О.І. 279
Чаюк О.О. 149
Чегорка П.Т. 271
Чепіль Л.В. 316
Черевко І. 12
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Черно О.Д. 95
Чернявський С.Є. 271
Черняк Н.Г. 238
Черняк Н.С. 238
Черчель В.Ю. 158, 162
Четверик О.О. 58, 151
Чижевський Д.В. 31
Чорнозуб М. 258
Чугаєв С.В. 44
Чудяк М.М. 324
Чумаченко С.П. 240
Чупіч Т. 168
ш
Шабанова І.І. 49
Шакалій С.М. 144, 339
Шаловило С.Т. 140
Шаповал Ж.В. 305

Шаповалюк М.В. 89
Шарамок Т.С. 312
Шаран О.М. 140
Швець А.Ю. 163
Швиденко І.К. 114
Швидкий П.А. 209, 215
Шевченко Л.А. 93
Шевченко Л.В. 316
Шевчук В.В. 65
Шевчук І.В. 134, 192
Шевчук О.А. 65
Шевчук Т.В. 287
Шеленко Д.І. 27
Шелепов В.В. 5
Шелякін В.О. 180
Шелякіна Т.А. 180
Шибко Г.Д. 251
Шкалій С.М. 58
Шкатула Ю.М. 98

Шкодяк Н.В. 323
Шостя А.М. 269, 270
Штангрет Л.І. 305
Штірбу А.В. 204
Шувар А.М. 94, 185, 187,
188

Юлевич О.І. 253
Юник А.В. 102
Юринець Т.В. 324
Юрків Н.М. 362
Юрченко С.О. 58, 144
Ющик В.С. 350
я

Щ
Щебентовська О.М. 285
Щербак Д.Ю. 325
Щербина В.В. 31
Ю
Ювчик Н.О. 96
Юдіна К.Є. 270
Юзюк О.О. 83
Юзюк С.М. 83
Юла В.М. 101

Яворський В.О. 234
Якименко Г.М. 114
Яковенко Р. 196
Якубець Т.В. 292
Яланський О.В. 162
Янсе Л.А. 45, 89, 136, 143
Ярош А.В. 151
Яхін С.В. 30
Яхницький В.Й. 353
Ященко Л.А. 96
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А
абіотичні фактори 157
абрикос 192
абрикос у Закарпатті 193
абсолютний вихід 342
абсолютний приріст 291
авермектин 123
автоматичний регулятор 42
агар 337
аграрна галузь 11
аграрна економіка 1
аграрний сектор 11, 25
агроекологія 111
агроекосистема 116
агроландшафт 105, 110, 111, 113
агроперліт 202
агропромисловий комплекс 16
агротехніка 3
агротехніка ріпаку озимого за
зрошення 132
агрофізичні властивості
ґрунту 150
агрохімічна паспортизація
земель 49
аґрус 199
адаптаційні агротехнічні заходи 112
адаптація 308
адаптація худоби 241
адаптивна технологія вирощування
капусти 209
адаптивний потенціал кабачка 213
адаптивний потенціал тютюну 183
адаптивність 153
адаптивність худоби 234
адміністративна децентралізація 27
аерація 57
азот аміачний та нітратний 48
азот загальний 48
азот мінеральний 89
азот симбіотичний
(фракційний склад) 55
азотне живлення 182
азотфіксація 146, 163
айва 348
акарозні захворювання 255
активація відновлювальних
процесів у ґрунтах 138
активна робота 40
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активність ферментів у крові
свиноматок 268
актинобацилярна
плевропневмонія 329
аланін- та
аспартатамінотрансферазна
активність 316
алелі 239
алелопатія у фітоценозах 149
алельні стани 143
алогенні мезенхімальні стовбурові
клітини 326
альтернаріоз 133
амінокислоти 336
амурський сазан 318
аналіз економічної
ефективності 227
аналіз кластерний 155
анатомо-морфологічні показники 65
анеуплоїдія 246
антибіотики макролідного ряду 324
антибіотикотерапія 329
антигени еритроцитів 284
антигібереліновий механізм дії 65
антикризове управління 15
антиоксиданти 270
антитіла (лейкоз) 327
антракноз 175
арахіс 211
артрит скакального суглоба 231
археологічні розкопки в Україні 230
Б
багатоплідність 292
бакові суміші 124
бактеріальний хондронекроз 276
бактерії Actinobacillus
pleuropneumoniae 329
бактерії E. coli 325
бактеріофаги 334
баланс гумусу 45
баланс поживних речовин 91
барани (молдав. тип. каракулю) 252
баранина 249
барани-плідники 254, 256
баранці 248
бджільництво 297, 303
бджола медоносна 297, 298

