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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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Піковська О.В. 
ДЕГУМІФІКАЦІЯ ЧОРНОЗЕМІВ І ЗАХОДИ ВІДНОВЛЕННЯ 

ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ 
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

Київ, Героїв Оборони, 17, 03041 
Pikovska O.V. 

DEHUMIFICATION OF CHERNOZEM AND WAYS OF RESTORATION 
SOIL ORGANIC MATTER  

National University of Life and Enviromental Sciences of Ukraine, 
Kyiv, Heroiv Oborony 17, 03041 

 
Анотація. У роботі розкрито проблему зменшення вмісту гумусу у 

чорноземних ґрунтах і основні причини дегуміфікації. Встановлено, що 
мінімізація обробітку ґрунту і застосування органо-мінеральної системи 
удобрення сприяють покращенню гумусового стану чорноземів. 

Ключові слова: гумус, чорнозем, мінімізація обробітку грунту, 
дегуміфікація 

Abstract. In this paper the problem of reducing the content of humus in 
chernozem soil and causes of dehumification was researched. Describe ways to 
restore organic matter, found that reducing tillage and application of organic-
mineral fertilizer system improves the condition of black soil humus. 

Key words: humus, chernozem, reducing tillage, dehumification 
Вступ. У нинішніх умовах сільськогосподарського виробництва особлива 

увага привернута до одного з основних багатств України – чорноземів. Зміни в 
аграрному секторі та особливості землекористування вимагають розробки 
сучасних методів їх раціонального використання. 

Огляд літератури. Медведєв В. В. [1] виділяє чотири основних види 
деградації грунтів: механічну, фізико-хімічну фізичну та хімічну, до якої 
відносить дегуміфікацію. Питанням дослідження органічної речовини грунту в 
Україні присвячені роботи А.Д. Балаєва, В.В. Дегтярьова, М.І. Лактіонова, Г.А. 
Мазура, О.Л. Тонхи та інших. 

Панас Р. [2] зазначає, що зменшення гумусу в ґрунті є 
найконтрольованішим показником зниження його родючості. Багаторічні 
дослідження показують, що основними причинами дегуміфікації ґрунтів 
України є зниження загальної культури землеробства, зменшення обсягів 
внесення органічних добрив, неконтрольований розвиток водної ерозії та 
дефляції. На жаль, процеси дегуміфікації протягом останніх 20 років не 
зупинилися, а продовжуються з достатньо високою інтенсивністю.  

Зменшення вмісту гумусу і погіршення його якісних характеристик може 
спричинюватися як відсутністю постійної компенсації рослинними рештками і 
органічними добривами поточних витрат органічної речовини, головним 
чином, через біологічну її мінералізацію, так і зміною співвідношення між 
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мінералізацією свіжої органічної речовини, утворенням і стабілізацією нових 
гумусових речовин у ґрунті [3]. Для оцінки і прогнозу розвитку дегуміфікації 
використовують розрахунки балансу гумусу і математичні моделі [4]. 

Деградаційні процеси, поширені у ґрунтах України, спричиняють, за 
різними оцінками, зниження продуктивності основних сільськогосподарських 
культур від 10-12 до 40-60%. Це зумовлює необхідність постійного контролю 
стану ґрунтів, що є основою для теорії і практики управління ґрунтом, його 
екологічними та продуктивними функціями. Балюк С.А. підкреслює, що 
приоритетом № 1 у галузі охорони грунтів має стати оптимізація вмісту в 
ґрунтах органічної речовини, досягнення бездефіцитного балансу гумусу в 
ґрунтах. Згідно з об’єктивними даними, за останні 100-120 років ґрунти 
України втратили 20-25% гумусу. Останніми роками втрати становлять 300-700 
кг/га на рік [5].  

Методи досліджень. 
Дослідження проводились у двох дослідах. Перший – стаціонарний дослід 

у ВП НУБіП України “НДГ Великоснітинське ім. О.В. Музиченка” 
Фастівського району Київської області. Грунт дослідної  ділянки – чорнозем 
типовий грубопилувато-суглинковий на лесі. Дослід включає три варіанти 
обробітку ґрунту: оранка на 25-27 см; різноглибинний безполицевий обробіток; 
мілкий безполицевий обробіток на 10-12 см і три варіанти удобрення.  

Другий – в АТЗТ «Агро-Союз» Дніпропетровської області. Ґрунт дослідної 
ділянки – чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий на лесі. 
Порівнювали три способи обробітку грунту: оранку на 20-22 см; мінімальний 
обробіток на 4-5 см і нульовий обробіток ґрунту. У зразках грунту визначали 
вміст гумусу за методом І. В. Тюріна в модифікації В. Н. Симакова. 

Результати.  
Дослідження органічної речовини чорноземів типових показало, що 

удобрення більшою мірою впливало на зміни вмісту гумусу, ніж способи 
обробітку грунту. Результати досліджень стаціонарного досліду засвідчили, що 
всі системи удобрення мали більший вплив на вміст гумусу, ніж системи 
обробітку грунту. Найнижчий вміст гумусу в орному шарі чорнозему типового 
відмічено на варіанті без добрив за оранки – 3,44% (табл.). 

Таблиця 
Вплив різних систем обробітку і удобрення ячменю ярого на вміст 

гумусу чорнозему типового, % 

Варіант удобрення 
Варіанти обробітку грунту 

Оранка Глибокий  
плоскорізний 

Мілкий  
плоскорізний 

Без добрив 3,44 3,41 3,48 
Солома 1,2 т/га + N12 + N55P45K45 3,56 3,62 3,64 
Солома 1,2 т/га+N12+ N78P68K68 3,57 3,63 3,64 
Солома 1,2т/га + N12 + сидерати + N55P45K45 3,61 3,65 3,67 
Солома 1,2 т/га+N12+ сидерати+ N78P68K68 3,61 3,67 3,69 

 
Найвищий вміст гумусу в орному шарі відмічено на варіанті сумісної 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 5 



 Том 7. Выпуск 3 (44)                                                                                                                        Сельское хозяйство 

післядії соломи, сидератів і мінеральних добрив за мілкого плоскорізного 
обробітку (3,69)%. Зниження  глибини обробітку грунту також обумовило 
підвищення диференціації у 0-30см шарі. Уміст гумусу у 0-15см шарі за оранки 
складав 3,45 – 3,62%, за глибокого плоскорізного обробітку 3,46 – 3,71%, а за 
мілкого плоскорізного 3,48 – 3,81%.  

Отже, органо-мінеральна система удобрення з сумісним внесення 
мінеральних добрив, післядією соломи і сидератів найкраще вплинула на 
гуміфікацію чорнозему типового. Скрильник Є.В. [3] також відзначає, що 
довготривале застосування органічної і органо-мінеральної систем удобрення 
на чорноземі типовому сприяє підвищенню рівня гумусованості, ступеня 
гуміфікації органічної речовини та обумовлює зміну її складу. У дослідженнях 
[6] встановлено позитивні зміни групового і фракційного складу гумусу за 
плоскорізного обробітку і системи удобрення з соломою та сидератами.  

Відмічено зміни умісту гумусу та його розподіл в 0-30 см шарі чорнозему 
звичайного за різного обробітку. Верхній 0-10 см шар закономірно 
характеризувався найвищими показниками. Разом з цим, на варіанті нульового 
обробітку відмічeнo найбільшу дифeрeнціацію oрнoгo шару (0,1-0,19% 
порівняно з 10-20 см шаром), за оранки – 0,04-0,1%, а за мінімального 
обробітку – 0,07-0,17%. В середньому у шарі грунту 0-30 см вищий вміст 
гумусу був за нульового (4,64%) і мінімального (4,63%) відносно оранки 
(4,55%). Таким чином, зменшення інтенсивності обробітку є дієвим заходом 
збереження органічної речовини чорнозему звичайного.  

Дослідження вмісту гумусу чорнозему звичайного проводились у ланці 
сівозміни. Нами було встановлено, що найвища мінералізація гумусу 
відбувалась за  вирощування кукурудзи, а найкращі умови для гуміфікації були 
за вирощування пшениці озимої. 

Висновки.1. Однією з основних умов збереження чорноземів України є їх 
захист від дегуміфікації, яка набуває загрозливого характеру. 

2. Мінімізація обробітку грунту забезпечила найвищі показники вмісту 
гумусу у чорноземах звичайних і чорноземах типових. 

3. Застосування органо-мінеральної системи удобрення сприяло 
збільшенню вмісту гумусу чорнозему типового.  
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Анотація: Проведено дослідження з вивчення якісних показників 

товарного молока (жиру, білка, лактози, соматичних клітин). Встановлено, 
що найбільша кількість зданого на переробку молока припадає на літні місяці – 
червень і липень. Переважна кількість молока (68,8%) відповідало вимогам І 
ґатунку, 14,5 % було реалізовано вищим ґатунком, а решта – ІІ. Середній 
вміст жиру в реалізованому молоці 3,45 %, білка – 2,97 %, сухої речовини – 
11,58 %. 

Вміст жиру у молоці коливався в межах від 3,37% до 3,66%, залежно від 
сезону. В динаміці протягом року вміст жиру в молоці зростав у осінні і зимові 
місяці та знижувався у літній період. Середньорічний вміст білка в молоці 
відповідав базисній величині (3,0 %) із коливаннями від 2,87 % до 3,00 %. 
Характер сезонних змін вмісту сухих речовин у молоці аналогічний характеру 
сезонних змін жиру і білка: низький вміст сухих речовин відмічається у 
весняно-літній період, більш високий – в осінньо-зимовий. Зміна кількості СЗМЗ 
в молоці протягом року була самою значною й склала 0,21 %. При цьому 
найвищий його вміст спостерігався у зимовий період (8,25 %), найнижчий 
(8,00 %) – у літній. Середньорічний вміст лактози в заготівельному молоці 4,23 
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%.  
Ключові слова: молоко, ґатунок, жир, білок, суха речовина, СЗМЗ, лактоза 
Annotation: An investigation on study of qualitative indexes of the marketable 

milk (fat, protein, lactose, somatic cells) has been conducted. It has been established 
that the major part of the milk, given for reprocessing, fits to summer months – June 
and July. The major part of milk (68,8%) corresponded to requirements of the І sort, 
14,5 % have been sold with a high sort, and the remaining part with the II sort. The 
average quantity of fat in the sold milk have been 3,45 %, protein – 2,97 %, a dry 
substance – 11,58 %. 

A quantity of fat in the milk has fluctuated within 3,37% to 3,66%, depending on 
the season. In the dynamics within the year, the content of fat in the milk increased in 
autumn and winter months and decreased in the summer period. The average annual 
content of protein in the milk corresponded to the basic value (3,0 %) with 
fluctuations from 2,87 % to 3,00 %. The nature of seasonal changes of dry substances 
in milk is similar to the nature of seasonal changes of fat and protein: a low content 
of dry substances is marked in a spring and summer period; a high level of them is in 
an autumn and winter period. Change of quantity of a dry skim milk remnant in the 
milk within the year has been the greatest one and comprised 0,21 %. Upon that its 
highest content was observed in a winter period (8,25 %), and the lowest one 
(8,00 %) – in a summer period. The average annual content of lactose in the 
procurement milk is 4,23 %.  

Key words: milk, class, fat, protein, dry matter, FDMR, lactose 
Вступ. Якість молочного продукту на кінцевому етапі залежить від 

відлагодженої професійної роботи кожної ланки, все ж головна ланка в цьому 
ланцюгу - господарство. Саме сире молоко, організація процесів доїння, 
очищення, охолодження, зберігання до транспортування на молокопереробне 
підприємство багато в чому визначає якість готового молочного продукту. 
Проблема якості сирого молока займає особливе місце в раціональному 
використанні сировинних ресурсів при їх промисловій переробці, а також є 
запорукою успішної роботи господарства і підвищення його рентабельності [2]. 

Також якісні показники молока, що поставляється на молокопереробні 
підприємства, істотно відрізняються в залежності від сезону. Влітку якість 
страждає від високих температур, які ускладнюють збереження необхідних 
характеристик сировини при його доставці на переробку. Взимку ситуація дещо 
інша. З одного боку в умовах дефіциту сировини частина підприємств змушені 
призупиняти виробництво. З іншого боку в цей період року молоко загалом 
відрізняється більш високою якістю. Збереженню його якісних властивостей в 
ланцюжку від виробника до переробки сприяє природній фактор - холодна 
погода, а також більш висока сезонна частка молока, що виробляється в 
сільськогосподарських підприємствах, у загальному обсязі поставок. 

Мета досліджень – дослідити вплив сезону року на якість товарного 
молока на прикладі ПСП “Колос” Бородянського району Київської області. 

Методи. Якісні показники молока визначали згідно вимог ДСТУ 3662-97 
«Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Проби молока для 
аналізу відбирали згідно вимог ДСТУ ISO 8197:2004 (ISO 8197:1988, IDT) 
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«Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за кількісними 
ознаками». 

Хімічний склад молока визначали у лабораторії ТОВ “Фірма “Фавор” 
м. Києва згідно вимог: 

- вміст жиру, білка, сухих речовин та лактози – ДСТУ 7057:2009 «Молоко 
коров'яче сире. Визначення густини, масової частки жиру, білка, сухої 
речовини та лактози ультразвуковим методом»; ДСТУ ISO 11870:2007 «Молоко 
і молочні продукти. Визначення масової частки жиру. Загальні рекомендації 
щодо використання методів із застосуванням жиромірів» (ISO 11870:2000, IDT) 

Якісні показники молока та його хімічний склад визначали три рази на 
місяць протягом  року. Результати дослідження аналізували з використанням 
графічного аналізу. Для цього визначали середні величини ознак з їх 
статистичними похибками [4]. 

Результати. Кількість реалізованої господарством на переробку продукції 
залежить від чисельності поголів’я корів, рівня їх продуктивності, а також 
наявності внутрішніх домовленостей між господарством і переробними 
підприємствами. 

ПСП «Колос» виробляє невеликі щоденні обсяги молока і все молоко 
реалізує на ТОВ «Фірма «Фавор» м. Києва. В цілому за 2015 рік господарство 
реалізувало 226,4 т. Найбільша кількість зданого на переробку молока припадає 
на літні місяці – червень (207,6 ц) і липень (218,3 ц), що можна пояснити 
зростанням молочної продуктивності корів завдяки годівлі їх зеленими 
кормами. 

Варто відмітити, що протягом року якість молочної сировини суттєво 
коливалась. Згідно ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при 
закупівлі» господарство реалізовувало молоко вищого, І та ІІ ґатунку. 
Переважна кількість молока (68,8%, або 1558,1 ц) ПСП «Колос» відповідало 
вимогам І ґатунку, яким воно і було зараховано. Лише 14,5 %, або 327,6 ц 
молочної сировини було реалізовано вищим ґатунком, а решта – ІІ. Слід 
відмітити, що протягом року в господарстві не вироблялося молоко сорту 
екстра. 

Дослідженнями зміни складу молока протягом року встановлено, що 
середній вміст жиру в реалізованому молоці 3,45 %, білка – 2,97 %, сухої 
речовини – 11,58 %. 

Вміст жиру у молоці, яке надійшло на дослідження, коливався в межах від 
3,37% до 3,66%, залежно від сезону. В динаміці протягом року вміст жиру в 
молоці зростав у осінні і зимові місяці та знижувався у літній період. 
Порівняння отриманих результатів вмісту жиру в заготівельному молоці з 
базисною жирністю молока в Україні показує, що в основному отримані дані 
відповідають величині встановленої базисної жирності (3,4 %), однак у літній 
період були відмічені відхилення показників вмісту жиру від базисної величини 
в меншу сторону до 0,03-0,09 %.  

Головним фактором, від якого залежить сиропридатність молока і вихід 
сирів є вміст казеїну, який складає в молоці 75-85 % від вмісту білка. 
Середньорічний вміст білка в молоці відповідав базисній величині (3,0 %) із 
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коливаннями від 2,87 % до 3,00 %. Однак, у липні-вересні відмічено менший 
від базисної величини вміст білка в молоці  

 
Хімічний склад товарного молока 

Місяці року вміст 
жиру, % 

вміст 
білка, % 

суха речовина, 
% СЗМЗ, % лактоза, % 

січень 3,51 3,00 11,80 8,21 4,27 
лютий 3,60 3,00 11,81 8,25 4,29 

березень 3,42 3,00 11,70 8,15 4,24 
квітень 3,40 3,00 11,70 8,08 4,20 
травень 3,41 3,00 11,52 8,09 4,21 
червень 3,41 3,00 11,18 8,14 4,23 
липень 3,31 2,87 11,37 8,00 4,16 
серпень 3,37 2,90 11,67 8,01 4,17 
вересень 3,66 2,97 11,56 8,19 4,26 
жовтень 3,40 3,00 11,54 8,19 4,26 
листопад 3,43 3,00 11,63 8,15 4,24 
грудень 3,51 2,93 11,50 8,13 4,23 

Всього за рік 3,45±0,02 2,97±0,01 11,58±0,04 8,13±0,02 4,23±0,01 
 
Кількість сухих речовин в молоці пов’язано з його хімічним складом, 

зокрема вмістом жиру і білку. Характер сезонних змін вмісту сухих речовин у 
молоці аналогічний характеру сезонних змін жиру і білка: низький вміст сухих 
речовин відмічається у весняно-літній період, більш високий – в осінньо-
зимовий. 