бджоли 301
бджоли медоносні 302, 306, 307
бджоли поодинокі 349
бджоли (українські степові) 299
бджолина матка 296, 298
бджолина сім’я 295, 296, 299, 300
бджолине обніжжя 300, 307
бджолиний підмор 304
бджолиний розплід 300
бджолосім’я 298
безпека ветпрепаратів 334
безпокривний та підпокривний
способи вирощування 172
безполицевий обробіток 53
бета- і каппа-казеїн 239
білі миші 324
білі щури 324, 333
білковий обмін 6
білковий спектр сироватки крові
поросят 265
білок сої 180
біобезпека 136
біоенергетика 162
біоетанол 142, 161, 162
біозахист горіха волоського 197
біоінженерія 136
біологізація агроекосистеми 116
біологізація землеробства 49
біологізована технологія
(картопля) 83
біологічна активність ґрунту 52
біологічна меліорація ґрунту 89
біологічна цінність 319
біологічний захист рослин 89
біологічний препарат 68
біологія 134
біологія і екологія соснового
шовкопряда 359
біолочний фунгіцид
Cклероцид® 121
біомедичні дослідження 140
біометричні показники 73, 99, 163
біопаливо 29, 142
біопестициди 123
біоплівка у водопровідних
системах 274
біопрепарати 59, 67, 187
біопрепарати (Аверком Н) 123
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біопрепарати в садах 197
біопрепарати (Метавайт®) 206
біоприлипач 124
біореактор і контактнопрояснювальний фільтр
(вода) 137
біорізноманіття 349
біотехнології у рослинництві 147
біотехнологія (екологічна та
промислова) 136
біотехнологія 9, 158
біотехнологія відтворення
тварин 254
біотехнологія доочищення стічних
вод 137
біотехнологія у виноградарстві 203
біохімічний склад грибів 220
біохімічні показники 311
біохімічні показники крові 314
біохімія крові 312
бобова паста 346
бобові культури багаторічні
та однорічні 45
борошниста роса 151
борошно 339
бугаї-плідники 239, 241, 242, 244
бугайці на відгодівлі 236, 237
бугайці різних селекцій 233
бук 353
Буковина 236
бура листкова іржа 151
буркун білий однорічний 176
бутафосфан 323
В
важкі метали у грибах 119
вакцина VIR110AE 279
вакцини 325
вакцини проти інф.
енцефаломієліту 279
вапнування 47, 52, 88, 103
вапнування ґрунту 96, 216
вапнякові матеріали 47
варіанса стабільності 183
варіаційні зміни 168
вартість продукції 117
вентиляція гнізда 298
верба 142
вермикуліт 202, 278
верхівковий короїд 357
веслоніс 310
ветеринарна медицина 8
ветпрепарати 323, 325
взаємозв’язки ознак 170
виводимість яєць 273
види ехінацеї 191
виділення ДНК з кісток 230
видовий склад бур’янів
Житомирщини 120
видовий склад хвороб сої 130
виживання 318
використання технічних
конопель 178
вилягання 152
вим’я корів 331
вимочування грибів у воді 119
винні дріжджі 336
виноград (in vitro) 202
виноград 86, 203, 335, 345
виноград столових сортів 205
виноградники південного
регіону 204
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виноматеріали білі та червоні 335
винопродукція 335
винос мікроелементів
(господарський
та нормативний) 96
випробування 28
виробництво 13
виробництво молока 19
виробництво овочів 24
виробничі умови 33
вирощування 257, 317
вирощування арахісу 211
вирощування гливи звичайної 218
вирощування дині 212
вирощування індиків 285
вирощування мікрогрін 217
вирощування ріпаку 184
вирощування розсадної цибулі 208
вирощування соняшнику 117
висівання льону олійного 186
висота рослин 152
висота рослин кукурудзи 80
витрати палива 42
вихід білка 175
вихід енергії 62, 161
вихід олії 102
вихідний матеріал 158, 170
вишня 192
вівцематки 256
вівці 226, 255
вівці аскан. тонкорунні
(тавр. тип) 248
вівці (жива маса) 253
вівці класу “еліта” 249
вівці Молдови 252
вівці романівської породи 249, 250
вівці (тавр. тип аск. ТР) 251
вівця (культивування ембріонів) 140
вівчарство 256
відгодівельні і м’ясні якості 260, 261
відлучення поросят раннє 264
відмирання бджіл 301
відновлення 31
відстань між відрізними боковими
дисками 37
відтворення ВРХ 238
відтворення і збереження
ґрунтів 108
відтворення родючості ґрунту 43
відтворна здатність маток 302
відтворювальна здатність
ВРХ 241, 247
відтворювальні якості 262, 271
відходи тверді побутові 106
вік коня 231
вікові зміни (ж.м. птиці) 286
вірус інф. енцефаломієліту
птиці 279
вірус саркоми Рауса 284
вірусна геморагічна хвороба
кролів 289
вірусні інфекції 320
вірусні хвороби 331
вірусні хвороби винограду 203
вітамін В12 285, 323
вітамін С 348
вітаміни 269, 336
вітаміни групи В 266
вітамінно-мінеральна добавка 291
властивість 162, 166
вміст білка 58
вміст органічної речовини
в ґрунті 56

вовна 256
вовнова продуктивність 251
вогнища розмноження
шкідників 358
вода для птиці 274
вода технічна і питна на
промпідприємствах 137
водний дефіцит 169
водний режим ґрунту 72, 87
водно-насіннєва рідина 38
водогосподарський комплекс 74
водозабезпеченість 77, 78
водорегулювальна здатність 77
водоспоживання 82
водосховище 313
водоутримувальна здатність 169
Волинська обл. (СТОВ “Лище”) 245
вологість польова 50
вологозабезпечення 84
врожай насіння ріпаку озимого 132
врожайність 3, 68, 88, 93–99, 102,
104, 151, 160, 165, 167
врожайність гороху (зрошення) 131
врожайність зерна 100, 155, 175
врожайність культур 145
врожайність насіння 176
врожайність пшениці ярої 127
ВРХ 21, 226, 327
ВРХ джерсейська 241, 242
ВРХ мол. 243
ВРХ (мол. і мол.-м’ясна) 239
ВРХ молочна і комбінована 233
ВРХ південна м’ясна 234, 235
ВРХ племінна 244
ВРХ поліська м’ясна 237
ВРХ створювана симентал.
м’ясна 247
ВРХ (укр. чорно-ряба мол.) 238,
240, 246
ВРХ (УЧоРМ голшт.) 245
ВРХ Чернівецької обл. 236
всихання хвойних лісів 358
втрати зерна 30
вугільна гниль 133
вуглеводно-білкова підгодівля 300
вуглеводно-жировий обмін 6
вуглекислий газ 278
Г
гарбузове насіння 141
гастроентерит 320
гематологічні показники 314, 327
ген (лептину) 259
ген забарвлення оперення 284
генеалогічна лінія 260
генеалогія торійських коней 229
генезис 318
генезис коня 230
генетика 136
генетика птиці 273
генетичні маркери 271
генетичні ресурси с.-г. тварин 226
гени стійкості 143
генотип 153, 159, 260
генотипи бугаїв 239
генофонд ВРХ 234
генофонд коней України 229
генофонд українських коней 228
гепатопротектори 323
гербіциди 182
гербіциди ґрунтові
(ефективність) 124
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герпесвірус курячий 330
герпесвірусний маміліт ВРХ 331
гетерогенність 51
гетерозис 22, 190
гібрид 61, 81, 100, 102, 162
гібрид кукурудзи 80
гібриди капусти брюссельської 209
гібриди кукурудзи 60, 157
гібриди сої 181
гібриди соняшнику 72, 190
гібридизація іриса міжсортова 222
гібридне насіння канни 225
гібридні сіянці хризантеми 224
гідролітичні ферменти 141
гідропневматичний висівний
апарат 38
гідропонне вирощування 201
гідрофільно-ліпофільний баланс
(HLB) 275
гістерезис 51
глибина обробітку долотом 37
глива 220
глива звичайна 218, 219
ГМФ (гідроксиметилфурфурол) 305
годівля 6
годівля індиків 285
годівля коня 231
годівля корів 240
годівля курей 275
годівля курчат-бройлерів 280
годівля птиці 273
годівля риб 314
годівля свиней 272
голшт. 238
голштинська ВРХ 243
гомеостатичні процеси 51
гомеостатичність 153
горіх волоський 196, 197
гормональна регуляція 6
горох 46, 64, 104
горох овочевий 216
господарства населення 13, 19
господарська діяльність 13
господарсько-біологічні ознаки 170
гостра токсичність 321
гриби лісові 119
гриби фітопатогенні 143
грибівництво 220
грудкуватість 37, 53
група стиглості 66
група ФАО 81
грястиця збірна 166
гумат калію 94
гумінові препарати 138
гумус (динаміка вмісту) 49
гумус 4, 48
гуси 286
густота посіву 71
густота рослин 61, 67
густота стояння 62, 66
густота стояння рослин 72, 161
густота травостою 165
ґ
ґрунт 44
ґрунт дерново-підзолистий 45, 88,
91, 150
ґрунт лісовий 355
ґрунт лучно-чорноземний
карбонатний 46
ґрунт (підвищення родючості) 55
ґрунт сірий лісовий 48
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ґрунт ясно-сірий лісовий 52, 57
ґрунти 4
ґрунти горіхових садів 196
ґрунти деградовані 43
ґрунти кислі 47
ґрунти (типи) 56
ґрунтовий лісовий покрив 352
ґрунтовий покрив 76
ґрунтовий стрептоміцет 123
ґрунтові інсектициди 206
ґрунтово-меліоративний стан 76
Д
датчик домолоту зерна 30
датчик намолоту зерна 30
двомірне математичне
моделювання 87
деградація ґрунту 54, 55, 113, 115
деградація земель 56
деззасіб “Ензидез” 322
дезінфекція 322, 331
дезінфекція води 274
дезінфекція приміщень 263
декоративність цибулі косої 207
дерева майбутнього 356
державна підтримка 16, 19
державне регулювання 136
державне регулювання
економіки 25
державні інвестиції 17
деструкція агроландшафту 110
дефіцит заліза 266
дефляція ґрунту 44
джерело 151
джерело ознаки 166
дині амарілло і канталупа 212
дисбактеріози 276
дисковий робочий орган 39
дистанційне зондування 358
діагностика 289
діагностика диференційна
(капіляріїди) 332
діагностика здоров’я курей 282
діагностика лейкозу 328
діагностика респіраторних
хвороб 329
діастаза 305
діуретики 321
діуретична активність 321
добрива (туруни на пшениці) 126
добрива 59, 82
добрива мінеральні 94–98, 102,
103, 163, 171, 172
добрива органічні 45, 49
добрива органо-мінеральні 278
добрива розчинні 145
добриво азотне 176
добриво калійне 355
добриво органічне 138
довговічність 173
догляд за арахісом 211
додана вартість 18
доксан 237
доместикація коня 230
дорощування поросят 263
досвід Польщі 195
дотична сила тяги 41
дощувальна машина кругової дії 75
дощування 80
дренаж 79
дренажні системи 79
дріжджовий автолізат 336

другорядний крупний і дрібний
частик 313
ДСТУ 4497:2005 305
ДСТУ 4666:2006 306
дуб 354
дубовий клоп мереживний 361
дубові деревостани 352
Е
еквівалентність обміну 20
екзотичні види гливи 219
екологізація землеробства 112
екологічна адаптивність 155
екологічна безпека 118, 362
екологічна пластичність та
стабільність 174
екологічна стійкість
агроландшафта 113
екологія 134
екологія с.-г. 108, 109, 115
екологобезпечні препарати 117
економіка виноградарства 204
економіка м’ясного скотарства 236
економіка птахівництва 281
економіка України 11
економічна безпека 26
економічна ефективність 104, 164,
260–262
економічна ефективність
вирощування 93, 154
економічна та енергетична
ефективність 171
економічний механізм 25
екосистема 111
екосистеми лісові 362
експлуатаційна надійність 75
експлуатаційна цінність 262
експорт лісу 362
експорт меду 303
експорт продукції 12
експортна торгівля 17
екстер’єр 7
екстер’єр бугайців 233
екстер’єр ВРХ голштинізованої 245
екстракти з бджолиного
підмору 304
ектопаразити дрібних жуйних 255
еластичність 338
електроіскрове легування 31
електропровідність 305
елементи структури
продуктивності 176
елементи технології
вирощування 61
ЕМ препарати 218, 219
ембріони курей 284
ембріони овець 140
емісія СО2 52
емульгатори у птахівництві 275
енергетична цінність молока
овець 250
енергетичний засіб 41
енергетичні культури 142
енергія дегідратації 337
енергія проростання 127
енергоспоживання 142
ентомологія 134
ентомофаги 128, 360
ентомофауна пшениці
(видовий склад) 128
епідемії 320, 331
епізоотії 320, 331
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ерозія вітрова 53
ерозія водна 115
ерозія ґрунту 44, 56
еспарцет піщаний 55
естрагенового рецептора 259
еталон 151, 156
етапи продукції ембріонів
in vitro 140
ефективний захист сої
від хвороб 129
ефективність (риба) 309
ефективність використання 13
ефективність тваринницьких
підприємств 227
ефірні олії 257
ехінацея 191
Ж
желе 347
жива маса 292
жива маса баранців 251
живлення риб 310
живлення рослин гороху
овочевого 216
живлення с.-г. культур 89
живлення черешні 195
жир 288
Житомирська обл.
(ДП “Дан-Мілк”) 242
життєздатність 315
життєздатність бджіл 297
життєздатність приплоду 268
жниварка Olimas 28
З
забруднення ґрунту 114
забруднення довкілля 106
забруднення природного
середовища 278
забур’яненість посівів сої 182
загибель індиків 285
загрози 26
закваска 339
закон повернення в ґрунт
елементів живлення 116
законодавство 12
закупівельна ціна 23
залізодекстрани 266
залуження 43
замінники молока 264
замкнене водозабезпечення 308
заморожування 348
запах 338
запилення черешні (Лапінз) 194
запилювачі-донори (Скина) 194
запліднення 140
запліднюваність 254
Запорізька обл. 205
зариблення 315
зародження сільського
господарства 5
засоби захисту соняшнику 133
застосування фунгіциду і
регулятора росту Сетар 177
захворювання сої грибної
етіології 129
захисні механізми адаптації 312
захист абрикоса 193
захист винограду 203
захист горіхових садів 197
захист кісточкових культур 192
захист малини 200

№ 3 (89), 2021

захист насіння 125
захист рослин 83, 118
захист рослин від шкідників 206
західний регіон 57
заходи протиерозійні 44
заходи профілактики
(ратиці свиней) 258
збалансоване
природокористування 116
збереженість бджіл 297
збереженість курей 281
збереженість поголів’я 294
збереження генофонду тварин 9
збереження популяції коней 229
зберігання 340
зберігання вишні 341
зберігання грибів 220
зберігання холодильне 343, 344
збирання кукурудзи 28
збір кормових одиниць 104
згодовування меланіну
бджолам 301
здоров’я птиці 282
здоров’я птиці і людини 274
зеленні рослини 149
земельні відносини 4
земельні ресурси 4, 13
землекористування 1
землекористування
екологоощадне 107
землекористування
збалансоване 108
землекористування
раціональне 113
землеробство 4
землеробська культура 4
землеробський та тваринницький
напрями 2
землі еродовані
і малопродуктивні 49
зернобобові культури 144
зернозбиральний комбайн 30, 35
зменшення витрат 137
зміцнення 31
змішане вирощування культур 149
зношені деталі 31
зооноз 331
зоопланктонові організми 310
зрошення 54, 79, 81, 137
зрошення краплинне 145
зрошуване землеробство 74
зрошуваний масив 75
зрошувані землі 76, 79
зябра 316
І
імпорт меду 303
імунізація 8
інбридинг 158
інвестиції 10, 11
інвестиційна привабливість 10
інвестиційний клімат 11
інвестування АПК 10
інгібітор етилену 342
інгібітори росту рослин 65
Інгулецька зрошувальна система 79
індекс 261
індекс плодючості ВРХ 247
індекси будови тіла ВРХ 233
індекси будови тіла корів 245
індикаторний показник впливу 101
індики 285