Найбільш змінною часткою сухого залишку молока є жир, тому в практиці 
молочного виробництва часто використовують показник вмісту сухого 
знежиреного молочного залишку (СЗМЗ), кількість якого одержують після 
віднімання відсотку жиру із загальної кількості сухих речовин молока. Зміна 
кількості СЗМЗ в молоці протягом року була самою значною й склала 0,21 %. 
При цьому найвищий його вміст спостерігався у зимовий період (8,25 %), 
найнижчий (8,00 %) – у літній. Такі зміни відповідають фізіологічному стану 
корів (друга третина лактаційного періоду) та зумовлені літнім раціоном 
годівлі. 

Лактоза у молоці є найбільш стабільним компонентом, вміст якої майже не 
змінюється на протязі лактації. Це є дуже важливим чинником, так як молочний  
цукор відіграє велику роль у збереженні постійного осмотичного тиску у 
системі кров-молоко [1, 3 ]. Лактоза – осмотично активна речовина, яка 
визначає об’єм секреції з молоком води і, відповідно, є головним фактором, 
зумовлюючим рівень надою, через це коливання її у молоці значно нижче, ніж 
жиру і білка. Проведені дослідження показали, що середньорічний вміст 
лактози в заготівельному молоці 4,23 % і є більш сталою величиною ніж жир і 
білок. 

В цілому, аналізуючи хімічний склад реалізованого молока можна 
виділити тенденцію до зниження вмісту в ньому сухих речовин, у тому числі 
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жиру і білка у літній період, та зростання взимку. Суттєва зміна умов годівлі і 
утримання по сезонах року (перехід від стійлового до пасовищного утримання) 
призводить до більших перепадів у хімічному складі молока. Збереження 
постійних умов утримання та годівля тварин збалансованими раціонами 
дозволяє зменшити негативний вплив сезону на склад молока, але за 
тимчасових перебоїв із надходженням окремих кормів, якими балансують 
раціони, або зміні структури раціону, можна спостерігати різкі стрибки вмісту 
жиру, білка і сухих речовин у отриманій продукції. 

Висновки і перспективи. Узагальнені дані аналізу проб товарного молока 
свідчать, що переважна кількість молока відповідало вимогам І ґатунку, 14,5 %, 
молочної сировини було реалізовано вищим ґатунком, а решта – ІІ. Характер 
сезонних змін вмісту жиру і білка в заготівельному молоці однаковий і 
відповідає сезонним змінам вмісту жиру, а саме: низькі значення вмісту жиру і 
білка в молоці відмічаються у весняно-літній період, дещо вищі – в осінньо-
зимовий. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні інших 
чинників, що можуть впливати на якість молока на різних етапах його 
виробництва для підвищення сортності. 
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Дослідження, спрямовані на виявлeння оптимальних умов живлeння рослин 

ріпаку ярого з мeтою отримання підвищeної продуктивності культури в 
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конкрeтних грунтово- кліматичних умовах, проводили протягом 2014-2015 рр. 
в умовах Черкаської області. Основна мeта досліджeнь полягала у визначенні 
кращих умов живлeння для рослин ріпаку ярого за проведення позакореневих 
підживлень комплексом мікроелементів Квантум «Олійний» та Бор-актив у 
фази стеблування та бутонізації  на фоні основного удобрення N40P60K80

 з 
метою підвищення показників продуктивності культури. Результати 
досліджень засвідчують, що найбільшу кількість сухої речовини  рослинами 
було накопичено на період збору врожаю  ріпаку ярого сорту Сіріус на варіанті 
із внесенням N40P60K80+Квантум «Олійний» (бутонізація)+Бор-актив 
(бутонізація), яка становила 7,65 т/га. 

Ключові слова: ріпак ярий, удобрення, підживлення, макроелементи, 
мікроелементи, урожайність, продуктивність 

The research which was conducted in 2013-2015 in Cherkasy region aimed at 
identifying the best ways of fertilizing spring rape in order to enhance productivity of 
the plant in specific soil and climatic conditions. The purpose of the research was to 
reveal the most effective ways of fertilizing spring rape when using complex 
microelements Quantum «Oliynyi» and nutramin in the phase when caulis is formed 
and in the budding phase on the background of the main fertilizer NPK to enhance 
the productivity of the crop. The results of the research show that in the period of 
harvesting plants of variety Sirius accumulated the biggest number of dry matter 
when being fertilized NPT + Quantum «Oliynyi» (budding) + nutramin (budding) 
which was 7.65 t/ha. 

Key words: spring rape, fertilizing, feeding, microelements, macroelements, 
crop capacity, productivity 

Причиною значного росту попиту на насіння ріпаку як сировини стало 
широке використання його не лише для одержання харчової олії, а й для 
виробництва біопалива (біодизель) [1]. Особливо активно ці процеси йдуть в 
Європі, де обмежені запаси природної нафти та існують проблеми охорони 
навколишнього середовища. Під час виробництва і використання 1 л 
дизельного палива в навколишнє середовище потрапляє 3 кг СО2, а 
біодизельного – 0,5 кг. За врожаю насіння ріпаку 30 ц/га можна виробити 1300 л 
дизельного палива. Рослинні технічні масла розкладаються в ґрунті через 7 діб 
на 95 %, тоді як мінеральні – тільки на 16 %. Вже нині частка використання 
транспортом біопалива становить близько 8 %. 

Крім того, олія ріпаку ярого сучасних високоякісних 00 сортів і гібридів 
відзначається високими якісними показниками. Так, за вмістом олеїнової 
кислоти (58 %) – самого цінного компоненту рослинної олії – вона 
поступається лише оливковій олії (77 %) і  майже в 3 рази перевищує 
соняшникову (20 %). Олеїнова кислота знижує рівень холестерину в крові, 
попереджує атеросклеротичні  зміни судинної системи людини, в порівнянні з 
іншими рослинними оліями ріпакова олія має перевагу в тому, що вона містить 
всі фізіологічно важливі кислоти в оптимальному співвідношенні [2, 3]. 

Мета досліджень  спрямована на удосконалення елементів технології 
вирощування ріпаку ярого в умовах Черкаської області. Основні напрямки 
досліджень полягали у встановленні оптимальних строків проведення 
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позакореневих підживлень культури препаратами з різним набором 
мікроелементів.  

Предметом досліджень була технологія вирощування районованих сортів 
ріпаку ярого: Магнат, Сіріус та її оптимізація за рахунок створення 
оптимальних умов живлення.  

Дoслiджeння прoвoдили зa сxeмoю: фактор А (сорти): Магнат, Сіріус; 
фактор В: удобрення: N0P0K0 (контроль); N40P60K80 + Квантум «Олійний» 
(стеблування); N40P60K80 + Квантум «Олійний» (стеблування)+Бор-актив 
(стеблування); N40P60K80+Квантум «Олійний» (бутонізація); N40P60K80+ Квантум 
«Олійний» (бутонізація)+ Бор-актив (бутонізація). 

Площа посівної ділянки – 50,4 м2, облікової – 36 м2, повторність – 
чотириразова. Технологія вирощування ріпаку ярого в дослідах, за 
виключенням досліджуваних факторів, була загальноприйнятою для  Лісостепу 
України. 

Фосфорні і калійні добрива вносились з осені під основний обробіток 
ґрунту, азотні – під передпосівну культивацію, позазакореневі підживлення 
проводили відповідно до схеми досліджень.  

Результати досліджень. Контроль за розвитком і ростом  будь-якої 
культури, як і ріпаку ярого, включає постійні спостереження за розвитком 
рослин на різни етапах органогенезу. Це забезпечує можливість проводити 
діагностику та керувати структурою посівів, встановлювати їх потенційну та 
реальну врожайність. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що чим швидше наростає площа 
листків рослини, тим більшу кількість світлової енергії здатні поглинути посіви 
за одиницю часу, що, в свою чергу, забезпечує формування більшої кількості 
сухої речовини. 

Початок вегетації рослин характеризується тим, що переважна частина 
листків рослини перебуває у фазі формування та ембріонального розвитку. По 
мірі росту та розвитку рослини на ній з’являються повністю сформовані листки, 
їх чисельність динамічно зростає. 

Роль листків різних ярусів різна за функціями. Нижні листки рослин ріпаку 
відповідають за формування кореневої системи, верхні – генеративної. Стан 
середніх листків визначає загальний розвиток та продуктивність рослини. 
Тому, чим швидше в посіві відбувається наростання цієї категорії листків, тим 
більша кількість світлової енергії поглинається посівом за одиницю часу [4].  

Відповідно до даних А.А. Ничипоровича добрими вважають посіви, 
фотосинтетичний потенціал яких становить не менше 2 млн м2/га  за добу. X 

Динаміка функціонування листкової поверхні на рослинах ріпаку ярого в 
ході проведення досліджень характеризується максимумом – 59,7, тис.м2/га, 
який припадає на фазу цвітіння. Відповідно до цієї величини рослина ріпаку 
ярого на період формування розетки має площу листків, яка складає 31,% від 
максимального показника, тоді як на період стеблування даний показник 
становить 51 % листкової площі, а  на початку дозрівання – 43,0 %. В кінці 
плодоутворення спостерігається процес активної втрати листів, і як результат, - 
скорочення їх сумарної площі. 
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Результати наших досліджень засвідчують, що застосування мінеральних 
добрив мало позитивний вплив на наростання листкової поверхні  рослин  
ріпаку ярого досліджуваних сортів. По мірі росту та розвитку рослин 
досліджуваної культури показники площі листків збільшувались, сягаючи свого 
максимуму у фазу цвітіння. У подальшому було відмічено зменшення площі 
листків на рослині і посіві в цілому. Така тенденція прослідковувалась нами на 
всіх варіантах застосування добрив та за вивчення їх впливу на ріст та розвиток 
досліджуваних сортів ріпаку ярого.  

У фазу цвітіння було виявлено позитивний вплив застосування комплексу 
мікроелементів, якими обробляли посіви у фази стеблування та початку 
бутонізації. Найбільший ефект було отримано від застосування  у позакореневе 
підживлення комплексу препаратів Квантум «Олійний»+Бор-актив у фазу 
бутонізації. Цей ефект був притаманний обом досліджуваним сортам. Проте, 
показники ріпаку ярого сорту Сіріус були вищими і на відповідному варіанті 
склали 59,7 тис. м2/га. Тоді, як у сорту Магнат площа листків на цьому ж 
варіанті удобрення відповідала 50,4 тис. м2/га. Дещо нижчими виявились 
показники за внесення у підживлення лише Квантум «Олійний» у фазу 
бутонізації, з показниками, що відповідали у сорту Магнат 49,1 тис. м2/га, у 
сорту Сіріус – 51,1 тис. м2/га за показників у варіантах без добрив відповідно 
42, 2 та 43,2 тис. м2/га. 

У фазі початку дозрівання ріпаку ярого було відмічено суттєве зниження 
площі листків. Варто відмітити і той факт, що у варіанті із застосуванням у 
підживлення комплексу Квантум «Олійний» (бутонізація)+ Бор-актив 
(бутонізація) спостерігалось зменшення площі листків лише удвічі. Це свідчить 
про подовження тривалості функціонування листкового апарату за умови 
внесення комплексу мікроелементів. 

Інтенсивний ріст вегетативних органів рослини є однією з важливих умов 
повного використання рослинами води, елементів живлення і вуглекислого газу 
повітря в процесі акумуляції сонячної енергії. 

Формування сухої речовини в рослинах ріпаку ярого характеризується 
динамічним балансом, вираженим, з одного боку, надходженням мінеральних 
речовин з ґрунту та синтезованого внаслідок процесу фотосинтезу органічних 
сполук. Тоді, як з другого боку, він характеризується витратами накопичених у 
рослинах на процеси дихання органічних сполук. Накопичення сухої речовини 
рослинами – є відбитком життєдіяльності рослинного організму на кожному з 
пройдених ним етапів органогенезу з врахуванням конкретних, для певного 
регіону, умов навколишнього середовища. Вміст сухої речовини в рослинах 
значною мірою визначається рівнем мінерального живлення. В умовах 
удобрення сільськогосподарських культур  накопичення сухої речовини значно 
підвищується на всіх етапах органогенезу культури. Варто відзначити і те, що 
найбільший приріст сухої речовини відмічено за застосування мінеральних 
добрив на фоні післядії.  

Дослідження свідчать, що по мірі росту та розвитку рослин вміст сухої 
речовини збільшується. Поряд з тим, змінюється він і під впливом удобрення, 
конкретних погодних умов років досліджень та сортових особливостей 
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культури.  
Результати досліджень показали, що по мірі проходження фаз росту та 

розвитку рослин ріпаку ярого спостерігалось зростання вмісту сухої речовини в 
них. При цьому застосування мінеральних добрив мало позитивний вплив на 
накопичення сухої речовини посівами культури. 

Експериментальні дані літературних джерел засвідчують, що до фази 
стеблування рослини ріпаку здатні накопичувати до 34,6 % сухої речовини, тоді 
як до бутонізації – 59,3 % (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка накопичення сухої речовини рослинами ріпаку ярого, т/га 

(середнє 2014-2015 рр.) 
Сорт Варіанти удобрення Фаза росту і розвитку 

розетка стеблування цвітіння дозрівання 

М
аг

на
т 

N0P0K0 (контроль) 0,96 1,25 2,89 3,78 
N40P60K80 1,12 1,39 3,75 4,72 
N40P60K80 + Квантум 
«Олійний»(стеблування) 

1,15 1,45 4,66 5,69 

N40P60K80 + Квантум 
«Олійний» 
(стеблування)+Бор-
актив (стеблування) 

1,13 1,44 4,95 5,87 

N40P60K80+ Квантум 
«Олійний» (бутонізація) 

1,13 1,46 5,31 6,39 

N40P60K80+ Квантум 
«Олійний» 
(бутонізація)+ Бор-
актив (бутонізація) 

1,11 1,43 5,53 7,05 

С
ір

іу
с 

N0P0K0 (контроль) 1,08 1,45 3,04 3,98 
N40P60K80 1,32 1,89 3,98 5,19 
N40P60K80 + Квантум 
«Олійний»(стеблування) 

1,45 1,95 4,87 5,96 

N40P60K80 + Квантум 
«Олійний» 
(стеблування)+Бор-
актив (стеблування) 

1,40 1,89 5,09 6,23 

N40P60K80+ Квантум 
«Олійний» (бутонізація) 

1,53 1,86 5,67 6,79 

N40P60K80+ Квантум 
«Олійний» 
(бутонізація)+ Бор-
актив (бутонізація) 

1,42 1,93 6,24 7,65 

 
Результати, отриманих нами даних показали, що у фазу цвітіння 

прослідковувався ефект від застосування позакореневих підживлень. Так, 
застосування у позакорене підживлення Квантум «Олійний» (стеблування) на 
фоні N40P60K80 у рослин сорту Магнат дозволило накопичити суху речовину, 
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кількість якої склала 4,66 т/га, тоді як на варіанті із внесенням лише N40P60K80 
показник склав 3,75 т/га, а на варіанті без добрив – 2,89 т/га. У сорту Сіріус 
спостерігалась аналогічна залежність з показниками, що становили відповідно 
4,87 т/га, 3,98 т/га з показником на контролі – 3,04 т/га. 

Застосування у підживлення Квантум «Олійний» (стеблування)+Бор-актив 
(стеблування) у сорту Магнат дозволило накопичити суху речовину у кількості 
4,95 т/га, тоді як у сорту Сіріус на цьому ж варіанті підживлення показник 
склав відповідно 5,09 т/га.  

Проведення підживлень у фазу початку бутонізації виявилось більш 
ефективним  ніж у фазу стеблування. Так, за проведення підживлення у фазу 
бутонізації Квантум «Олійний» у сорту Магнат кількість сухої речовини 
становила у середньому за роки досліджень 5,31 т/га, у сорту Сіріус – 5,67 т/га.  