інкубація птиці 273
інновації 16
інноваційна діяльність 16
інноваційно-інвестиційні проєкти 74
інокуляція 69, 70
інокуляція насіння 146, 171
інсектициди 197
Інститут землеустрою 1
Інститут тваринництва НААН 8
інституційне забезпечення 74
інтегрований захист рослин 134
інтенсивна технологія 315
інтенсивний медозбір 299
інтенсивність дихання 340
інтенсивність росту 291
інтоксикація (спричинена
ксенобіотиками) 285
інтоксикація 323
інтродукція 222
інтродукція ехінацеї 191
інфекційний енцефаломієліт 279
інфекційний ларинготрахеїт 330
ірис гібридний 222
історія аграрної науки 2
історія с.-г. дослідної
справи 1, 3, 6–9
історія сільського господарства 4
К
кабачок 213
калій 92
каліфорнійська скоростигла
порода кролів 293
калію йодид 237
кальцій хлорид 337
канабіноїди 178
канна садова 225
капіляріїди 332
капілярний потенціал 51
капуста брюссельська 209
карагенан 341
карась сріблястий 312
каріотип корів 246
каротиноїди 304
карта ґрунтів Волині 56
картопля 83
касетна розсада 208
каталаза 269
каталог 226
квасоля звичайна 70
квіти їстівні 217
квітниково-декоративні
рослини 221
Київська обл.
(ПАТ “Дніпровське”) 247
кислоти деценові (10-HAD) 306
кислоти жирні 302
кислотність ґрунту 47, 52, 56, 103
кислотно-детергентний лігнін 294
кишечник 308
кишковик (здоров’я птиці) 276
кишковик 257
кісточкові культури 192
класи 156
класифікація 26
класифікація коронавірусів 320
кластерний аналіз 170
клатрохелат феруму 265
клімат (зміни) 115
клітинна селекція рослин 147
клітинні реакції рослин 123
клітковина 288, 294
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кліткові батареї у пташниках 281
клони і сорти винограду 203
кнури-плідники (гомеостаз) 269, 270
коефіцієнт зминання шин 41
коефіцієнт конверсії корму 309
коефіцієнт кореляції 260
коефіцієнт перетравності 288
коефіцієнт регресії
(пластичність) 183
коефіцієнт світлопропускання 341
коефіцієнт тертя 38
коефіцієнти кореляції та
детермінації 50
кози дикі 255
колекційний зразок 159
колекційний розсадник 166
колекційні зразки тютюну 183
колекція 151, 152
колекція люпину 174
колекція ознакова 156
колір 338
комахи векторні 331
комбікорм 288, 314
комбікорми для птиці 280
компартмент 290
комплексна оцінка 261
комплексний драглеутворювач 337
композиційна суміш 348
компот 345
коні 226, 323
коні гуцульської породи 232
коні плейстоценового періоду 230
коні спортивні 231
коні торійської породи 229
коні (українська спортивна) 228
конкурентоспроможність овочевої
продукції 24
конкуренція 17, 21
конкурсне сортовипробування 175
коноплі 179
коноплі технічні 178
конопляний агробізнес 12
консервація 43
конституція 7
конструкція вулика 295
контроль чисельності соснового
шовкопряда 359
контрольний розсадник 167
контурно-меліоративна система
землеробства 44
концентрат 336
концентрат LNB 280
концепція нормування 76
концидіоз 276
конюшина лучна 170–172
корекція екскреторної функції
нирок 321
кореляційний аналіз 49, 174
кореляційно-регресійний аналіз 160
кореляція 95, 102, 169, 261
кореневі гнилі 125
кормова продуктивність 172, 173
кормовий чинник 315
кормовиробництво 43, 240
кормові добавки 276, 280, 283, 302
кормові добавки бугайцям 237
кормові засоби 263
корови високопродуктивні 243
корови-первістки 241, 242
коронавіруси тварин та людини 320
короп 309, 315, 316
косарка ротаційна 34
крапельне зрошення 86
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краплинне зрошення 67, 80, 83, 85,
87, 169
криза 15
кришення 36
кріогенне зберігання 348
кріозбереження 136
кріоконсервування сперми 254
кров 270
кров лабораторних тварин 333
кролематки 292
кроленята 292
кролі 290, 291, 293, 326, 327
крос “Hyla” 292
кросбридинг ВРХ 238
крохмаль 294
кукурудза 60, 81, 93, 99, 100, 156,
158
кукурудза на зерно 61
культиватор (полиця) 36
культиватор “FLORIN” 33
культивування аеробних
мікроорганізмів 325
культивування винограду 202
культура in vitro 203
культура клітин FLK-BLV 327
культури с.-г. 77, 147
культури (трав’янисті) 56
культурфітоценози декоративні 221
куместрол 168
Купрум 288
кури 226, 284
кури-несучки 279, 281–283
курчата-бройлери 277, 280
курячий послід 278
кут установки диска 39
кутова система зрошення 75
кутова швидкість повороту 32
Л
лабораторна діагностика 328
лабораторна схожість 127
лабораторні тварини 324, 334
лактати мікроелементів 269
лактація 6
лактація овець 250
лактобактерії 297
ландшафтизація агроценозів 105
легені 329
лейкоз (міжвидова передача) 327
лейкоз ВРХ 328
лейкоз лімфоїдний 284
лектин насіння сої 146
личинка 300
лікарські рослини 191
лікування псороптозу 255
лімфатичний вузол 290
лімфатичні вузлики 290
лімфоцит 2-ядерний 246
лімфоцит із мікроядром 246
лінії ВРХ 244
лінії кабачка 213
лінійний ріст 318
лінія 152, 156, 158
лісовий фонд лісопарків
(Житомир) 364
лісовідновлення 350
лісопарки 364
лісопатологічний маршрут 357
лісорозведення плантаційне 355
лісосмуги полезахисні 349
лужна фосфатаза 316
Львівська обл.
(ДП ДГ “Оброшине”) 240