Проте, найбільшу кількість сухої речовини було накопичено рослинами 
ріпаку ярого обох досліджуваних сортів у фазу цвітіння за проведення 
комплексного підживлення у фазу бутонізації Квантум «Олійний» та Бор-актив 
з показниками, що склали у рослин сорту Магнат 5,53 т/га та сорту Сіріус     
6,24 т/га. Фаза достигання характеризувалась подальшим накопиченням сухої 
речовини.  

Варто відзначити, що найбільша кількість сухої речовини була накопичена 
на період збору врожаю рослинами ріпаку ярого сорту Сіріус на варіанті із 
внесенням N40P60K80 + Квантум «Олійний» (бутонізація) + Бор-актив 
(бутонізація), яка становила 7,65 т/га.  
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Анотація. Наведено результати вивчення поширення коренів та 

охарактеризовано особливості формування кореневої системи сосни звичайної 
в насадження Українського Полісся. 

Ключові слова: Лісові культури, коренева система, ґрунт. 
Abstract. The results of the study of the spread of roots and describes features of 

the formation of the root system of pine plantations in the Ukrainian Polissya. 
Keywords: Forest planting, root system, soil. 
Вступ. У деревних рослин, крім фізіологічно активних корінців, існує 

велика кількість скелетних. Окрім того, що скелетними і провідними коренями 
виконуються механічні функції і передається пасока у надземні органи, у них 
також відкладаються запасні асимілянти. Коріння з великим запасом поживних 
речовин забезпечує безперервний та інтенсивний ріст всмоктувальних корінців. 
У результаті цього надземні органи одержують достатньо необхідних для росту 
елементів живлення. Отже, одним із суттєвих факторів, який підвищує 
фотосинтетичну активність листя, є наявність у рослин могутньої кореневої 
системи [1, 2]. 

Сосна звичайна завдяки високій пластичності кореневої системи належить 
до виняткових лісотвірних деревних порід у екстремальних умовах 
місцезростання. В межах одного лісорослинного району вона здатна 
утворювати насадження як на відносно багатих сірих лісових, так і на бідних 
піщаних або кам’янистих ґрунтах, на перезволожених торфовищах та сухих 
пісках. Залежно від родючості ґрунту і ступеня його зволоження, сосна може 
формувати або поверхневу кореневу систему, у якій стрижневий корінь 
виражено слабо, або глибинну, з добре вираженим стрижневим коренем. Так, 
М.І. Калініним [3] було зафіксовано кореневу систему сосни звичайної, яка 
досягала глибини 4,5 м. 

Результати. Обговорення і аналіз. Нашими дослідженнями було 
встановлено, що у 16-річному насадженні складом 10Сз у свіжих борах 
коренева система являє собою комбінацію з поверхневого та стержневого типів 
кореневих систем. 

У верхніх шарах ґрунту (глибиною до 40 см), які є відносно багатими, 
розвинена яскраво виражена поверхнева коренева система, причому досить 
потужна. Наявний також і стрижневий корінь, що поширюється вглиб до 1,0-
1,2 м. Але на всій його протяжності значного горизонтального розгалуження не 
спостерігається. Тобто сосна за даних умов розвинула комбіновану кореневу 
систему. Аналогічна будова кореневих систем спостерігається і у 27-річному 
насадженні у свіжих борах. 

Слід додати, що розкопана на пробній площі коренева система дерева 
сосни характеризується наявністю добре розвиненого стрижневого кореня, який 
проникає на глибину понад 2,0 м, та ще двох також добре розвинених якірних 
коренів, які горизонтально поширюються у діаметрально протилежних 
напрямках на відстань до 2,5-2,7 м. Таким чином, у борових умовах сосна до 
віку 70 років розвиває комбіновану кореневу систему, яка складається зі 
стрижневого кореня та кількох якірних, що утворилися від бокових. Очевидно, 
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такий розвиток пов’язаний із існуючою напругою стосовно наявності елементів 
живлення у борах. 

Стосовно суборових умов, то тут ситуація дещо інша. На пробних площах, 
закладеній у свіжих суборах, коренева система характеризується слабким 
розвитком стрижневого кореня, але дуже розвинутими якірними коренями, 
яких нараховується п’ять штук, і які поширюються в бік міжрядь на відстань до 
2,5-3,0 м, а у ряду – на відстань до 1,3-1,5 м. 

Що стосується насаджень у надмірно зволожених типах лісорослинних 
умов, то для них не вказується поширення у ряду та міжрядді, оскільки ці 
насадження природного походження. 

Під час дослідження соснових насаджень у перезволожених умовах було 
встановлено, що модельні дерева віком 60 років утворили специфічну 
триярусну кореневу систему. Перший ярус коренів розташований на глибині 
20-25 см. Вік цих коренів 45-50 років. Нижче, на глибині 40-60 см, 
розташовується другий ярус коренів, вік яких – 50-60 років. Ще нижче, на 
глибині близько 1,0 м, розташований третій ярус коренів, які виявилися 
наймолодшими – вік цих коренів 25-35 років. 

Поширення фізіологічно активного коріння також мало свою специфіку. 
Найбільше фізіологічно активного коріння відходило від провідних коренів 
першого ярусу. Від коренів другого ярусу фізіологічно активних відходило 
значно менше і, причому, більше їх було не на глибині розташування скелетних 
коренів (40-60 см), а дещо вище – на глибині 10-40 см. Що стосується коренів 
третього ярусу, які знаходяться на глибині 1,0 м, то тут не було виявлено 
жодного живого корінця з діаметром менше 2,0 мм. Наявні тонкі корінці 
відмерлі, хоча самі скелетні корені ще живі (але вже мають ознаки поступового 
загнивання). 

На нашу думку, така специфічна будова кореневої системи пов’язана у 
першу чергу з осушувальною меліорацією даної ділянки (ця пробна площа 
закладена на ділянці після регульованої двосторонньої меліорації) та у 
подальшому з її повторним заболоченням (що особливо вплинуло на дерева 
саме на цій пробній площі, оскільки вона була закладена на відстані 10 м від 
осушувального каналу). Таке припущення випливає з віку коренів третього 
ярусу – 25-35 років, тобто вони з’явились після створення осушувальної сітки 
під час проведення експериментів з одно- та двостороннім осушенням [5]. 
Після зменшення рівня ґрунтових вод та поліпшення аерації ґрунту корені 
почали поширюватись вглиб, а після припинення доглядів за осушувальною 
сіткою та викликаного цим повторного заболочення, стали відмирати. 

Під час розкопування кореневої системи модельного дерева віком 90 років 
(висота 16,0 м, діаметр на висоті 1,3 м – 22,5 см) на пробній площі, яка також 
закладена на відстані 10 м від осушувального каналу, на ділянці після 
двостороннього осушення такої специфічної будови кореневої системи 
виявлено не було. У цьому випадку коренева система виявилась яскраво 
виражено поверхневою, причому поширювалась вглиб лише до 40 см. Слід 
відмітити, що така незначна глибина поширення коренів пов’язана, очевидно, з 
високим рівнем ґрунтових вод, що у свою чергу викликано близьким 
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розташуванням дерева біля осушувального каналу (10 м).  
Аналогічною виявилась будова кореневої системи дерева сосни віком 90 

років у тому ж самому виділі, але на відстані 80 м від осушувача. Єдиною 
відмінністю було те, що корені сягали глибини 1,0 м (на глибині 1,1-1,2 м було 
зафіксовано рівень ґрунтових вод). 

На нашу думку, наявність специфічної будови кореневої системи у дерева 
віком 60 років, порівняно з кореневою системою 90-річного дерева, пов’язана із 
різницею у віці насаджень. Адже на осушення заболочених земель активніше 
реагують молодші деревостани і значно гірше – старші. Насадженню де 
виявлено триярусну кореневу систему, на момент початку меліоративних робіт 
було близько 20 років, тоді як іншому насадженню майже 50 років. Цілком 
очевидно, що активніше відкликалися на поліпшення умов для росту і розвитку 
кореневі системи дерев 20-річного, ніж 50-річного віку. 

Висновки: Коренева система сосни в основному залежить від типу 
ґрунтів. На піщаних ґрунтах, зазвичай вона, крім глибинних стрижневих 
коренів, утворює численні поверхневі та якірні. У перезволожених умовах у неї 
формуються переважно бокові поверхневі або ярусні корені. На занедбаних 
землях, які не використовуються або непридатні для сільського господарства, 
сосна інтенсивно розвиває коріння у верхніх горизонтах ґрунту, Після того, як 
її корені освоїли верхній родючий шар ґрунту, вони заглиблюється в нижні 
шари. Внаслідок слабкого обміну повітря цей процес відбувається досить 
повільно [1]. У цілому формування сосною поверхневої кореневої системи 
призводить до раннього змикання коренів і зменшення запасів продуктивної 
вологи у ґрунті, що особливо негативно проявляється у роки з недостатньою 
кількістю опадів. 
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Анотація. За потреби розуміння впливу змін клімату на продуктивність 
сільськогосподарських культур підвищується цінність результатів досліджень 
тривалих польових дослідів. У статті наведено результати отримані при 
вирощуванні ячменю ярого в стаціонарному досліді. Показано залежність 
урожайності зерна ячменю від післядії фонів живлення і погодних умов 
вегетаційного періоду у роки дослідження. Встановлено, що кількість опадів 
мала найістотніший вплив на урожайність зерна ячменю: парна кореляція 
показників отримана на рівні R2=0,99. 

Ключові слова: ячмінь ярий, урожайність, погодні умови, післядія фону 
удобрення, кореляція. 

Abstract. If necessary understanding of the impact of climate change on the 
productivity of crops increased value of long-term research field experiments. In the 
article the results of  spring barley cultivation  in the stationary experiment are 
shown. The dependence of the barley yield from the aftereffect backgrounds of supply 
and weather conditions during the growing period are studied. Established that the 
amount of precipitation have the most significant effect on the yield of barley: 
correlation parameters is R2 = 0,99. 

Key words: barley yields, weather, background aftereffect fertilization, 
correlation. 

Вступ. Ріст і розвиток сільськогосподарських культур може стримуватися 
різними факторами навколишнього середовища, включаючи несприятливу 
температуру, суму активних температур за вегетаційний період, нестачу вологи 
в світла, а також властивості грунту [2].  У таких умовах моніторинг стану 
кліматичної системи країни та її регіонів набуває виняткового значення для 
розуміння проблем та нових перспектив, пов’язаних з регіональними проявами 
глобальних змін клімату [1]. 

Дослідження, що проводяться у тривалому стаціонарному досліді дають 
можливість простежити вплив як рівня живлення так і погодних умов на 
продуктивність сільськогосопдарських культур, що дозволяє проаналізувати 
динаміку показників продуктивності, зокрема, ячменю ярого пивоварного при 
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вирощуванні у Лісостепу України. 
Методика досліджень. Для аналізу використані дані отримані у 

стаціонарному досліді кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. 
О.І. Душечкіна, який територіально розташований у межах землекористування 
с. Пшеничне ВП НУБiП України «Агрономічна дослідна станція» у 
Василькiвському району Київської областi.  

Схема досліду передбачала вивчення наступних варіантів за післядії 
насиченості добрив у зерно-буряковій сівозміні: Контроль (Без добрив); Гній 
(післядія 12 т/га) – фон; Фон + Р (післядія 81 кг/га); Фон + РК (післядія 
166 кг/га); Фон +NPK (післядія 239 кг/га); Фон + 1,5 NPK (післядія 358 кг/га); 
NPK (післядія 239 кг/га). 

За роки досліджень вивчали районований для Полісся і Лісостепу сорт 
пивоварного ярого ячменю Себастьян, який відносяться до ярих пивоварних 
різновидів. Статистична обробка результатів проведена методом дисперсійного 
аналізу за Доспеховим, кореляційно-регресійний аналіз у програмі Exsel (Пакет 
аналізу) та Statictika 6,0. 

Територія, де проводилися дослідження, знаходиться в північній частині 
Лісостепу України, відноситься до Білоцерківського агрогрунтового району. 
Помірно-континентальний клімат, зумовлює особливості кліматичних і 
погодних умов під час вирощування сільськогосподарських культур, зокрема 
ячменю ярого. 

Результати. Обговорення і аналіз. Погодні умови у роки досліджень 
вирізнялися нерівномірністю температурного режиму і кількості опадів по 
роках дослідження порівняно з середніми багаторічними показниками, що 
впливало на урожайність ячменю ярого вирощуваного за післядії різних систем 
удобрення у сівозміні.  

Основною величиною, що відображає взаємозв’язок вище зазначених 
погодних показників, є гідротермічний коефіцієнт (ГТК), що формується 
протягом року і вегетаційного періоду. За величиною ГТК вегетаційний період 
2013 року характеризувався рівнем забезпеченого зволоження (рис. 1).  

 
Рис. 1. Величина ГТК у період вегетації ячменю ярого 
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Однак, на початку вегетації ярих культур спостерігалася засуха, кількість 
опадів була меншою на 11 мм середньобагаторічних показників, тому було 
відзначено нерівномірність сходів. У травні, а особливо червні спостерігався 
надлишок вологи. У червні кількість опадів перевищувала на 49 мм, що 
спричинило вилягання частини врожаю та затягнуло його збір.  

Опади липня не переважали багаторічні показники, але надмірна вологість 
колосся зумовила розвиток грибкових хвороб, що знизило якість врожаю.  

На відміну від решти років дослідження 2014 рік мав підвищений показник 
ГТК у період вегетації ячменю на рівні 1,81, що вказує на надлишкове 
зволоження. Кількість опадів за вегетаційний період становить 357 мм. При 
цьому протягом квітня-липня відзначено позитивну величину ∆W, мм із 
переважанням у травні на 60 мм порівняно з багаторічною кількістю. Сумарно 
дощі випадали протягом 96 днів за вегетацію ячменю.  

Температурний режим не вирізнявся підвищеними величинами. 
Враховуючи, що середньомісячна температура березня становила +6,5С посів 
ячменю проводили 25 березня. Під час появи сходів у квітня і на початку 
кущення умови зволоження на 23 мм відрізнявся від багаторічних даних, що 
спричинило затягування періоду фаз росту і розвитку на першому етапі. 

Кількість опадів у травні значно вирізнялася від середніх багаторічних і 
характеризувалася нерівномірністю випадання, опади носили зливовий 
характер. Червень та липень були менш спекотними порівняно з іншими 
роками, опади переважали на 10 і 13 мм, що зумовило накопичення білка і 
зниження кількості крохмалю у зерні.  

Найбільш посушливим був 2015 рік, гідротермічний коефіцієнт становив 
0,78, тобто на рівні ГТК посушливої зони. При цьому температура була вищою 
у квітні-травні на 0,9-1 С,і лише на 0,3-0,9 С нижчою за середні багаторічні 
показники (див. рис. 1).  

Однак, кількість опадів була недостатньою і їх дефіцит порівняно з 
багаторічними показниками - 94 мм за період вегетації спричинили швидке 
підсихання врожаю і накопичення сухої речовини у рослинах. 

Таким чином, погодні умови території господарства відрізнялися від 
середньобагаторінчих показників і мали вплив як на поживний режим ґрунту 
так і продуктивність ячменю ярого, що потребує детального аналізу. 

Урожайність сільськогосподарських культур обумовлюється різними 
факторами, серед яких умови живлення є найбільш змінними і такими що 
піддаються управлінню. Застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні та 
післядія їх насиченості створюють поліпшені умови для росту і розвитку 
рослин ячменю. При цьому рослини інтенсивніше формують структурні 
елементи урожаю, які в кінцевому результаті сприяють отриманню 
підвищеного приросту урожайності зерна (рис. 2). Найвища урожайність (4,50-
5,14 т/га) протягом аналізованих років отримана у варіанті післядії насиченості 
сівозміни полуторною нормою мінеральних добрив. Слід відзначити, що у 2014 
р. різниця між урожайністю удобрюваних варіантів і контролю була нижчою 
порівняно з іншими роками, що може бути пов’язано зі сприятливішими 
умовами зволоження цього року і рівномірнішим розвитком рослин у всіх 
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варіантах, а не лише за післядії добрив. 
 

 
Примітка: * - післядія насиченості сівозміни 

Рис. 2. Приріст урожайності зерна ячменю ярого до контролю 
 

 
Серед неконтрольованих причин коливання урожайності 

сільськогосподарських культур є кліматичні зміни. В Україні для клімату 
останніх років характері стрімкі зміни погодних умов зі значною кількістю 
несприятливих умов на різних етапах органогенезу рослин. Шкідливо 
впливають на ріст і розвиток рослин різкі перепади максимуму і мінімуму 
температур протягом доби [3].   

Для визначення впливу деяких показників погодних умов: температури і 
вологості повітря, кількості опадів за період вегетації ячменю ярого на його 
урожайності використано середньозважені їх величини по рокам досліджень 
(табл. 1). 

Таблиця 1  
Середньозважені показники урожайності і погодних умов 
Рік 

дослідження Урожайність, т/га Т, С Опади, мм Вологість 
повітря, мм 

2013 3,66 17,1 224,0 60,8 
2014 4,12 16,1 357,0 71 
2015 3,43 16,6 157,0 66 

 
Результати статистичної обробки середніх даних по урожайності 

досліджуваних варіантів по роках і відповідних погодних параметрів наведено 
в табл. 2. Парна кореляція вказує на найістотнішу пряму залежність 
урожайності ячменю ярого від кількості опадів, тобто умови зволоження за 
період квітень-липень найбільшою мірою позитивно впливали на формування 
урожаю. 

Температура повітря у період вегетації ячменю по впливу на урожайність 
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зерна мала залежність: із підвищенням температури вище середніх 
багаторічних показників відбувається зниження урожайності. Так, у 2015 р., 
який за квітень-липень вирізнявся на ∆Т +0,20С і кількістю опадів на ∆W -
104мм, отримано найменшу урожайність у всіх варіантах за роки досліджень. 

 
Таблиця 2.  

Результати парної кореляції урожайності ячменю і погодних умов, середнє 
2013-2015 рр. 

  Урожайність, т/га Т, 0С Опади, мм 
Урожайність, т/га 1   
Т, 0С -0,6191 1  
Опади, мм 0,999113 -0,58549 1 
Вологість повітря, % 0,676252 -0,99718 0,644637 
 

Висновки. Урожайність культур обумовлюється різними факторами, серед 
яких умови живлення є такими, що піддаються управлінню. Найвища 
урожайність зерна ячменю ярого (4,50-5,14 т/га) протягом аналізованих років 
отримана у варіанті післядії насиченості сівозміни полуторною нормою 
мінеральних добрив Серед неконтрольованих причин коливання урожайності є 
погодні умови. У більш зволоженому 2014 р. різниця між урожайністю 
удобрюваних варіантів і контролем була нижчою порівняно з іншими роками. 
Парна кореляція вказує на найістотнішу пряму залежність урожайності ячменю 
ярого від кількості опадів (коефіцієнт R2=0,99), тобто умови зволоження за 
період квітень-липень найбільшою мірою позитивно впливали на формування 
урожаю. Температура повітря у період вегетації ячменю мала зворотній вплив 
(R2= -0,62) на урожайність ячменю. 
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Представлені результати дослідження біологічної ефективності одно- і 
дворазових позакореневих підживлень кукурудзи на зерно водорозчинними 
добривами Вуксал (виробник – німецька компанія Аглюкон). Підживлення 
різними марками добрива Вуксал проведені на фоні основного удобрення 
рекомендованою нормою мінеральних добрив. Польовий дослід проведений на 
лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Правобережного Лісостепу 
України. Проаналізоване проходження ростових процесів у рослинах кукурудзи, 
зокрема динаміка наростання біомаси, встановлений вплив позакореневих 
підживлень на величину врожаю та вміст білку в зерні.  

Ключові слова: кукурудза на зерно, урожайність, якість врожаю, 
водорозчинні добрива. 

The results of the study of biological efficiency of single and double foliar 
fertilizing corn bty fertilizers Wuxal (producer - German company Aglukon). Feeding 
different brands of fertilizer Wuxal conducted against the background of the main 
fertilizer recommended rates of fertilizer. Field research conducted on meadow 
chernozem soil carbonate Right-Bank Forest-Steppe Ukraine. Analyzed passage 
growth processes in maize plants, including the dynamics of growth of biomass 
installed foliar fertilizing effect on the value of yield and protein content in grain. 

Keywords: maize, yield, grain quality, water-soluble fertilizer.. 
Вступ. Вирощування інтенсивних культур, якою є кукурудза, потребує 

науково обґрунтованого системного підходу. Використання ґрунтового 
ресурсу, забезпечення рослин необхідними елементами живлення, економічна 
ефективність технології вирощування – це основні критерії, які слід 
враховувати і які часто складно узгодити у виробництві. Вартість добрив, 
вимоги сучасних сортів і гібридів кукурудзи сьогодні актуалізують науковий 
пошук нових підходів у системі застосування добрив. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Все більшої популярності 
набувають водорозчинні добрива, позитивні сторони їх використання вже 
оцінені виробниками [1-3]. Позакореневі підживлення в критичні періоди росту 
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і розвитку кукурудзи показали себе як ефективний засіб оптимізації живлення 
рослин і підвищення коефіцієнту використання елементів із добрив [3-5].    

Постановка завдання. Дія таких добрив потребує всебічного вивчення. 
Ми, зокрема, досліджували вплив водорозчинних добрив Вуксал (виробник – 
німецька компанія Аглюкон) на формування врожаю кукурудзи на зерно, 
зокрема на окремі параметри, які визначають урожайність та якість зерна.   

Вхідні дані й методи. Дослідження ефективності дії добрив Вуксал 
включали: польовий дослід, аналітичні дослідження, супутні спостереження 
(фенологічні, врахування погодних факторів, ін.). Польовий дослід був 
проведений на базі ВП НУБiП Укpaїни “Aгpoнoмiчнa дocлiднa cтaнцiя” у 
стаціонарі кaфeдpи aгpoxiмiї тa якocтi пpoдукцiї pocлинництвa. Польові й 
лабораторні дослідження проводили за прийнятими в агрохімії методиками й 
методами. В дослідженнях використовували гібрид кукурудзи Яринин F1. 

Ґpунт дocлiднoї дiлянки лучнo-чopнoзeмний кapбoнaтний гpубoпилувaтo-
лeгкocуглинкoвий нa лecoвиднoму cуглинку, характеризується позитивними 
фізико-хімічними властивостями, середньозабезпечений фосфором і калієм. 
Реакція ґрунтового розчину сприятлива для росту й розвитку більшості 
сільськогосподарських культур лісостепової зони. Однак, щоб отримати 
високий урожай такої інтенсивної культури як кукурудза, необхідно звертати 
увагу на ефективну родючість ґрунту. Підживлення кукурудзи на зерно 
проводили в наступні строки: 1) 4-6 справжніх листків; 2) 8-10 справжніх 
листків. Настання зазначеної фази встановлювалося тоді, кoли не менше 75% 
pocлин входили в неї.  

Результати. Обговорення й аналіз. Кукурудза вiдноситься до культур, 
для яких властивий С4 тип фотосинтезу i, вiдповiдно, дуже iнтенсивний рiст. 
Наростання біомаси залежить від сукупності кліматичних, ґрунтових і 
морфологічних факторів. Важлива роль належить режиму живлення, який 
визначає закладку і формування початків, фізіологічні й біохімічні процеси в 
рослинах. 

На покращення живлення рослини реагують підвищенням інтенсивності 
ростових процесів. Висота злакових культур характеризує розмiр стебла, 
вiдображаючи загальний стан рослин, в тому числi i розмiр бiомаси, 
проявляючи реакцiю рослин на умови живлення (табл. 1).  

Мiж урожайнiстю i висотою рослин встановлюється позитивна 
кореляцiйна залежнiсть. Найінтенсивніше збільшення довжини стебла 
спостерігається на 7-8 етапах (посилений ріст суцвіть - викидання волоті) 
органогенезу.  

Результати вивчення динаміки наростання біомаси рослин показали 
істотне збільшення біомаси рослин кукурудзи після підживлення добривами 
Вуксал різних марок. Очевидно, у фазу 4-6 листків, коли рослина кукурудзи 
переходить на кореневе живлення і починає інтенсивно нарощувати 
вегетативну масу, позакореневе підживлення Вуксалами інтенсифікує синтез 
органічної речовини. Більшого ефекту було досягнуто у варіантах із 
підживленням у два строки.  
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Таблиця 1 
Динамiка формування зеленої маси рослинами кукурудзи, т/га 

Варiант дослiду 
Фаза росту i розвитку рослин кукурудзи 

4-5 лист. 9-10 
лист. ВВ ПС 

N90Р90К135 (фон) 0,22 
0,9 

9,9 
38 

31,5 
121 

26,0 
100 

Фон + Вуксал Аскофол/  4-6 листків                 0,26 
0,9 

10,1 
36 

35,3 
126 

28,0 
100 

Фон + Вуксал Аминоплант/  4-6 листків   0,25 
0,9 

13,5 
46 

41,0 
140 

29,3 
100 

Фон + Вуксал Аскофол/ 8-10 листків   0,28 
0,9 

14,0 
47 

46,5 
157 

29,6 
100 

Фон + Вуксал Аминоплант/  
 8-10 листків      

0,27 
0,8 

15,3 
48 

55,5 
175 

31,8 
100 

Фон + Вуксал Аскофол/4-6 листків                                             
Вуксал Аскофол/ 8-10 листків                                                                                

0,29 
0,9 

15,1 
47 

57,5 
178 

32,3 
100 

Фон + Вуксал Аминоплант/ 4-6 листків   
Вуксал Аминоплант/8-10 листків                   

0,30 
0,9 

13,0 
40 

56,3 
172 

32,7 
100 

Примiтка. Чисельник – нагромадження у т/га, знаменник – частка до нагромадження у 
фазу повної стиглостi, % 

 
Отриманi нами данi свiдчать про сприятливий вплив підживлення 

Вуксалами на рiст i розвиток рослин та формування врожаю. Дані таблицi 
(табл. 2) показують, що підживлення Вуксалами в один строк обумовлює 
приріст урожаю 24-41 % до контролю, що становило 1,7-2,9 т/га.  

Таблиця 2.  
Урожайнiсть кукурудзи та вмiст бiлка в зернi (2014-2015 рр.) 

Варiант дослiду Урожайнiсть, 
т/га 

Прирiст 
урожаю 

Вмiст 
 бiлка, 

% т/га % 
N90Р90К135 (фон) 7,1 – – 5,66 
Фон + Вуксал Аскофол/  
4-6 листків                 8,8 1,7 24 6,24 
Фон + Вуксал Аминоплант/  
4-6 листків   9,7 2,6 37 6,24 
Фон + Вуксал Аскофол/  
8-10 листків   9,9 2,8 39 6,62 
Фон + Вуксал Аминоплант/  
 8-10 листків      10,0 2,9 41 6,24 
Фон + Вуксал Аскофол/4-6 листків                                             
Вуксал Аскофол/ 8-10 листків                                                                                10,9 3,8 54 7,17 
Фон + Вуксал Аминоплант/ 4-6 листків   
Вуксал Аминоплант/8-10 листків                   10,8 3,7 53 6,62 
НIР05  0,8  0,67 

Підживлення у два  строки обумовлює збільшення урожайності на 43-54 
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%, що складає 3,1-3,8 т/га. Достовiрний приріст урожаю, порівняно з 
одноразовим підживленням (варіанти 2-5), отримано у варіантах дворазового 
підживлення Вуксалом Аскофол і Вуксалом Аміноплант (варіанти 6,7). 
Показники урожайності вищі за можливі виробничі, так як збір і облік урожаю 
проводиться вручну, і втрати зводяться до мінімуму. Вмiст бiлка в зернi 
кукурудзи (див. табл.2) змiнювався залежно від удобрення. Порiвняно з 
контролем (5,66 %) у варіантах із позакореневим підживленням Вуксалом цей 
показник складав 6,24 - 7,17 %. Серед варіантів підживлення ефективнішим 
було дворазове підживлення Вуксалами, показники вмісту білку в зерні 
кукурудзи тут складали 6,62-7,17 %. Очевидно, регулювання живлення рослин 
у фазу 4-6 листків і у фазу 8-10 листків активізує біохімічні процеси в рослинах, 
чим обумовлює не лише підвищення урожайності кукурудзи на зерно, а й 
покращення якості продукції.  

Висновки. Підживлення водорозчинними добривами Вуксал дозволяє 
істотно збільшити урожайність кукурудзи на зерно. Так, підживлення в один 
строк обумовлює приріст урожаю 24-41 % до контролю (без підживлення), що 
становило 1,7-2,9 т/га. Підживлення у два строки обумовлює збільшення 
урожайності на 43-54 %, що складає 3,1-3,8 т/га.   

Застосування добрив Вуксал для підживлення кукурудзи на зерно 
активізує біохімічні перетворення у рослинах, чим сприяє поліпшенню якості 
отриманої продукції. Вміст білка, порівняно з контролем, збільшується на 0,58 - 
1,51 %. 
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Аннотация. В работе приводятся данные о морфологическом составе 
полутуш бычков украинской мясной породы по анатомическим частям. 
Наибольше костей находится в спинном (от 23,3 до 24,3 %) и грудном (от 19,4 
до 20,1 %) отделах, наименьше - в шейном (от 10,1 до 12,7 %) и поясничном 
(от 16,2 до 16,3 %). От 18-до 23-месячного возраста наибольший прирост 
имеют тазобедренный и спинной отделы, меньший - грудной и поясничный. 

Ключевые слова: анатомические части полутуш, морфологический состав 
полутуш 

Abstract. The paper presents data on morphological composition of carcasses 
Ukrainian meat breed bulls for anatomical parts. The highest percentage is in the 
spinal bones (from 23,3 to 24,3 %) and thoracic (from 19,4 to 20,1 %) divisions, the 
smallest in the cervical (from 10,1 to 12,7 %) and lumbar (from 16,2 to 16,3 %). 
From 18- to 23-month age biggest daily gain with hip and spinal sections, thoracic 
and lumbar smallest. 

Key words: anatomical parts of carcasses, morphological composition of 
carcasses 

Вступление. Специалистам хозяйств и перерабатывающих предприятий 
необходимо прогнозировать параметры мясной продуктивности крупного 
рогатого скота, чтобы оперативно, в соответствии с изменчивостью рынка, 
определить оптимальную предубойную живую массу и возраст молодняка для 
реализации, которые обеспечат максимальный спрос на говядину и прибыль от 
её продажи. Важным показателем характеризующим количественную и 
качественную стороны говядини, является соотношение тканей в отдельных 
анатомических частях полутуш животных. 

Обзор литературы. Морфологический состав полутуш бычков 
украинской мясной породы приведён в работе [4]. Доказано, что самый 
большой выход мышечной ткани высшего сорта имеется у 23-месячных 
животных. Содержание её с возрастом имеет тенденцию к увеличению. С 
улучшением выраженности мясных форм молодняка содержание костей в их 
тушах снижается [1]. Данных о морфологическом составе полутуш бычков 
украинской мясной породы по отдельным анатомическим частям в литературе 
недостаточно. 

Входные данные и методы. Материалом для исследования служила 
продуктивность бычков украинской мясной породы племенного завода «Воля» 
Черкасской области. От рождения до отлучки приплод содержали под 
матерями. В 8 мес. животных ставили на испытание по собственной 
продуктивности, которое продолжали до достижения ими 23-месячного 
возраста. За период от 8 до 18 мес., от 8 до 21 и от 8 до 23 мес. каждый бычок 
съел соответственно 3020, 4312 и 5524 корм. ед. Формирование животных в 
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группы для анализа результатов убоя проводили методом сбалансированных 
групп-аналогов [2]. Для оценки мясности животных использовали индекс 
мясности (ИМ). Скелет изучали после убоя животных и тщательного 
отпрепарирования всех мышц, связок и сухожилий. 

Результаты. Обсуждение и анализ. В абсолютном выражении 
наибольшим приростом характеризуются тазо-бедренный и спинной отделы, а 
наименьшим - грудной и поясничный (табл. 1). У 18-месячных бычков масса 
скелета относительно к массе полутуш является наибольшей. Шейный отдел 
составляет 10,5%, плече-лопаточный - 17,6, спинной - 20,2, поясничный - 7,5 и 
тазо-бедренный - 33,7% от массы полутуш. Выход мышечной, жировой тканей 
и сухожилий в шейной части составляет 87,3%, костей - 12,7%, в плечо-
лопаточной соответственно 80,9 и 19,1, в спинной - 76,1 и 23,9, в поясничной - 
83,8 и 16,2 в тазо-бедренной - 83,1 и 16,9%.  