Львівська обл.
(СТзОВ “Прогрес плюс”) 246
Львівська обл. (ФГ “Білак”) 237
Львівська обл. (ФГ “Кметик”) 233
льон 188
льон олійний 185–187
люпин білий 174
люпин білий та жовтий 175
люцерна 169
люцерна мінлива 55
люцерна посівна
(Medicago sativa L.) 168
М
макроелементне живлення
свиноматок 268
максимальні сучки 356
малина 199
малина органічна 200
маркерна селекція 259
маса 291
маса тіла 291, 318
мастит корів 334
математичні моделі
у птахівництві 286
маточне молочко 299
матричний метод 227
маш 144
машинний агрегат 41
машинно-тракторний
агрегат (МТА) 37
мед 303
мед бджолиний 305
медова продуктивність бджіл 302
медозбір 298, 300
медоноси 142, 303, 307
меланін водорозчинний 301
меланокортин 271
меліоративні навантаження 76
меліоративні системи 77
меліоровані землі 78
мелоксикам 326
метан 278
метеорологічні умови 115
метіонін 285
метод in vitro 147
метод гаплоїдії 158
метод кореляційних плеяд 340
метод ПЛР 230
методи UFO i KGB 194
методи і прийоми біотехнології 136
методи утримання бджолосімей 295
методика бажаного типу ВРХ 242
мигдалевий розсадник
(Одещина) 198
мигдаль 198
Миколаївська обл. 249
Миколаївська обл. (племзавод
СТОВ “Промінь”) 243
миттєвий центр повороту 32
міжвидова гібридизація
ВРХ 234, 235
міжгалузеві відносини 18
мікози квіт.-дек. рослин 221
Мікробактерин 93
мікробіологічна активність ґрунту 46
мікробіологічний препарат 64, 163
мікробіологічні показники 304
мікробіологічні препарати 60
мікробні біоплівки 322
мікрогріни (їстівні квіти) 217
мікродобрива 60, 100, 163
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мікродобрива комплексні 187
мікродобриво 98
мікродобриво Еколист Моно
Цинк 99
мікроклімат пташників 277, 282
мікроклони винограду 202
мікроорганізми 46, 138, 274
мікросателіти ДНК 235
мікроугруповання бур’янової
рослинності 120
мінеральне добриво 69
мінеральне живлення 102
мінеральне живлення полуниці 201
мінеральне живлення рослин
сої 180
мінеральний азот 352
мінеральні добрива 39, 63
мінеральні елементи 297
мінеральні речовини 336
мінливість 260, 261
міскантус 142
місце годівлі й напування 263
модельна система 315
моделювання об’ємної вологи 87
модернізація 29
модернізація національної
економіки 16
модифіковане середовище 343
мозкові тяжі 290
молекулярна біологія 136
молекулярно-генетичний аналіз 230
молодняк кролів 288
молодняк свиней 257, 260, 261, 271
молоко овець 250
молоко (якість) 240
молокопродуктовий ланцюг 20
молотильний барабан 35
молочко маточне 306
молочна продуктивність 239
молочна продуктивність
ВРХ 238, 241
молочна продуктивність
(прогноз) 244
молочна сироватка суха
демінералізована 346
молочне скотарство 19, 240–245,
331
молочнокислі бактерії 283
моніторинг супутниковий 358
морозо- і посухостійкість
мигдалю 198
морфологічні показники 311
м’ясна продуктивність овець 248,
256
м’ясне скотарство 21, 234, 235,
237, 247
м’ясні якості овець 253
м’ясо птиці 280
Н
навантаження 363
надій корів 242, 244
надмірне зволоження 124
нандролон 316
нанобіотехнології 136
нанопрепарати 333
наноселен 311, 333
нанотехнології 325
наночастинки заліза (FeNP) 325
наночастинки металів 254
напувальні лінії
на птахофабриках 274
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насіння льону олійного 186, 187
настриг митої вовни 251
натрій альгінат 337
науково-просвітницька діяльність
Є.Х. Чикаленка 2
науково-публіцистичні видання 2
нематоди 332
нематоди вівсяні 122
неоднорідність ґрунту 85
нервова рівновага коней 232
нержавіюча сталь 322
нерівномірність розподілу
добрив 39
несталий рух 32
нефропротектори 323
нирки 321
ніж 34
нітрифікаційна здатність 48
новозеландська біла порода
кролів 294
новонароджені бджоли 300
номер 175
норма висіву 70, 73, 82, 165
норма поливу 86
нормативи агрегації 53
нормативні показники
(фільтр води) 137
нормативно-правовий механізм 25
норми добрив 64
норми зрошення томатів 84
Носівська селекційно-дослідна
станція 3
нут 135, 144
О
обводнення тканин листків 169
об’єднана територіальна
громада 27
обліпиха крушиноподібна 134
обмеження поширення небажаної
рослинності 120
обмінна енергія 314
обмолот 30
обприскування рослин 146
обрізка малини 200
обрізування абрикоса 193
обробіток ґрунту 37, 50, 68, 88, 150
обробіток ґрунту безполицевий 204
обробка насіння зернобобових 144
оброблення насіння 60, 64
овес 150, 155
овочеві культури 38, 145
овочівництво 114
огірки органічні 214
Одеська обл. 204, 256
одиниці глибокої кори 290
однодомність конопель 178
однонуклеотидний поліморфізм 259
однорічки коропа 311
ожина 199
оздоблювальні напівфабрикати 346
оздоровлення ґрунту 121
озимі культури 3
ознака 162, 166, 167, 174
ознаки і прояв шкідників
обліпихи 134
ознаки кормової продуктивності 173
окисно-відновний потенціал 52
оксид азоту 278
оксидативний стрес 311
олії (соняшникова і лляна) 237
олія соняшникова 302