У 23-месячном возрасте показатели молодняка преобладают 18-месячных 
по выходу мышечной, жировой и соединительной тканей. У шейной части 
туши это преимущество составляет 1,4 пункта, в плече-лопаточной – 0,6, в 
спинной – 1,1 пункта. Выход костей зависит от анатомических частей и 
находится в пределах от 10,6 до 23,3%. Высокий выход костей наблюдается в 
спинной, низкий - у шейной частях. Животные в 23 месяца значительно 
превосходят скот 18-месячного возраста по пропорциям тела, развитию 
мышечной ткани в целом и особенно на ценных анатомических частях тела - 
пояснице, тазу и бедре, шее.  

Выход мышечной, жировой и соединительной тканей у спинной и плече-
лопаточной частях составляет 76,7 и 83,1 %, костей - 23,3 и 16,9 %. Поясничная 
часть составляет 6,6% от массы полутуш бычков. У 23-месячном возрасте 
выход мякоти, жировой и соединительной тканей в грудной части составляет 
80,6 %, костей - 19,4 %. Тазо-бедренная часть в 23 месяца от массы полутуши 
занимает 32,7 %. Выход мякоти, жировой и соединительной тканей в ней 
составляет 83,4 %, костей – 16,6 %.  

В процессе онтогенеза бычков скорость роста скелета ниже скорости роста 
в них мышц, жира и живой массы. От 18- до 23- месячного возраста масса их 
скелета по отношению к живой массе уменьшалась от 17,8 до 17,0 %. После 18-
месячного возраста абсолютный и относительный прирост мышц снижается, 
относительная масса отдельных групп мышц также меняется. Рост 
мускулатуры задней части туловища по сравнению с передней проходит 
интенсивнее. Медленнее растёт мускулатура конечностей и осевого скелета. 

В постэмбриогенезе скота интенсивнее растут кости осевого скелета по 
сравнению с периферическим и задних конечностей растут к 23-месячному 
возрасту, мышцы области шеи и плече-лопаточного отдела прибавляют в росте 
больше, чем мышцы грудного и спинного отделов. Это отражается на 
увеличении индекса мясности. 

Заключение и выводы. Наибольше костей в отношении полутуш бычки 
украинской мясной породы имеют в спинном и грудном отделах, меньше - в 
шейном и поясничном. С возрастом животных индекс мясности (ИМ) 
повышается.  
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Аннотация. Изучен морфологический состав полутуш самок украинской 

мясной породы крупного рогатого скота. Существенной разницы между 
полновозрастными коровами и телками по соотношению в полутушах 
мышечной, жировой, соединительной и костной тканей не существует. 
Полутуши полновозрастных коров и телок по индексам мышечно—костного 
отношения, мышечной ткани и мясности не отличаются. 

Ключевые слова: мясной скот, морфологический состав, полутуш, индекс 
мясности 

Abstract. Morphological composition of carcasses of female of the Ukrainian 
beef breed has been studied. The essential difference between mature cows and 
heifers half carcasses muscle ratio, fat, connective tissue and bone does not exist. 
Half carcasses mature cows and heifers in the indices of muscle-bone relationship, 
muscle tissue and meating no different. 

Key words: beef cattle, morphological composition of carcass tissues, beef 
indexes 
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Вступление Основными компонентами туш крупного рогатого скота 
является мышечная, соединительная, жировая и костная ткани. Наиболее важна 
мышечная. В тушах отличного качества должно содержаться максимальное 
количество мышечной ткани, минимальное - костей и оптимальное - жира. На 
жировую ткань в настоящее время нет спроса, поэтому избыток её не 
желателен. Основные компоненты туш следует рассматривать таким образом, 
чтобы понять закономерности абсолютного и относительного их прироста, с 
тем чтобы эффективнее производить говядину с более высоким процентом 
ценных компонентов. 

Обзор литературы. В работе [2] установлено, что высокий выход 
мышечной ткани высшего сорта имеется у 23-месячных бычков. Содержание её 
с возрастом увеличивается. С повышением возраста молодняка процент костей 
в тушах снижается. Оптимальным для убоя бычков украинской мясной породы 
является возраст 21 месяц. 

Основное затруднение с оценкой туш (при условии стандартного и 
единого подхода в торговле) заключается в определении выхода ценных тканей 
и отрубов. Для того чтобы получить ясную картину о мясной продуктивности, 
необходимо знать закономерности относительного роста тканей, из которых 
состоит туша. Остаются неопределенными особенности наращивания тканей в 
тушах на единицу живой массы и за сутки у великорослых самок от рождения 
до убоя. Знание закономерностей формирования морфологического состава их 
туш в онтогенезе позволит прогнозировать его в зависимости от возраста и 
породы. Поэтому, важной остаётся проблема установления оптимального 
морфологического состава туш для обоснования возраста убоя самок 
украинской мясной породы. 

Цель исследования - установить оптимальный морфологический состав 
туш для обоснования возраста убоя самок украинской мясной породы. 

Входные данные и методы. 
Материалом для исследования послужили данные о мясной 

продуктивности полновозрастных коров и телок украинской мясной породы 
племенного завода "Воля" Черкасской области. От рождения до отлучки 
приплод содержали под матерями. Ему дополнительно скармливали 
концентрированные корма и сено. Коров и телок после 8 мес. удерживали 
беспривязно. Формирование животных в группы для анализа результатов убоя 
проводили методом сбалансированных групп-аналогов [3]. Разница между 
животными по возрасту в группах составляла до 5%. Для оценки мясности 
животных использовали мышечно-костное отношение (МКО) [1], индекс 
мышечной ткани (ИМТ) [4], индекс мясности (ИМ) [5].  

Результаты. Обсуждение и анализ.  
Существенной разницы между животными по массе полутуш, а в ней 

соотношению различных тканей (мышечной, жировой, костной и 
соединительной) не выявлено (табл. 1). Мышечной ткани в полутушах коров по 
сравнению с телками больше на 1,1 пункта. Содержание мышечной ткани 
первого сорта имеет тенденцию к увеличению на 2,5 пункта, жировой - к 
уменьшению на 1 пункт. 
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Таблица 1 
Морфологический состав полутуш самок 

Ткань 
Возрастная группа  

полновозрастные 
коровы телки 

Масса охлажденной полутуши, кг 133,6 128,3 
Мышечная, кг 100,1 94,7 
Мышечная, % 74,9 73,8 
В т. ч. высшего сорта, кг 15,0 14,2 
      -- // --                   , % 15,1 15,0 
     -- // --     первого, кг 48,8 48,6 
     -- // --                   , % 48,8 46,3 
     -- // --     второго, кг 36,4 34,3 
     -- // --                  , % 36,2 36,4 
Костная, кг 27,5 26,1 
Костная, % 20,7 20,4 
Соединительная, кг 4,0 4,0 
Соединительная, % 3,0 3,1 
Жировая, кг 1,9 3,5 
Жировая, % 1,4 2,4 

 
Выход мышечной ткани лучших сортов (высший + первый) у коров 

составляет 63,9%, что выше на 2,6 пункта по сравнению с телками. При оценке 
мясной продуктивности большое значение имеет содержание в туше костей, в 
том смысле, что желательно получать таких животных для убоя, у которых 
содержание костной ткани было бы оптимальным. Выход костей в полутушах 
коров составляет 20,7, телок – 20,4 %. 

Индекс мясности (ИМ), который определяли по соотношению массы 
мышечной, соединительной и жировой тканей к костям, составляет 3,7 и 3,8 
(табл. 2). Особенностей изменчивости величин индекса мышечной ткани, 
который определяли как соотношение массы мышечной ткани к суммарной 
массе костной, соединительной и жировой не обнаружено. Индекс мышечной 
ткани у коров имеет тенденцию к повышению. 

Таблица 2 
Мясная продуктивность бычков по индексам 

Индекс 
Возрастная группа самок 

полновозрастные 
коровы телки 

Мышечно-костного отношения (МКО) 3,6 3,6 
Мышечной ткани (ИМТ) 3,0 2,8 
Мясности (ИМ) 3,7 3,8 

 
Животные не отличаются и по мышечно-костному отношению (МКО), 

которое определяли как отношение в туше мышечной ткани к костной. 
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Заключение и выводы.  
1. Относительное содержание мышечной ткани, в т. ч. первого сорта в 

тушах коров украинской мясной породы имеет тенденцию к увеличению по 
сравнению с телками. 

2. По индексам мышечно-костного отношения, мышечной ткани и 
мясности между полутушами коров и телок разницы нет. 
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Аннотация. Исследованы признаки убоя самок украинской мясной породы 
крупного рогатого скота. Самые высокие выхода туш (55,7%) и убойный (57,5 
%) имеютса у телок. Содержание внутренней жировой ткани наименьшее у 
первотёлок. Из внутренних органов наибольший удельный вес у самок всех 
возрастных групп имеют печень и лёгкие. По длине, ширине и площади шкур 
преобладают полновозрастные коровы. 

Ключевые слова: мясная продуктивность, самки, украинская мясная 
порода 

Abstract. Investigated signs slaughter females Ukrainian meat breed cattle. The 
highest yield of carcasses (55,7 %) and lethal (57,5 %) are present in heifers. The 
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contents of internal adipose tissue have the smallest heifers. Of the internal organs of 
the largest share of females in all age groups are the liver and the lungs. Along the 
length, width and the area is dominated by mature cows skins. 

Keywords: meat productivity, females, ukrainian meat breed 
Вступление. У мясном скотоводстве оптимальная выбраковка коров, из-за 

различных причин, должна составлять около 30 % в год. Таким образом, почти 
третью часть говядины реализуют от них. Поэтому на современном этапе 
разведения мясного скота важно знать закономерности формирования мясной 
продуктивности самок в онтогенезе, чтобы эффективно и целенаправленно 
производить говядину с большим содержанием ценных компонентов.  

Обзор литературы. В исследованиях [3, 4] установлено, что лучший 
убойный выход у бычков украинской мясной породы наблюдается в возрасте 
21-го месяца. С возрастом животных содержание мышечной ткани высшего 
сорта в туши имеет тенденцию к увеличению, а чистого прироста и костей - к 
снижению. Оптимальным для забоя бычков украинской мясной породы 
является возраст 21 месяц. Остается неопределенным рост тканей в тушах на 
единицу живой массы и за сутки жизни великорослых самок при разном 
возрасте убоя. Поэтому, целью работы было установить признаки убоя самок 
украинской мясной породы разных возрастных групп. 

Входные данные и методы Материалом для исследования послужили 
данные о мясной продуктивности телок и коров украинской мясной породы 
племенного завода "Воля" Черкасской области. От рождения до отлучки 
приплод содержали под матерями. Ему дополнительно скармливали 
концентрированные корма и сено. После 8-месячного возраста самок 
выращивали по технологии мясного скотоводства. Телок и коров удерживали 
беспривязно. Формирование животных в группы для анализа результатов убоя 
проводили методом сбалансированных групп-аналогов [1]. Мясную 
продуктивность определяли по методикам, приведенным в работе [2]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Самки украинской мясной породы 
имеют неодинаковые показатели мясной продуктивности (табл. 1). 

Таблица 1 
Признаки убоя самок 

Признаки 
Возрастная группа самок 

полновозрастные 
коровы первотелки телки 

Живая масса, кг 583 457 483 
Масса после голодной видержки, кг 566 440 467 
Масса туш, кг 304 234 261 
Выход туш, % 53,7 53,3 55,7 
Внутренний жир, кг 10,7 7,0 8,2 
Внутренний жир, % 1,9 1,6 1,9 
Убойная масса, кг 302 241 269 
Убойний выход, % 55,6 54,9 57,5 

У полновозрастных коров живая масса после голодной выдержки больше 
на 28,6 и 21,2 % чем у первотелок и телок. Высший (55,7 %) выход туш 
отмечено у телок. Изменчивость убойного выхода объясняется 
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неравномерностью роста и развития отдельных тканей туш и внутреннего жира 
у самок различного возраста. Низкие его значения у первотелок обусловлены 
незначительным выходом массы туш в первом случае и меньшим отложением 
внутреннего жира во втором. 

Масса органов и частей тела, которые не входят в состав туш, таких как 
внутренние органы и другие, у животных разные (табл. 2). 

Таблица 2 
Рост органов и частей тела самок 

Органы и части тела 
Возрастная группа самок 

полновозрастные 
коровы первотелки телки 

Печень, кг 5,4 4,7 4,6 
–– // ––, % 0,95 1,07 0,99 
Легкие, кг 3,3 2,3 2,5 
–– // ––, % 0,58 0,52 0,54 
Сердце, кг 2,1 1,8 1,8 
–– // ––, % 0,37 0,41 0,39 
Диафрагма, кг 2,2 1,7 1,7 
–– // ––, % 0,39 0,39 0,36 
Почки, кг 1,0 0,9 0,8 
–– // ––, % 0,18 0,20 0,17 
Шкура, кг 39,3 31,9 34,1 
–– // ––, % 6,9 7,3 7,3 
Хвост, кг 0,8 1,0 0,8 
–– // ––, % 0,14 0,23 0,17 
Обрезь мышечной ткани и 
жира-полива, кг 1,6 1,4 1,7 

–– // ––, % 0,28 0,32 0,36 
Язык, кг 1,5 1,3 1,1 
–– // ––, % 0,26 0,30 0,24 
Вымя, кг  2,7 2,8 - 
–– // ––, % 0,48 0,64 - 

 
У тёлок, которые характеризуются высшим убойным выходом, 

относительная масса обрези мышечной ткани и жира-полива больше. Среди 
внутренних органов, наибольшей массой отличается печень. У 
полновозрастных коров она составляет в среднем 5,4, у тёлок - соответственно 
4,6 кг. Масса легких равна соответственно 3,3 и 2,5 кг. Относительная масса 
сердца, почек, языка наибольшая у первотелок.  

По размерам парной шкуры самки существенно не различаются (табл. 3). 
Таблица 3 

Размеры шкур самок 

Размеры 
Возрастная группа самок 

полновозрастные 
коровы первотелки телки 

Длина, м 2,4 2.2 2,3 
Ширина, м 2,0 1,8 1,9 
Площадь, м2 4,9 4,0 4,4 
Выход шкуры, % 6,9 7.3 7.3 
Приходится массы шкуры на 
единицу площади, кг/дм2 0,80 0,80 0,78 
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Наибольшая её длина, ширина и площадь есть у полновозрастных коров. 
Выход шкур больше (7,3%) у первотелок и телок. 

Заключение и выводы. Среди самок украинской мясной породы 
крупного рогатого скота разных возрастных групп наибольшие выход туш 
(55,7%) и убойный (57,5%) имеют телки. Содержание внутреннего жира 
наименьшее у первотелок. По длине, ширине и площади шкур преобладают 
полновозрастные коровы. 
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Анотація. Досліджено вміст альфа-кислот у ароматичних і гірких сортах 

хмелю української селекції. Встановлено вплив сортових особливостей на 
формування цього показника. Розраховано його стабільність у розрізі 
ароматичних і гірких сортів хмелю та погодних умов вегетації. 
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Abstract. The content of alpha acids in aromatic and bitter hops varieties 
Ukrainian selection. Influence of varietal characteristics on the formation of this 
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indicator. Calculated in terms of its stability aromatic and bitter varieties of hops and 
weather conditions of vegetation. 

Key words: Sort, hops, alpha acid, hops cones, aromatic and bitter varieties, 
stability, vegetation conditions. 

Ґрунтово-кліматичні умови в поліській та лісостеповій зоні відповідають 
умовам вирощування хмелю і дозволяють вирощувати сировину високої якості. 
В існуючих насадженнях хмелю наявні сорти, зняті з районування, так і нові, 
які ще не набули значного поширення. Сорти хмелю вітчизняної селекції 
відрізняються між собою за тривалістю вегетаційного періоду, продуктивністю, 
якісними показниками шишок та ін. [2,3]. Відсутність всебічної оцінки 
ароматичних і гірких сортів хмелю районованих в Україні сприяє вирощуванню 
неконкурентоспроможних вітчизняних сортів, що послаблює внутрішній ринок 
і стримує вихід на зовнішній. У зв’язку з цим виникла проблема поглибленого 
вивчення стану досліджуваного питання. 

Метою досліджень було вивчення випливу сортових особливостей, 
погодних умов вегетації на вміст та стабільність альфа-кислот в ароматичних і 
гірких сортах хмелю.  

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили на кафедрі 
технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. 
проф. Б.В. Лесика НУБіП України та у сертифікованій лабораторії відділу 
біохімії хмелю та пива Інституту сільського господарства Полісся НААН 
України. Для цього використовували багаторічні дані відділу біохімії хмелю та 
пива Інституту сільського господарства Полісся НААН, дані Державного 
сортовипробування, наукової літератури та власних досліджень (2003–2013 рр.) 
[1–3, 5–7]. Альфа-кислоти визначали за стандартною методикою ЕBC – 7,4 [7]. 
Коефіцієнт стабільності Левіса (Кsf) визначали за формулою наведеною у 
Жученка А.А. [4], Кsf  = HE/LE де, HE і LE відповідно високе та низьке 
значення ознаки залежно від погодних умов вегетаційного періоду. 

Результати досліджень. Вміст у хмелі альфа-кислот є однією з 
найважливіших характеристик, що визначає цінність хмелевої сировини. 
Кислоти, що містяться у хмелі володіють певним рівнем гіркоти. Цей рівень 
залежить від сортових особливостей, погодно-кліматичних умов, строків 
збирання, умов зберігання та ін. У результаті проведених досліджень 
встановлено, що вміст альфа-кислот у шишках хмелю вітчизняних сортів 
ароматичного і гіркого типів коливається в значних межах і залежить від 
особливостей сорту та погодних умов вегетації (рис. 1–2). 

За даними табл. 1, в ароматичних сортах вміст альфа-кислот становить від 
3,1 до 9,8 %. Найвищий вміст альфа-кислот (вище середнього) серед 
ароматичних сортів хмелю виявлено у сорту Національний, Тріумф, 
Староволинський ароматичний, Полісянка та Гайдамацький. Дещо нижчі 
показники вмісту альфа-кислот відмічено у сортах Заграва, Слов’янка та Оскар. 
Найнижчими показниками вмісту альфа-кислот характеризувалися сорти Клон 
18, Житомирський 75, Регент, Фенікс та Віолас.  
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Одним із вирішальних факторів, що визначають урожайність, якість і 
збереженість корисних речовин продукції до використання її споживачем є 
селекційний сорт. У кожної культури, введеної до Реєстру сортів рослин 
України, по кілька сортів, а в деяких із них кількість перевищує розумні межі. 

Поряд з гіркими речовинами та ефірною олією в шишках хмелю містяться 
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поліфенольні сполуки. Поліфенольні речовини – це сполуки вторинного 
походження, але вони відіграють дуже важливу роль в обміні речовин у рослин. 
Встановлено, що фенольні сполуки беруть участь у процесах росту і розвитку 
рослин, у диханні, сприяють стійкості проти захворювань, а також є 
енергетичним матеріалом. Вміст поліфенольних сполук у шишках хмелю 
різних сортів коливається від 2 до 6 % і залежить, головним чином, від району 
вирощування хмелю, строків його збирання й метеорологічних умов року [7].  

 Враховуючи важливе значення поліфенольних сполук у життєдіяльності 
рослинного організму, а також в одержанні високоякісного пива, необхідно 
технологічну якість шишок оцінювати з урахуванням вмісту цих сполук у 
селекційних сортах, при розробці комплексу агротехнічних заходів стосовно 
вирощування, у процесі післязбиральної обробки й переробки, а також при 
зберіганні шишок хмелю та продуктів його переробки. 

Метою досліджень було дослідження випливу сортових особливостей, 
погодних умов вегетації на вміст та стабільність загальних поліфенолів в 
ароматичних і гірких сортах хмелю.  

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили на кафедрі 
технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. 
проф. Б.В. Лесика НУБіП України та у сертифікованій лабораторії відділу 
біохімії хмелю та пива Інституту сільського господарства Полісся НААН 
України. Для цього використовували багаторічні дані відділу біохімії хмелю та 
пива Інституту сільського господарства Полісся НААН, дані Державного 
сортовипробування, наукової літератури та власних досліджень (2003–2013 рр.) 
[1-3,5-7]. Кількісне визначення загальних поліфенолів проводили 
модифікованим методом за Фоліном [7]. Коефіцієнт стабільності Левіса (Кsf) 
визначали за формулою наведеною у Жученка А.А. [4], Кsf  = HE/LE де, HE і LE 
відповідно високе та низьке значення ознаки залежно від погодних умов 
вегетаційного періоду. 

Результати досліджень. З метою отримання пива високої якості необхідно 
враховувати кількісний і якісний склад поліфенольних речовин. Підвищений 
вміст поліфенолів у хмелі, який використовують для охмеління сусла, сприяє 
більш високому їх вмісту в охмеленому суслі та пиві [7].  

У результаті проведених досліджень встановлено, що вміст загальних 
поліфенолів у шишках хмелю вітчизняних сортів ароматичного і гіркого типів 
коливається в значних межах і залежить від особливостей сорту та погодних 
умов вегетації (рис. 1–2). 

За даними рис. 1, в ароматичних сортах вміст загальних поліфенолів 
становить від 3,8 до 7,5 %. Найвищий вміст загальних поліфенолів серед 
ароматичних сортів хмелю виявлено у сорту Хмелеслав, Гайдамацький, Фенікс. 
Дещо нижчі показники вмісту загальних поліфенолів відмічено у сортах 
Заграва, Клон 18 та Злато Полісся. Найнижчими показниками вмісту загальних 
поліфенолів характеризувалися сорти Регент, Полісянка та Віолас.  

Порівняння ароматичних сортів хмелю свідчить про різний ступінь 
стабільності (рис. 1). Серед ароматичних сортів найвищу стабільність вмісту 
загальних поліфенолів мають сорти Староволинський ароматичний, Регент, 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 43 





 Том 7. Выпуск 3 (44)                                                                                                                        Сельское хозяйство 

Сорти хмелю гіркого типу характеризуються різким ароматом і вищим 
вмістом як гірких речовин так і альфа-кислот. Як показали дослідження (рис. 
2), вміст загальних поліфенолів у цих сортах хмелю коливається від 4,0 до 7,3 
%.  

Найвищий вміст загальних поліфенолів (вище середнього) серед гірких 
сортів хмелю виявлено у сорту Руслан, Назарій, Ксанта. Дещо нижчі показники 
вмісту загальних поліфенолів відмічено у сортах Альта, Оболонський, Надія. 
Найнижчими показниками вмісту загальних поліфенолів характеризувалися  
сорти Кумир, Зміна, Граніт.  

Сорти хмелю гіркого типу характеризувалися нижчою стабільністю вмісту 
загальних поліфенолів на відміну від ароматичних сортів (рис. 2). Коефіцієнт 
стабільності в них становив 1,62, що на 0,11 більше ніж в ароматичних сортах. 
Це свідчить проте, що гіркі сорти менш адаптовані до грунтово-кліматичних 
умов відносно накопичення поліфенолів. Найбільш стабільними за роки 
проведення досліджень виявилися сорти Промінь та Потіївський із 
коефіцієнтами стабільності відповідно 1,86 та 1,80, що на 0,24 та 0,18 менше від 
середнього значення групи гірких сортів. 

Висновки 
1. Дослідивши вміст загальних поліфенолів ароматичних і гірких сортів 

хмелю, можна стверджувати, що формування якості шишок хмелю вітчизняних 
сортів ароматичного типу, як сировини для виготовлення пива, відбувається 
залежно від особливостей сорту та погодних умов вегетації. Залежно від 
особливостей сорту та агрокліматичних умов у шишках хмелю ароматичних 
сортів накопичується загальних поліфенолів від 3,8 до 7,5 %, у гірких сортів      
4,0 до 7,3 % . 

2. Стабільність вмісту загальних поліфенолів залежить від сортових 
особливостей та погодних умов вегетації. Абсолютні значення коефіцієнта 
стабільності свідчать про рівень адаптації сортів хмелю до конкретних умов 
вирощування, а їх зростання означає більшу ступінь ризику при їх 
вирощуванні.  
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Анотація. Досліджено вміст ефірної олії у ароматичних і гірких сортах 

хмелю української селекції. Встановлено вплив сортових особливостей на 
формування цього показника. Розраховано його стабільність у розрізі 
ароматичних і гірких сортів хмелю та погодних умов вегетації. 

Ключові слова: Сорт, хміль, ефірна олія, шишки хмелю, ароматичні та 
гіркі сорти, стабільність, умови вегетації. 

Abstract. The content of essential oil of bitter and aromatic hop varieties 
Ukrainian selection. Influence of varietal characteristics on the formation of this 
indicator. Calculated in terms of its stability aromatic and bitter varieties of hops and 
weather conditions of vegetation. 

 Key words: Sort, hops, essential oil, hops cones, aromatic and bitter varieties, 
stability, vegetation conditions. 

Шишки хмелю є унікальною сировиною завдяки наявності в них 
біологічно-активних сполук, які надають пиву специфічну гіркоту та аромат, 
покращують стійкість та освітлення пива, а також мають виражені антибіотичні 
та лікувальні властивості. Притаманний хмелю специфічний аромат 
зумовлюється наявністю та складом ефірної олії. Вміст її в хмелі становить від 
0,1 до 3,2 % [7]. Незважаючи на те, що 80–90 % ефірної олії випаровується при 
кип’ятінні сусла з хмелем, вона визначає смак і аромат пива. Ефірна олія являє 
собою леткі речовини, які формуються в шишках хмелю, і має приємний 
аромат. Ароматичні речовини, як і гіркі, зосереджені головним чином у 
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лупуліні. Утворюється ефірна олія лише в період достигання хмелю, і кількість 
її поступово збільшується. Склад ефірної олії дуже різноманітний і 
представлений різними класами органічних сполук [7]. 

Виходячи з того, що хміль є найбільш специфічним, незамінним і 
найдорожчим видом сировини для виробництва пива, високоякісну продукцію 
можна одержати лише за умови використання хмелю окремих селекційних 
сортів, що пов’язано з особливістю їх біохімічного складу. 

Нині перевагу віддають сортам, які можуть забезпечити швидке отримання 
прибутку, високу рентабельність та користуються попитом на зарубіжному 
ринку. Конкурентоспроможний сорт хмелю повинен мати не менше 2,0–2,5 т/га 
стабільного врожаю сировини, містити не менше 7–10 % альфа-кислот, 
збиратися механізовано, мати стійкість до патогенів. Також в останній час 
підвищений інтерес викликають сорти з підвищеним вмістом ефірної олії та 
ксантогумолу, що дає змогу використовувати ці сорти в інших галузях 
народного господарства: парфумерній, фармацевтичній, лікеро-горілчаній та ін. 
[6].  

Метою досліджень було дослідження випливу сортових особливостей, 
погодних умов вегетації на вміст та стабільність ефірної олії в ароматичних і 
гірких сортах хмелю.  

Матеріал і методика досліджень. Дослідження виконувалися на кафедрі 
технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. 
проф. Б.В. Лесика НУБіП України та у сертифікованій лабораторії відділу 
біохімії хмелю та пива Інституту сільського господарства Полісся НААН 
України. Для цього використовували багаторічні дані відділу біохімії хмелю та 
пива Інституту сільського господарства Полісся НААН, дані Державного 
сортовипробування, наукової літератури та власних досліджень (2003–2013 рр.) 
[1-3, 5-7]. Загальну кількість ефірної олії обчислювали методом Гінзберга [7]. 
Коефіцієнт стабільності Левіса (Кsf) визначали за формулою наведеною у 
Жученка А.А. [4], Кsf  = HE/LE де, HE і LE відповідно високе та низьке 
значення ознаки залежно від погодних умов вегетаційного періоду. 

Результати досліджень. Важливим фактором наявності хмельового 
аромату в пиві є кількісний та якісний склад ефірної олії [7]. Вміст ефірної олії 
в ароматичних сортах хмелю української селекції коливається від 0,4–2,5 
мл/100 г (табл. 1–2).  

Як видно з даних табл. 1 лише 7 сортів ароматичної групи мають вміст 
ефірної олії вищий середнього значення. Найвищий вміст олії серед 
ароматичних сортів хмелю виявлено у сорту Тріумф, Слов’янка, Заграва та 
Оскар. Дещо нижчі показники вмісту ефірної олії відмічено у сортах 
Хмелеслав, Полісянка та Видибор. Найнижчими показниками вмісту ефірної 
олії характеризувалися сорти Клон 18 та Регент.  

Порівняння ароматичних сортів хмелю свідчить про різний ступінь 
стабільності (табл. 1). Серед ароматичних сортів найвищу стабільність вмісту 
ефірної олії мають сорти Староволинський ароматичний, Слов’янка, Фенікс. Це 
свідчить про високу адаптивність сортів до грунтово-кліматичних умов. 
Найменш стабільним за роки проведення досліджень виявився сорт 
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Національний із коефіцієнтом стабільності 4,00, що на 2,40 більше від 
середнього значення групи ароматичних сортів. 

Таблиця 1 
Вміст ефірної олії в ароматичних сортах хмелю української селекції 

Сорт 

Ефірна олія, мл/100 г 
Відхилення 

від 
середнього 
значення, 

± 

Коефіцієнт 
стабільності 
Левіса (Кsf) 
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Віолас 0,50 0,60 0,40 0,20 -0,66 1,50 
Фенікс 0,70 0,80 0,60 0,20 -0,46 1,33 
Видибор 1,10 1,40 0,80 0,60 -0,06 1,75 
Житомирський 75 0,80 1,00 0,60 0,40 -0,36 1,67 
Заграва 1,60 2,00 1,30 0,70 +0,44 1,54 
Злато Полісся 0,75 1,00 0,50 0,50 -0,41 2,00 
Клон 18 0,40 0,60 0,20 0,40 -0,76 3,00 
Національний 0,50 0,80 0,20 0,60 -0,66 4,00 
Оскар 1,65 2,30 1,00 1,30 +0,49 2,30 
Пивовар 0,80 1,00 0,60 0,40 -0,36 1,67 
Полісянка 1,52 2,00 1,05 0,95 +0,36 1,90 
Регент 0,45 0,50 0,40 0,10 -0,71 1,25 
Слов’янка 2,35 2,80 1,90 0,90 +1,19 1,47 

Староволинський 
ароматичний 2,00 2,20 1,80 0,40 +0,84 1,22 

Тріумф 2,50 3,00 2,00 1,00 +1,34 1,50 
Хмелеслав 1,50 2,00 1,00 1,00 +0,34 2,00 
Гайдамацький 0,65 0,80 0,50 0,30 -0,51 1,60 
Cереднє за сортами 1,16 1,46 0,87 0,59 – 1,86 

 
Сорти хмелю гіркого типу характеризуються різким ароматом і вищим 

вмістом як гірких речовин так і альфа-кислот. Як показали дослідження (табл. 
2), вміст ефірної олії у цих сортах хмелю коливається від 0,5 до 2,5 мл/100 г.  

Найвищий вміст ефірної олії (вище середнього) серед гірких сортів хмелю 
виявлено у сорту Руслан, Промінь, Оболонський. Дещо нижчі показники вмісту 
ефірної олії відмічено у сортах Альта, Зміна, Кумир. Найнижчими показниками 
вмісту ефірної олії характеризувалися  сорти Чаклун, Ксанта, Житич.  

Сорти хмелю гіркого типу характеризувалися нижчою стабільністю вмісту 
ефірної олії на відміну від ароматичних сортів (табл. 2). Коефіцієнт 
стабільності в них становив 2,05, що на 0,19 більше ніж в ароматичних сортах. 
Це свідчить проте, що гіркі сорти менш адаптивні до грунтово-кліматичних 
умов відносно накопичення ефірної олії. Найбільш стабільними за роки 
проведення досліджень виявилися сорти Руслан, Ксанта та Чаклун із 
коефіцієнтами стабільності відповідно 1,50, 1,40 та 1,50, що на 0,55, 0,65 та 0,55 
менше від середнього значення групи гірких сортів. 
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Таблиця 2 
Вміст ефірної олії в гірких сортах хмелю української селекції 

Сорт 

Ефірна олія, мл/100 г 
Відхилення 

від 
середнього 
значення, 

± 

Коефіцієнт 
стабільності 
Левіса (Кsf) 

cе
ре

дн
є 

зн
ач

ен
ня

 

m
ax

 
зн

ач
ен

ня
 

 

m
in

 
зн

ач
ен

ня
 

m
ax

 
ві

дх
ил

ен
ня

 

Альта 1,50 2,00 1,00 1,00 +0,18 2,00 
Житич 0,65 1,00 0,30 0,70 -0,67 3,33 
Зміна 1,60 2,00 1,20 0,80 +0,28 1,67 
Ксанта 0,60 0,70 0,50 0,20 -0,72 1,40 
Кумир 1,50 1,80 1,20 0,60 +0,18 1,50 
Надія 1,25 2,00 0,50 1,50 -0,07 4,00 
Назарій 1,10 1,40 0,80 0,60 -0,22 1,75 
Оболонський 2,00 2,50 1,50 1,00 +0,68 1,67 
Поліський 1,55 2,00 1,10 0,90 +0,23 1,82 
Промінь 2,10 3,00 1,20 1,80 +0,78 2,50 
Руслан 2,50 3,00 2,00 1,00 +1,18 1,50 
Граніт 0,80 1,00 0,60 0,40 -0,52 1,67 
Потіївський 1,05 1,50 0,60 0,90 -0,27 2,50 
Факел 1,10 1,50 0,80 0,70 -0,22 1,88 
Чаклун 0,50 0,60 0,40 0,20 -0,82 1,50 
Cереднє за сортами 1,32 1,73 0,91 0,82 – 2,05 

 
Висновки 
1. Проаналізувавши вміст ефірної олії в ароматичних і гірких сортах 

хмелю, можна стверджувати, що формування якості шишок хмелю вітчизняних 
сортів ароматичного типу, як сировини для виготовлення пива, відбувається 
залежно від особливостей сорту та погодних умов вегетації. Залежно від 
особливостей сорту та агрокліматичних умов у шишках хмелю ароматичних 
сортів накопичується ефірної олії від 0,4–2,5 мл/100 г, у гірких сортів від 0,5 до 
2,5 мл/100 г. 