онкологія експериментальна 327
онтогенез 191
опадання фітомаси 353
оптималізація руху 42
оптимізація агроекологічного стану
агроландшафту 110
опустелювання 54
організаційний механізм 25
організаційно-економічний
механізм 11
організаційно-економічні
відносини 20
органічна баштанна продукція 212
органічна продукція скотарства 234
органічна речовина 46, 288
органічне живлення 83
органічне землеробство 108, 109
ортопедичні патології 231
освоєння цибулі косої
в овочівництві 207
осередки всихання сосни 357
оси риючі 349
оси хижі 349
осматичне зневоднення 347
основний регуляторний чинник
(шкідники) 122
основні продовольчі культури 5
особисті сільські господарства 27
остеоартроз 326
остеомієліт 276
осушувальна система 78
осушувані землі 77
охорона земель 1, 107, 113
оцінка продуктивності 227
П
павлонія 142
паливоподача 29
пандемії 320
паразити птиці 332
паракортекс 290
паркетна дошка тришарова 363
парникові гази 278
парціальне прискорення 40
паталогоанатомічні зміни 267
патології еритроцитів 312
пелети 142
перга 307
передпосівна бактеризація 139
передпосівна обробка 157
передпосівний обробіток
ґрунту 33, 36
перекис водню 274
переробка 12
переробна промисловість 18
пересихання ґрунту 124
перетравність жирів у птиці 275
перець солодкий 149, 215
період вегетації 63, 156, 160
пероксидація 269, 270
персик 192
песець блакитний 287
пестициди 118
печериця 220
печінка 308
печінка індиків 285
Південний Степ 205
підбір пар овець 248
підвищення врожайності 77
підвищення ефективності
вилучення олії 141
підґрунтове зрошення 80
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підживлення 98
підживлення позакореневе 172
підприємство 13, 26
підприємство с.-г. 14, 15, 19
підтримка АПК 5
підтримувальний медозбір 299
підшипники кочення 35
підшлункова залоза 308
післязбиральна обробка 343
плазма Ланкастер 158
плантаційне лісовирощування 351
пласт 36
племінна цінність свиней 272
племінне свинарство 22
племрепродуктори 22
пліснявіння насіння 125
плоди вишні 340, 341
плодівництво 134
плодоовочева продукція 345
плодючість овець 249
площа асиміляційної поверхні 81
площа листкової поверхні 71
площа скошування 34
ПЛР 143
плужна підошва 57
поверхневе поліпшення
травостоїв 164
поживна цінність 174
поживне середовище Мурасіге
і Скуга 202
поживний режим ґрунту 47, 72
поживний розчин 201
поживні речовини 85
поживність корму 165
позакореневе підживлення 59, 60,
70, 99, 139
показники якості зерна 95
покращання агрофізичних
властивостей ґрунту 57
полив суниці 201
полікультура риб 310
полімеразна ланцюгова реакція 289
полімеразна ланцюгова реакція
(гніздова і в реальному часі) 328
Поліміксобактерин 93
поліморфізм за STR-локусами 235
поліненасичені жирні кислоти 237
поліпшення кормових угідь 165
полуниця (американські сорти) 201
полуниця ремонтантна 201
польова схожість 100
помідори органічні 214
попередник 58, 154
попередні рослинні культури 148
попит 23
популяції люцерни кормової 169
популяція 168
порічки 199
поровий простір 51
порода 9
порода кролів бельгійський
велетень 293
породи гусей 286
породи тварин і птиці 226
породний склад лісопарків 364
поросята 264– 266
посівний матеріал арахісу 211
посівні якості насіння 144
посуха 204
посухостійкість 169
потепління глобальне 112
право земельне 107
Правобережний Лісостеп 126
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практичне господарювання 2
препарат Азолек 146
препарат Липосам® 124
препарат “Тиловет 20%” 324
препарат “Фагомаст” 334
препарат “L-Цин” 323
препарати (7-заміщених-8-аміно3-метилксантинів) 321
препарати екологічно безпечні
і біологічно активні 139
препарати захисту кісточкових
культур 192
препарати Карамба Турбо
й Унікаль (ріпак) 132
препарати нестероїдні 326
пресове вилучення олії 141
прибуток (риба) 309
прибуток чистий 117
приживлюваність дерев 355
приживлюваність рослин
розсадної цибулі 208
приріст 291
природна кормова база 310
природна посушливість 54
природне зволоження 169
природні втрати 342, 344
природні сорбенти 278
природокористування 74
природокористування
раціональне 111
прирости 292
пробіотик “Актіген” 309
пробіотик 240, 297, 311
пробна площа 361
прогнозування у птахівництві 286
продукти ампліфікації 143
продукти забою 287
продуктивна волога 97
продуктивність 7, 28, 30, 156, 170
продуктивність вегетативна та
насіннєва 174
продуктивність кабачка 213
продуктивність колоса 153
продуктивність корів
(мінливість) 243
продуктивність льону 188
продуктивність льону
олійного 185, 187
продуктивність птиці 276, 283
продуктивність селери
черешкової 210
продуктивність сівозміни 92
продуктивність сої 182
продуктивність тварин 268
продуктивність травостою 164
продуценти антибіотиків
та ФАР 123
промивання гербіцидів 124
промисловий вилов 313
пропозиція 23
пророщення насіння 38
протеїн 288
протианемічна дія 265
профілактика сальмонельозу
і колібактеріозу 283
пружно-деформаційний стан 363
пряно-ароматичні культури 149
псевдотсуга 351
псороптоз овець і кіз 255
птахівництво (гельмінти) 332
птахівничі господарства 330
птахогосподарства 279
птахофабрики 278

пташники для бройлерів 277
птиця 273
птиця водоплавна 286
пухлини (лейкоз) 327
пшениця м’яка 143
пшениця озима м’яка 97, 151–153
пшениця озима 30, 59, 93–96, 146
пшениця озима тверда 58
пшениця озима (фітофаги) 128
пшениця яра 127
пшениця яра (туруни) 126
Р
радіоактивність 88
радіоекологія 114
радіус повороту 32
райдужна форель 314
раціон кролів 294
раціони птиці 280, 282
регулятори росту 177
режим зрошення 82
режим роботи культиватора 33
рекуперація 106
реліктовий вид цибулевих
рослин 207
ремонтні свинки 272
Ренет Симиренка 342
рентабельність 175
репродуктивність птиці 273
респіраторний симптомокомплекс
свиней 267
респіраторний синдром 320
респіраторні хвороби 267
ресурс підшипників 35
ретинолу ацетат 326
рецептор меланокортина-4 259
рецептура 345
рибопродуктивність 309, 318
рибопродукція 310
ризобії 146
ринкові відносини 1
ринок 21
ринок м’яса 23
ринок овочів 24
рівень ґрунтових вод 78
рівні ієрархії 26
рівняння Річардса 87
рідка підгодівля поросят 263
ріпак 177, 184
ріпак озимий 103, 132
річкові басейни 110
робоча швидкість 28, 33
родовід 156
родючість 4
родючість ґрунту 45, 47, 89, 79,
109, 121, 145, 148, 200
родючість ґрунту (напрями
збереження) 54
розведення та селекція свиней 271
розвиток агрономії 5
розвиток АПК 10
розвиток галузі 12
розвиток хвороби (погодні умови)
121, 130, 133, 135
розмірно-вагові показники 317
розораність земель 108
розплід 298, 307
розплід трутневий 296
розпушувач ґрунту РВ-3 204
розсада перцю солодкого 215
розсада полуниці 201
розсадник 188
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розсадники горіха волоського 196
розсіювання 39
розтріскування стручків ріпаку 184
розумові здатності коня 232
роль метаболітів 123
рослинництво ландшафтне 105
ротор 34
рубки догляду 356
рубки лісу поступові 353
рубки лісу суцільні 354
рубки суцільні 352
С
сади перспективні 198
садові групи троянди 223
сажкові хвороби 125
саліцилова кислота 340
сальмонела 276
самоналагоджувальні системи 42
санітарний стан лісових
насаджень 358
свинарство (інтенсифікація) 272
свинарство 264, 329
свині 226, 257, 267
свині (велика біла порода) 259
свині (ратиці) 258
свиноматки
(велика біла порода) 262
свиноматки поросні 265
Свит Харт 194
с.-г. нововведення 2
сегменти 290
сезонна активність 126
селекційна лінія 155
селекційна цінність 153
селекційна цінність генотипу 159
селекційна цінність генотипу
кабачка 213
селекційний номер 167, 173
селекційні ознаки коней 229
селекція 9, 22, 162, 167, 174
селекція ВРХ 233, 236, 242
селекція іриса 222
селекція канни 225
селекція коней 228
селекція конопель 178, 179
селекція льону 188
селекція на гетерозис 158
селекція овець 248, 253
селекція соняшнику 189
селекція та генетика свиней 272
селекція ягідних культур 199
селеніт натрію 333
селера черешкова 210
септоріоз 151
середньодобовий приріст 291
середньодобові прирости 294
середовища кріоконсервування
(інгредієнти) 254
сигові види риб 317
сидеральні посіви 45
сидерат 83
сила сімей 307
силос 240
симбіотична азотфіксація 139
симентальська порода 7
симптоматика 267
синбіотики 283
синбіотики для птиці 276
синергетика 51
синовіальна рідина 326
синуси 290
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сироп цукровий 301
сиропридатність молока 239
система HPLC 168
система живлення 154
система замкненого
водопостачання 137
система захисту посівів 154
система раннього попередження
та реагування 15
система удобрення 14, 47, 48, 52,
61, 88, 91, 92, 100
системи землеробства 148
системи удобрення 46, 50, 57, 85
ситуація кризова 15
сівозміна 47, 54, 57, 88
сівозміна для арахісу 211
сівозміна короткоротаційна 45, 50,
91, 104
сівозміна польова 92
сівозміни (пpoти нематод) 122
сівозміни 145
сівозміни різноротаційні 148
сільське господарство 10, 17, 18
сім’я-трутівка 296
сімейна ферма 27
сірка 102
сіянці сосни 350
склеротініоз (біла гниль) 121, 133
склероції гриба 121
склеювання 363
склоподібність 58
скорочення обстежених площ 49
скотарство 7
слива 192
смак 338
сміттєзвалища 106
смородина чорна 199
собівартість продукції 22
солі міді та кобальту 266
сольовий склад МС 202
соняшник 71, 72, 117, 133, 177
соняшник високоолеїновий 102
соняшник кондитерського типу 190
соняшник однорічний 189
сорго 62, 63
сорго зернове 161
сорго цукрове 142, 162
соргові культури 162
сорт 3, 63, 66, 154, 161, 162, 167,
171, 176
сорт винограду Фетяска біла 86
сорт перцю солодкого
Афродіта 215
сорт пшениці 58, 59
сорти винограду екологічно
чисті 205
сорти гороху овочевого 216
сорти іриса 222
сорти канни 225
сорти канни садової 225
сорти капусти брюссельської 209
сорти конопель 178
сорти льону олійного 185
сорти овочів 114
сорти пшениці ярої 127
сорти сої 67, 130, 180
сорти соняшнику 189
сорти сорго 62
сорти троянди 223
сорти хризантеми 224
сорти черешні 194
сортова стійкість дек. рослин 221
сортозразок 151, 152, 155, 166