2. Стабільність вмісту ефірної олії залежить від сортових особливостей та 
погодних умов вегетації. Абсолютні значення коефіцієнта стабільності свідчать 
про рівень адаптації сортів хмелю до конкретних умов вирощування, а їх 
зростання означає більшу ступінь ризику при їх вирощуванні.  
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Анотація. Досліджено вплив систематичного застосування добрив на 
винос врожаєм різних сортів пшениці озимої. Вирощувались: пластичний сорт 
– Миронівська 61 та інтенсивний – Національна. Сорти української селекції. 
Встановлено, що за внесення мінеральних добрив у нормі N45P120K120 в основне 
внесення та N30 по мерзло-талому грунті на фоні післядії гною 12 т/га пшениця 
озима формувала максимальний врожай: Миронівська 61 – 6,41 т/га та 
Національна – 7,40 т/га. Для формування урожаю такого рівня рослини 
максимально виносили макроелементи із 1 т зерна: Миронівська 61 – азоту – 
34,0 кг, фосфору – 12,8 кг, калію – 24,7 кг; Національна – 34,2 кг, 12,8 та 24,2 
відповідно.  

Abstract. The influence of the long-time application of fertilizers on crop 
nutrients uptake of different varieties of winter wheat was researched. Plastic variety 
Myronivska 61 and intensive variety  National were grown. Varieties of Ukrainian 
selection was grown. The fertilization in rate N45P120K120 in basic application and N30 
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in the frozen-thawed soil in the background aftereffect of manure (12 t/ha) for winter 
wheat was used. The plants giwen the maximum yields: Myronivska 61 - 6.41 t / ha 
and the National - 7.40 t /Ha. For accumulation this level of harvest the plants taken 
up maximal nutrients for 1 t of grain: Myronivska 61 - nitrogen - 34.0 kg phosphorus 
- 12.8 kg potassium - 24.7 kg; National - 34.2 kg, 12.8 and 24.2 respectively. 

Вступ та огляд літератури. Формування високої продуктивності культур 
не можливе без забезпечення оптимального рівня їх живлення. Поглинання 
поживних речовин відбувається в результаті складних хімічних, фізичних та 
фізіологічних взаємодій кореневої системи та грунту [1, 2]. Найбільший ефект 
обумовлює повне забезпечення потреб рослин пшениці озимої всіма 
елементами живлення. Порушене співвідношення між макоелементами 
зумовлює зменшення продуктивності рослин, ураження хворобами, зниження 
якості зерна та ін. [3, 4].   

Для формування врожаю зерна 1 т/га необхідно: 2,5–3.5 кг азоту; 1,1–1,3 кг 
фосфору; 2,0–2,7 кг калію, 0,5 кг кальцію, 0,4 кг магнію, 0,35 кг сірки, 0,5 г 
бору, 0,85 г міді, 27,0 г заліза, 8,2 г марганцю, 6,0 г цинку, 0,07 г молібдену. 
Слід зазначити, що чим більший урожай і вища норма мінеральних добрив, тим 
більший винос поживних речовин [5]. Тож, доцільно вивчити закономірності 
виносу елементів живлення сортами пшениці озимої різної інтенсивності для 
формування 1 тони продукції. 

Вхідні дані і методи. Дослідження проводили у довготривалому досліді 
кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна у 2007–
2008 рр. в умовах Правобережного Лісостепу України. Грунт дослідної ділянки 
– лучно-чорноземний карбонатний на лесовидному суглинку. У його орному 
шарі в середньому міститься 4,09 % гумусу, 27,0 мг/кг – рухомого фосфору, 
89,3 мг/кг – обмінного калію. Дослід закладено у триразовому повторенні. 
Розмір посівної ділянки –172 м2, облікової – 100 м2. У досліді вносили добрива: 
аміачну селітру (34 %) (ГОСТ 2 – 85), гранульований суперфосфат (19,5 %) 
(ГОСТ 5956 – 78), калій хлористий (60 %) ( ГОСТ 4568 – 95) за розробленою 
схемою. 

Об'єкт дослідження – пшениця озима сортів Миронівська 61 та 
Національна, попередником якої була конюшина на один укіс. Пшеницю 
висівали в оптимальні для цієї зони строки. Врожай збирали за настання 
біологічної стиглості за варіантами прямим комбайнуванням. Винос елементів 
живлення врожаєм розраховували розрахунковим методом. Опрацьовували дані 
методом дисперсійного аналізу. 

Результати. Обговорення і аналіз. За вирощування пшениці озимої 
важливо знати скільки і у якому співвідношенні рослини використовують 
елементи живлення для формування врожаю. За внесення добрив зростав винос 
NPK (табл. 1), оскільки через оптимізацію живлення у рослинах інтенсивніше 
відбувалися фізіолого-біохімічні процеси і формувався більший урожай. За 
урожайності 3,33–6,41 т/га пшениці озимої сорту Миронівська 61 виносилося 
75–218 кг/га азоту, 22–82 кг/га фосфору та 51–158 кг/га калію. На формування 1 
т зерна цього сорту посіви використовували 22,6–34,0 кг азоту, 6,74–12,8 кг 
фосфору й 15,2–24,7 кг калію.  
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Щоб отримати урожайність пшениці сорту Національна на рівні 3,82 т/га 
рослини поглинули 88–253 кг/га азоту за витрат на формування 1т основної 
продукції 22,9–34,2 кг; 26–94 кг/га фосфору за витрат – 6,80–12,8 кг та 59–
180 кг/га калію за 15,3–24,2 кг на 1 т зерна. Найбільшу кількість азоту, фосфору 
та калію рослини обох сортів винесли з основною та побічною продукцією у 
варіанті з внесенням полуторної норми добрив на фоні післядії гною в сівозміні 
(насиченість 12 т/га). 

Основну частку виносу елементів живлення пшеницею озимою складав 
азот, оскільки ця культура дуже чутлива до забезпеченості цим 
макроелементом, що необхідний їй для формування високої якості зерна, а 
найменша – фосфору.  

Заключення і висновки.  
Системне застосування добрив у сівозміні обумовлювало збільшення 

виносу основних елементів живлення рослин. Максимального рівня винос 
макроелементів досягав за внесення мінеральних добрив у нормі N45P120K120 в 
основне внесення та N30 по мерзло-талому грунті на фоні післядії гною 12 т/га. 
За цих умов пшениця озима формувала максимальний врожай: Миронівська 61 
– 6,41 т/га та Національна – 7,40 т/га. Для формування 1 т зерна рослини 
виносили: Миронівська 61 – азоту – 34,0 кг, фосфору – 12,8 кг, калію – 24,7 кг; 
Національна – 34,2 кг, 12,8 та 24,2 відповідно.  
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Висвітлено результати досліджень по вивченню впливу препаратів з 
рістактивуючою дією (Атонік,  Босфоліар Актив, Босфоліар Келп СЛ) та 
мікродобрив (Інтермаг бор,Росток Макро, Росток Плодоношення) на 
активність окремих фізіологічних процесів  в рослинах картоплі. Встановлено 
підвищення активності  листкової  поверхні рослин, чистої продуктивності 
фотосинтезу  та збільшення темпів синтезу сухої речовини за використання 
речовин що застосовувалися на фоні основного удобрення (N100P75K180Mg10) 

Ключеві слова: картопля, Атонік,  Босфоліар Актив, Босфоліар Келп СЛ, 
мікродобрива, Інтермаг бор,Росток Макро, Росток Плодоношення, чиста 
продуктивність фотосинтезу. 

The results of influence of fertilizers with simulative agent on activity of 
physiological processes into potato were highlight The fertilizers with simulative 
agentare Atonic, Bosfoliar active, Bosfoliar Kelp LC. The effect of microfertilizers 
such as Intermag B, Rostok Macro, Postok Plodonoshennya on these processes in 
plants was researched too.In investigation there are increasing of activity of leaves 
surface, increasing of dry matter in plants and improving of photosynthesis 
productivity in variants these fertilizers on background of basic fertilizers application 
in rate N100P75K180Mg10 

Key-words: potato, Atonic, Bosfoliar active, Bosfoliar Kelp LC, microfertilizers, 
Intermag B, Rostok Macro, Postok Plodonoshennya, photosynthesis productivity 

Огляд літератури. Формування врожаю є складним процесом, до якого 
залучені чисельні, з різними взаємозв’язками фактори. Вони взаємодіють і 
обумовлюють певний рівень клітинних та внутрішньотканинних режимів, які 
формують різні реакції рослин через ріст, фотосинтез, органогенез, структуру і 
якість врожаю. 

Вирішальним фактором, що обумовлює формування високого врожаю 
культур, в тому числі і картоплі столової, є фотосинтетична діяльність 
листового апарату. Величина фотосинтезу проявляється через такі показники: 
інтенсивність фотосинтезу, площа поверхні листків та активність їх роботи.  

Із зростанням площі листової поверхні збільшується фотосинтетичний 
потенціал. Сезонна продуктивність рослин залежить від площі листків, а 
значить від норми висіву насіння і густоти їх стояння. При підвищенні цих 
показників зростає площа листової поверхні, біологічний урожай, але 
зменшується чиста продуктивність фотосинтезу. 

Посіви як фотосинтезуючі системи повинні мати високу загальну 
щільність, велику поверхню контакту із зовнішнім середовищем і розмір 
кореневої системи. Ці умови регулюються оптимізацією густоти посіву та 
площі живлення рослин. Це досягається оптимізацією факторів ґрунтової 
родючості, водозабезпеченням та удобрення. 
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Світло принципово не є лімітуючим фактором для здійснення 
фотохімічних реакцій. Водночас, в багатьох випадках, освітленість рослин 
виявляється не достатньою. Концентрація вуглекислоти в атмосфері в 
середньому становить 0,03%, що забезпечує лише 50% від максимальної 
інтенсивність фотосинтезу, яка досягається при показнику 0,3-1,0% СО2. 
Внесення органічних добрив сприяє цьому процесу. Важливе значення за таких 
умов має температура оточуючого середовища. Особливо залежать від неї 
фотосинтетичне фосфорилювання, карбоксилювання, перетворення фруктозо-
6-фосфат в сахарозу і крохмаль. Максимальної інтенсивності фотосинтезу 
рослини полярного поясу досягають за температури 20-25°С. Інгібування цього 
процесу за високих температур пов’язано, насамперед, із інактивацією 
ферментів, що може навіть пригнічувати фотосинтез. В польових умовах 
продуктивність в температурних межах від 16 до 29°С майже не змінюється. Це 
може бути пов’язано з умовами водозабезпечення рослин. Оптимальним для 
фотосинтезу є не повне насичення тканини водою, а також водний дефіцит в 
інтервалі 5-20% повного насичення. Стан не насиченості листя водою є 
звичайним для наземних рослин. Подальше обезводнення обумовлює зниження 
інтенсивності фотосинтезу, а при втраті 50% води - повне його гальмування. 
Інтенсивність фотосинтезу за нестачі вологи знаходиться в обернено 
пропорційній залежності від посухостійкості рослин. Обезводнення тканини 
впливає на стан продихових отворів, від розміру яких залежить надходження 
вуглекислоти до тканин листка. За повного насичення його водою продихи 
закриваються. Нестача вологи гальмує регенерацію акцептора вуглекислоти – 
рибулозобіфосфату і знижує енергетичну ефективність фотофосфорилювання. 
Відмічено лімітуючий вплив на наростання листової поверхні та на 
фотосинтезуючу активність рослин посушливих погодних умов. Вчені 
стверджують, що основною причиною зменшення інтенсивності фотосинтезу в 
умовах засухи є порушення його світлової фази, зумовлене негативними 
змінами структур мембран тіллакоїдів. В умовах підвищених температур та 
обезводнення порушується єдність світлової фази фотосинтезу і фіксації 
вуглекислого газу. При значному підвищенні температури та нестачі вологи 
спостерігається як інгібування фотофосфорилювання, так і розділення 
електронного транспорту і утворення АТФ [1]. Є дані про те [2] , що при 
водному стресі спочатку гальмується нециклічний і циклічний транспорт 
електронів і пов’язане з ним фотофосфорилювання, а потім підсилення 
розріднюючої дії, що супроводжується зменшенням величини відношення 
АТФ/НАДФК.  

Для нормального функціонування фотосинтетичного апарату рослини 
повинні бути забезпечені усім комплексом макро- і мікроелементів. На основі 
своїх досліджень ще Гіллер Ю.Є. дійшов до висновку про те, що умови 
мінерального живлення впливають на властивості листка через зміну 
концентрації пігментів, обводнення і поверхневої щільності сухої речовини [3] . 
Мінеральне живлення здійснює основний вплив на параметри листків, перш за 
все, через концентрацію фотосинтетичних пігментів. Рівень накладання в 
листках різних ділянок спектру ФАР залежить від умов мінерального живлення 
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і носить чітко виражений селективний характер, що може суттєво впливати на 
основний енергетичний процес – фотосинтез.  

Удобрення рослин основними елементами мінерального живлення не 
обумовлювало зміщення основних максимумів спектру поглинання листків. В 
той час, основний максимум пропускання і відбивання, а звідси і мінімум 
поглинання в області видимого випромінювання при 500 нм, може зміщуватись 
у старих листків у більш довгохвильовому спектрі. Підсилене живлення одним 
із макроелементів може обумовити скорочення чи подовження періоду 
життєдіяльності асимілятивного апарату [4]. 

Ефективність фотосинтезу кожної окремої рослини, як і агроценозу в 
цілому, зумовлена великою кількістю чинників, отже, важливо розробити 
комплекс заходів, спрямований не лише на забезпечення потреб рослин у волозі 
та мінеральному живленні, а й на сприяння достатньо швидким темпам 
розвитку оптимальної листкової площі та тривалому її функціонуванню. 
Велике значення для продуктивної роботи посіву як фотосинтезуючої системи 
має оптимізація теплового, водного, повітряного та поживного режимів. 

Для оптимального проходження фотосинтезу посів повинен мати певну 
площу листкової поверхні. Проте слід розрізняти листкову поверхню як засіб 
нагромадження пластичних речовин для формування врожаю зерна, коренів, 
бульб, різних плодів, які є метою посіву, і листкову масу культур, які 
вирощують для одержання кормів (зелених, сіна, сінажу та ін.).  

Оптимальна площа листкової поверхні (40 — 60 тис. м2/га) має припадати 
на період активної вегетації рослин[5]. 

 Посилення інтенсивності ростових процесів у картоплі, а також 
збільшення тривалості фотосинтезу супроводжується звичайно збільшенням 
асиміляційної поверхні. Але співвідношення між інтенсивністю фотосинтезу і 
врожаєм бульб має складніший характер. Фотосинтез забезпечує тільки 
нагромадження первинних ассимілянтів у листках, в той час як урожай 
залежить від використання їх для росту органів рослини. Процеси ж росту 
більше залежать від зовнішніх факторів, ніж від фотосинтезу. 

Суттєву роль у підвищенні врожаю належить створенню сприятливих умов 
для продуктивної роботи фотосинтетичного апарату рослин картоплі, а саме: 
забезпечення рослин вологою, світлом, а особливо – елементами мінерального 
живлення. Це є актуальним завданням у дослідженні цієї культури. [6] 

Метою дослідження, що проводилося на темно-сірому опідзоленому ґрунті 
в умовах Лівобережного Лісостепу України  було вивчення впливу добрив, які 
мають рістактивуючу складову на активність фізіологічних процесів картоплі 
столової сорту Ред Скарлетт.  