сортозразок льону 188
сорт-стандарт 175
сосна 350, 353, 357
соснові молодняки 356
соснові насадження 359
сосняки штучні 356
сочевиця 69, 144
соя (агротехніка) 139
соя 65–68, 82, 101, 129, 130, 146,
180–182
спадковість корів 244
спермопродукція 254, 270
спермопродукція каракульських
баранів 252
спіруліна 339
споживча ціна 23
спорт кінний 232
спортивна роботоздатність
коней 228
спортивні навантаження 231
спосіб поливу 80, 81
спосіб сівби 171
способи застосування фунгіциду
Склероцид® 121
способи зберігання 157
срібло 274
стабільність урожайності 159
сталий розвиток 111
стан довкілля 137
стандарти продуктивності
овець 251
стандартна продукція 342, 344
стаціонарний нагляд 360
стевіозид 345
стерлядь 308, 319
стимулятор росту Foliar
Concentrate 144
стимулятори росту 139
стійкість винограду 205
стійкість ВРХ до хвороб 234
стійкість до неоплазми 284
стійкість проти хвороб 152, 174
стійкість рослин до стресів 147
стійкість сортів нуту 135
стік води 78
стільники порожні 298
стоколос безостий 55, 173
стрес 308
стрес-фактори 323
стрілчата лапа 36
строк сівби 73
строки і дози внесення добрив 95
строки сівби 72
строки сівби гороху 131
структура 36
структура врожайності 68
структура врожаю 97
структура ґрунту 53
структура посівних площ 148
структура продуктивності 100
структура стада 21
структурна політика 17
структурна трансформація 17
структурні показники 69
структурні показники популяцій
риб 313
структурно-функціональні зони 290
субстрат солом’яний 218
субстрат солом’яний для гливи 219
суглобовий хрящ 231
сукцесія рослинності зрубів 354
сульфаніламід 316
сума опадів 160
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сумарне випаровування 84
сумарне водоспоживання 97
сумішоутворення 29
суниця 199, 343
супоросні і лактуючі
свиноматки 266
супоросність 268
суха речовина 102
сучасний стан ґрунтів світу 54
схрещування ВРХ 245
схрещування ВРХ міжпорідне 238
схрещування овець 253
Т
таксаційні показники
псевдотсуги 351
тарпан 230
ТБК-активні комплекси 269
тварини с.-г. 226
тваринництво 7, 9
твердість поверхні 41
телиці (прогнозування
приростів) 235
темперамент коней 232
температура повітря 84, 160
теорія трактора 40
теплиці скляні 214
термічна обробка 319
теруар Шабо 335
тест на антимікробну
чутливість 267
техніка с.-г. 31, 35
технічний брак 342, 344
технічний стан 78
технічні коноплі 12
технології (strip-, no-, mini-till) 112
технології протруювання
насіння 125
технології свинарства 272
технологічна адаптація 40
технологічна операція 41
технологічна схема 345
технологія (стерлядь) 319
технологія 31, 347
технологія вирощування 154, 171
технологія вирощування капусти
брюссельської 209
технологія сучасного
землеробства 112
тимофіївка лучна 167
типи вищої нервової діяльності 270
ТОВ “Золоті гори” 200
товарна оцінка 344
товарне свинарство 22
товарний молодняк 287
токсичність бактеріофагів 334
токсичність ветпрепаратів 324
токсичність наносполук селену 333
томати 84
торгівля 18
торф 138, 337
торфовища осушувані 355
трави багаторічні 165
трави багаторічні бобові 43
трави багаторічні бобові
та злакові 55
травлення 6
травостої різновікові 164
травосумішки 43
трактор 40, 42
тракторний дизель 29
трансгресія 181
тривалість життя 262
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тритикале яре 150
трихоми 178
трофічна спеціалізація 126
троянда гібридна 223
туризм кінний 232
туруни (видовий склад комах) 126
тютюн 183
тяговий ККД 40
У
угіддя виведені із с.-г.
використання 120
угруповання мікроорганізмів 89
удобрення 70, 101, 104, 164
удобрення горіха 196
Український інститут
експериментальної ветеринарії 8
ультразвукове випромінювання 319
уміст перетравного протеїну 104
умовно чистий прибуток 55
ураження 152
ураження ратиць свиней 258
урбоекосистеми 221
урожай винограду 86
урожайність 58–64, 66, 67, 69, 70,
72, 73, 81, 82, 103, 150, 152, 159,
161, 163
урожайність гливи 219
урожайність гливи звичайної 218
урожайність картоплі 83
урожайність кукурудзи 80
урожайність мигдалю 198
урожайність нуту 135
урожайність овочів 24
урожайність польових
культур 148
урожайність селери
черешкової 210
урожайність сої 139, 180
урожайність томатів 84
урожайність черешні 194
усихання соснових лісів 357
установка замкненого
водопостачання 317
утилізація відходів 106
утримання несучок 281
утримання овець 249
утримання птиці 273
учасники ланцюга 20
учений у галузі ветеринарії
С.І. Сердюк 8
учений у галузі годівлі с.-г. тварин
В.В. Цюпко 6
учений у галузі
землевпорядкування
Л.Я. Новаковський 1
учений у галузі репродуктивної
біотехнології І.В. Смирнов 9
учений у галузі тваринництва
М.Д. Потьомкін 7
учений-аграрій
С.П. Кулжинський 3
Ф
фактори впливу
на врожайність 100
фальсифікат меду 303
ФГ “Захід-Птиця” 278
фенхель звичайний 73
ферменти 101
ферментні препарати 141
феромонний нагляд 360

фертигація 145
фертильність птиці 273
ферумдефіцитна анемія 265, 266
фізико-хімічні властивості 287
фізико-хімічні властивості
ґрунту 88, 92
фізико-хімічні показники 340
фізіологія рослин 136
фінансовий менеджмент 14
фінансові ресурси 14
фінансово-господарська
діяльність 14
фітаза мікробна 280
фітоестрогени 168
фітоіндикація 352
фітонциди 118
фітопатологія 221, 360
флавоноїди 304
флороспеціалізація бджіл 307
фомопсис 133
формостійкість 363
фосфатмобілізувальні бактерії
Рaenibacillus polymyxa 93
фосфор рухомий та валовий 90
фосфорне живлення 93
фосфоровмісні добрива тверді
та рідкі 90
фотосинтез 216
фотосинтетичний потенціал 71
фракції опаду фітомаси 353
фузаріозна коренева гниль 135
фунгіцид 59
фунгіциди 177, 197
фунгіциди (ефективність) 127
фунгіциди на сої 129
фунгіциди ретардантної дії 132
фунгіциди (ципроконазол) 131
функціональна досконалість 75
Х
харчова добавка 336
харчова і біологічна цінність 346
харчова ікра 319
харчова промисловість 18
харчова цінність 345
хвойні насадження 360
хвороба Марека 284
хвороби винограду (мілдью) 205
хвороби сої 129
хелатне мікродобриво 172
Херсонська обл. 248, 251, 253
Херсонська обл.
(ДП ДГ “Асканійське”) 234, 235
хімічний склад 287
хімічні і біологічні препарати 125
хітозан 340, 343
хліб 338
хліб пшеничний 339
хлібопекарські властивості 338
хлібопекарські і органолептичні
показники хліба 339
хлорофіл (вміст та активність) 101
хміль 339
холін 285
хризантема дрібноквіткова 224
хромосомний розрив 246
Ц
Центральний Лісостеп 50
цибуля коса 207
цибуля розсадна 208
цикл Кальвіна 101

“АПК України”. Реферативний журнал

ПОКАЖЧИК ВИКОРИСТАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ І ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ

цитогенетика ВРХ 246
цитометричні показники 312
ціна 23
ціни овочів 24
ціноутворення 23
цьоголітки 317
Ч
частота обертання 39
червоний перець солодкий 345
чергування культур науково
обґрунтоване 122
черешневі сади інтенсивні 194
черешня 192, 195
Чернігівська обл. 49
чина 144
чина посівна
(Lathirus sativus L.) 163
чинники збереження
врожаю 125, 131
чисельність нематод 122
чоловіча генна стерильність 179
чорна смородина 347
чорнозем 4
чорнозем опідзолений 92
чорнозем опідзолений
сильнореградований 50
чорнозем типовий 53

чутливість ґрунту до ерозії 56
Ш
шарнірно-зчленований
трактор 32
швидке нарощування біомаси 142
швидкість різання 34
швидкість руху агрегату 37
шипшина 348
ширина захвату 28
ширина міжрядь 62, 71, 73, 161,
176
шкаралупа яєць 282
шкідники лісу 360
шкілка горіха волоського 196
шкодочинні організми 118
шкодочинність соснового
шовкопряда 359
шлунково-кишковий тракт
птиці 283
шлунок 257
шляхи поліпшення продукції
ембріонів 140
шляхи поширення дубового клопа
мереживного 361
шматочки плодів 347
шовкопряд сосновий 359
шпаруватість 57

штам “Миргород-1” 325
штучне осіменіння 8
штучне осіменіння тварин 254
щільність 57, 341
щільність будови ґрунту 50
Я
яблука 342, 344
яблуневі насадження 85
ягідні культури 199
ягнята (збереженість) 253
ягнятина 249, 253
ядерно-цитоплазматичне
відношення 312
яєчна продуктивність курей 281
яйця курей 282
якість борошна 338
якість винограду 86
якість води 85
якість зерна 94
якість курятини 275
якість меду 303
якість насіння 157
яловичина 237
ярі культури (захист) 125
ярки 248, 256
ячмінь озимий 98
ячмінь ярий 154, 155, 159, 160
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6.

КУЛЕШОВ М.М. (1998)
КРАВЧЕНКО М.А. (1999)
ЯНАТА О.А. (2001)
ФЕДОРОВА Н.А. (2002)
КОТКО І.К. (2002)
ФОМІЧОВ А.М. (2003)

“АПК України”. Реферативний журнал

Біобібліографічні та історико-бібліографічні серії ННСГБ НААН

7.
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.
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

НАУМЕНКО В.В. (2004)
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)
ВАСИЛЬЄВ В.П. (2017)
КУДАШЕВ В.О. (2018)
ПЕЛЕХАТИЙ М.С. (2018)
ТЮЛЕНЄВ М.О. (2019)
БУГУЦЬКИЙ О.А. (2019)
ГАВСЕВИЧ П.І. (2019)
СЛЮСАР І.Т. (2019)
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75.
76.
77.
78.
79.

ТАРХОВ К.І. (2019)
ТАЇРОВ В.Є. (2019)
ВИРОВЕЦЬ В.Г. (2019)
БОЙКО П.І. (2020)
КОВАЛЬОВ В.Б. (2021)

Історико-бібліографічна серія
“Аграрна наука України в особах,
документах, бібліографії”
засн. проф. В. А. Вергуновим у 2001 р.
(117 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).
12. Вергунов В.А. Полтавське дослідне поле : становлення і розвиток с.-г. дослідної справи в Україні (до
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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).
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).
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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).
56. Вергунов 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).
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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).
70. Кучер В.І. У пошуках радянської моделі аграрної
науки (До 100-річчя Першого всеукраїнського аграрного з’їзду, 1920 рік).
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).
11. Присяжнюк 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).
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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).
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
НААН (1802–2008) (2009).
4. Німецькі сільськогосподарські видання у фондах
ДНСГБ НААН (1822–2010).
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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. матеріалів 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).
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
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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).
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).

“АПК України”. Реферативний журнал

Біобібліографічні та історико-бібліографічні серії ННСГБ НААН

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. Валерій Петрович Буркат : 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).
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).
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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).
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