Результати дослідження та їх аналіз. Поєднання основного удобрення з 
позакореневими підживленнями добривами, що мають рістактивуючу дію 
сприяло оптимізації умов живлення рослин картоплі та підвищенню активності 
асиміляційних процесів. Найбільша площа листкової поверхні картопля 
формувалася  у фазу цвітіння за внесення N100P75K180Mg10 в поєднанні з 
позакореневим підживленням Ростком Макро та Ростком Плодоношенняі 
(87,54 тис. м2/га), тоді як за використання лише основного удобрення цей 
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показник був меншим на  36,71 тис. м2/га. Найменша площа листкової поверхні 
формувалася  у фазу цвітіння за умов, що створювалися внесенням  
N100P75K180Mg10 з підживленням Інтермаг бором у фазу зеленої ягоди – 50,77 
тис. м2/га. Босфоліар Келп, що вносився в поєднанні з мінеральними 
добривами, інтенсивніше впливав на наростання фотосинтезуючої листової 
поверхні картоплі і забезпечував високу її активність. 

 Таблиця 1 
Вплив умов живлення на активність фото синтезуючої поверхні картоплі 

столової. 
 

Варіант 
досліду 

Площа листкової 
поверхні,  тис. м2/га 

ЧПФ, г/м2 за добу 

Фази росту та розвитку рослин 
Бутоні
зація 

Цвітін
ня 

Зелена 
ягода 

Бутоніз
ація 

Цвітіння Зелена 
ягода 

N100P75K180Mg10 
(контроль) 

32,10   50,83 32,71 
 

4,07 5,87 3,87 

N100P75K180Mg10+Босфо
ліар Актив 
(2 л/га) (фаза 
бутонізації) 

36,64 69,68 34,89 4,12 6,88 6,32 

N100P75K180Mg10+ 
Росток Макро (2л/га) 
(фаза бутонізації) + 
Росток Плодоношення  
(2 л/га) (фаза зеленої 
ягоди) 

31,56 57,54 
 

38,46 4,77 6,11 3,15 

N100P75K180Mg10+Аміно
кат (0,1л/га) (фаза 
бутонізації) 

38,84 43,52 47,35 5,42 6,47 4,14 

N100P75K180Mg10+Атонік 
(0,2 л/га) (фаза 
бутонізації) 

31,78 56,28 
 

41,99 4,68 6,49 3,66 

N100P75K180Mg10+Інтерм
аг бор (1л/га) (фаза 
зеленої ягоди) 

39,88 507
7 

 

37,90 4,61 5,95 3,54 

N100P75K180Mg10+Босфо
ліарКелп СЛ (2 л/га) 
(фаза зеленої ягоди) 

35,55 65,84 
 

26,81 3,46 5,87 4,37 

 
Характеризуючи чисту продуктивність фотосинтезу  слід відмітити 

підвищення цього показника за використання Босфоліар Активу у фазу цвітіння 
за поєднання з основним внесенням N100P75K180Mg10 - 6,88 г/м2 за добу.  
Позакореневе підживлення у фазу бутонізації цим препаратом створювало 
умови для високої фотосинтетичної активності листового апарату картоплі. 
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Меншими показниками чистої продуктивності фотосинтезу  характеризувалися 
рослини картоплі, що формувалися за внесення Росток Макро  у фазу 
бутонізації та Росток Плодоношення  у фазу зеленої ягоди.  Фоліарне  
застосування добрив у фазу зеленої ягоди було менш продуктивним і суттєво 
не впливало на роботу фотосинтетичної поверхні рослин.Показники ЧПФ 
зменшувалися, підсилювалася реутилізація вже використаних елементів 
живлення рослинами картоплі. 

Таким чином важливим  є не лише підбір добрив, що мають рістактивуючу 
дію, а й термінів їх використання із прив’язкою до фаз росту і розвитку рослин.  
Ефективнішим було використання Босфоліару Актив, Амінокату  у фазу 
бутонізації, тоді як внесення їх у фазу зеленої ягоди зменшувало вплив на 
асиміляційні процеси рослин картоплі. 

Висновки. Фоліарне внесення Босфоліар Актив у фазу бутонізації в 
поєднанні з основним удобрення (N100P75K180Mg10) збільшувало площу листової 
поверхні рослин картоплі до  69,68тис. м2/га та підвищувало  чисту 
продуктивність фотосинтезу до 6,88г/м2 за добу, що  забезпечувало отримання 
високого врожаю бульб картоплі.  
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Анатоція. Цибуля ріпчаста – одна з основних овочевих культур, цибулини 
якої зберігають протягом тривалого часу та використовують для сушіння. 
Для забезпечення формування оптимального хімічного складу цибулин та 
отримання якісної сухої продукції важливими є умови живлення рослин 
протягом вегетації. Наведено результати вивчення біохімічних показників 
свіжої та сухої цибулі ріпчастої, вирощеної в умовах Лісостепу, залежно від 
умов мінерального живлення. Виділено найпридатніші варіанти для сушіння.  

Ключові слова: цибуля, сушіння, якість, біохімічні показники, добрива, 
умови живлення. 

Abstract.  Onion – the main vegetable crops, roots which store for a long time 
and used for drying.  For formation of optimal chemical composition of onion and for 
quality dry products are important conditions of mineral nutrition of plants during 
the vegetation period. The article presents the results researches of biochemical 
parameters fresh and dried onion, growing in conditions of Forest-steppe, depending 
of conditions of mineral feeding. Selected the most suitable variants for drying. 

Key words: onion, drying, quality, biochemical indicators, marketability, 
fertilizers, conditions of feeding. 

Вступ. В останні роки перспективним напрямом переробки овочів в 
Україні й світі є сушіння. Попит на сушені овочі в зростає з кожним роком, як і 
вимоги до їх якості [4]. Завдяки використанню сучасних технологій сушіння 
готова сушена продукція зберігає до 80–90 % вітамінів і біологічно активних 
елементів, а при нетривалому (10–20 хв.) замочуванні повністю відновлює свої 
натуральні властивості [3,4]. Цибуля ріпчаста – одна з найпоширеніших 
овочевих культур, яку використовують для сушіння. 

Як відомо, якість сухої продукції значно залежить від якості вихідної 
сировини, передусім, – від вмісту основних біохімічних показників, які й 
формують її харчову та біологічну цінність, смакові та ароматичні властивості 
тощо. Названі показники значно залежать від умов живлення рослин протягом 
вегетації [1,3,4].  

Вихідні дані та методи. Дослідні цибулини вирощували у виробничих 
посадках компанії «Біотех» ЛТД Бориспільського району Київської області на 
темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті протягом 2010-2012 рр. 
Дана територія за місцем розташування знаходиться у зоні Лісостепу. Для 
досягнення поставленої мети досліджували різні варіанти живлення рослин. 
Схема досліду наведена у табл. 1. У досліді використали гібрид Тамара F1 (110–
115 діб), який є високопродуктивним, універсальним у використанні.  

Після збирання цибулини сортували, виділяючи товарну та нетоварну 
частину відповідно норм діючого стандарту. Для сушіння відбирали середні 
проби цибулі по 2 кг з кожного варіанту і сушили в сушарці «Садочок 2М». 
Товарні, органолептичні біохімічні показники у свіжій та сухій продукції 
визначали в науково-навчальній лабораторії кафедри технології зберігання, 
переробки та стандартизації продукції рослинництва за загальноприйнятими 
методиками [2]. 

Результати. Обговорення та аналіз. Товарний аналіз урожаю показав, що 
зібрана цибуля мала добре висушену шийку, не містила травмованих 
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екземплярів, а за найбільшим поперечним діаметром відповідала вимогам 
стандарту до вищого та першого сортів. Цибулини, вирощені без підживлень 
(контроль), за діаметром не відповідали вимогам вищого товарного сорту і всі 
були віднесені до першого сорту. Цибулини, вирощені із застосуванням 
підживлення, на 73–82 % за показником діаметра відносились до вищого сорту. 

Як свідчать джерела літератури та результати сласних досліджень, вміст 
вологи у свіжій продукції має важливе значення при її сушінні. Так, чим більше 
вологи, тим більше коштів, електроенергії потрібно затратити, щоб її видалити. 
Тому, для сушіння придатнішою є сировина з високим вмістом сухої речовини 
та, відповідно, низьким – вологи [3] (табл.1).  

Таблиця 1 
Вміст основних біохімічних показників у свіжій та  сушеній цибулі 

залежно від умов живлення рослин 

Варіанти 
живлення 

Вид цибулевої 
продукції 

В
ол

ог
іс
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, %

 Вміст цукрів, % 
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Контроль N188.5 
P105 K180 (фон) 

свіжа до зберігання 88,19 3,44 3,64 7,08 7,60 
свіжа після зберігання* 88,92 2,54 1,29 3,83 9,02 
сушена  12,2 15,35 20,26 35,61 14,8 

Фон +N20K40 в 
фазу 5-6 
листків 

свіжа до зберігання 88,75 3,13 3,60 6,79 7,2 
свіжа після зберігання 88,35 3,61 1,39 5,0 12,3 
сушена  11,2 14,99 18,25 33,24 16,6 

Фон + К40 в 
фазу початку 
формування 

цибулини 

свіжа до зберігання 87,14 2,86 4,64 7,50 6,61 
свіжа після зберігання 88,19 2,12 3,50 5,62 10,1 
сушена  13,0 14,24 25,91 40,15 16,0 

Фон N10 в фазі 
5-6 листків 

свіжа до зберігання 88,14 2,95 4,15 7,10 8,6 
свіжа після зберігання 88,82 3,61 0,84 4,45 11,7 
сушена  12,5 15,16 20,92 36,08 17,6 

*після 10 місяців зберігання 
 

Вологість свіжих цибулин до зберігання коливалася у межах від 87,14 до 
88,75 %. Найменша її кількість містилася у цибулинах, підживлених калійними 
добривами (К40) в фазу початку формування цибулин – 87,14 % вологи або 
12,86 % сухої речовини (на 1,05 % більше порівняно з контролем).  

Цукрів також найбільше містилося у цибулинах цього варіанту – загалом 
7,5 %, що на 0,48 % більше порівняно з контролем. У складі цукрів цибулі до 
зберігання значно переважала сахароза, а після 10 місяців зберігання – 
моноцукри. Це свідчить, що в цей період зберігання масово почалися процеси 
проростання цибулин, що спричинило розкладання сахарози до моноцукрів і, 
відповідно, їх збільшення. Загалом, вміст цукрів протягом періоду зберігання 
значно зменшився і становив від 3,83 до 5,62 %. Найменша їх кількість була у 
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цибулинах контрольного варіанту, а найбільша – у цибулинах, підживлених 
калійними добривами (К40) в фазу початку формування цибулин – 5,62 %, що 
1,79 % більше ніж у контрольному варіанті. 

Вмісту вітаміну С протягом зберігання збільшувався, що також свідчить 
про простання цибулин. Найбільша його кількість до та після зберігання була у 
цибулинах 2 варіанту, підживлених N20K40 в фазу 5-6 листків. 

Як відомо, сушена цибуля – концентрат сухої речовини. Так, вологість її 
становила від 11,8 до 13,0 %. Серед сухої речовини переважали цукри, вміст їх 
становив 33,24–40,15 %. У складі цукрів сухої цибулі значно переважала 
сахароза. Встановлено пряму істотну кореляційну залежність між вмістом 
цукрів та вологи. Суха цибуля містила значну кількість вітаміну С – від 14,8 до 
17,6 мг%. Найбільшу кількість його містила суха продукції цибулі, вирощеної 
із підживленням N10 в фазі 5-6 листків. 

Найкраще набухала продукція виготовлена із цибулин, вирощених із 
підживленням рослин К40 в фазу початку формування цибулини збільшуючи 
масу в 7 разів. Найкращі показники по розварюваності показали зразки 
продукції виготовленої із цибулин, вирощених із підживленням рослин К40 в 
фазу початку формування цибулини та вирощеної із підживленням N20K40 в 
фазу 5-6 листків – 13–15 хв до повної готовності. 

Досліджувані зразки сухої цибулі отримали досить високі оцінки під час 
дегустації – 8,2–8,4 бала за  9-бальною шкалою. Суттєвої різниці за 
органолептичними показниками між досліджуваними варіантами не виявлено. 

Висновки. Для отримання якісної сухої продукції цибулі ріпчастої 
доцільно використовувати цибулини, вирощені з підживленням К40 в фазу 
початку формування цибулини. Вони містять найбільшу кількість сухої 
речовини та цукрів, а суха продукція характеризується високим коефіцієнтом 
набухання, швидко розварюється, має добрі органолептичні показники. 
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Анотація. Наведено результати досліджень впливу різних рижимів 

сушіння на макароні властивості зерна пшениці сортів Харківська 23, Поліська 
90 та Рання 93. Встановлено, що температура нагрівання зерна при сушінні 
впливає на технологічні показники, збільшується коефіцієнт розварювання, 
зростають втрати сухих речовин під час варіння, погіршується колір 
макаронних виробів. 

Ключові слова: Макароні вироби, зерно пшениці, крупка, технологічні 
показники, рижими сушіння. 

Abstract. The effects of different ryzhymiv pasta drying properties of wheat 
varieties Kharkiv 23 Woodland 90 and early 93. Established that the heating 
temperature grain drying technology affects performance, increases the coefficient of 
cooking, increase dry matter losses during cooking, deteriorating color pasta. 

Key words: Pasta, wheat, grains, technological performance, ryzhymy drying. 
Основною сировиною для виробництва макаронних виробів є крупка із 

зерна твердих і м’яких пшениць, а також пшеничне хлібопекарське борошно. 
Вміст білка в зерні пшениці має важливе значення для якості макаронів. 

Його кількість впливає на варильні властивості макаронних виробів, 
збереження форми, втрату сухих речовин. Низький вміст білка негативно 
впливає на здатність борошна формувати тісто та зберігати надану йому форму, 
а також поведінку тіста в процесі пресування та сушіння. Оцінювати якість 
можна ще й за вмістом клейковини, якої повинно бути не менше 25% для 
виготовлення макаронів доброї якості [1,2,3]. 

Метою досліджень було вивчення режимів сушіння зерна пшениці та 
вплив їх на зміну технологічних показників макаронних виробів. 

Матеріал і методика досліджень Дослідження виконувалися на кафедрі 
технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. 
проф. Б.В. Лесика НУБіП України. Для досліджень по вивченню режимів 
сушіння зерна, відбиралось зерно зібране прямим комбайнуванням, з вологістю 
17-18%; 20-21%. Сушіння зерна проводилося в змодельованій шахтній сушарці. 
Предметом досліджень було обрано зерно та борошно таких районованих 
сортів пшениці: Поліська 90 (озима м’яка); Рання 93 (яра м’яка); Харківська 23 
(яра тверда). 

Результати досліджень. Нами визначались макаронні властивості зерна  

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 62 



 Том 7. Выпуск 3 (44)                                                                                                                        Сельское хозяйство 

Таблиця 1  
Вплив режимів сушіння на макаронні властивості зерна 
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Сорт Харківська 23 

1 повітряно-
сонячний (к) 5,94 3,29 7,4 6,01 3,31 7,3 

2 80 30 5,90 3,30 7,5 5,97 3,28 7,4 
3 100 30 6,02 3,28 7,3 6,11 3,30 7,3 
4 120 30 6,16 3,31 7,1 6,57 3,34 7,0 
5 80 60 6,06 3,28 7,4 6,17 3,32 7,3 
6 100 60 6,25 3,33 7,1 6,09 3,36 7,0 
7 120 60 6,38 3,35 6,9 6,48 3,41 6,8 

8 I-80 
II-100 

30 
30 6,15 3,30 7,3 6,25 3,33 7,3 

9 I-80 
II-120 

30 
30 6,29 3,34 7,1 6,38 3,38 7,0 

НІР 05 0,10 0,01 0,11 0,12 0,02 0,16 
Сорт  Поліська 90 

1 повітряно-
сонячний (к) 6,26 3,42 6,3 6,37 3,53 6,3 

2 80 30 6,24 3,49 6,2 6,48 3,56 6,3 
3 100 30 6,32 3,53 6,1 6,44 3,59 6,1 
4 120 30 6,58 3,60 5,9 6,65 3,62 6,0 
5 80 60 6,37 3,57 6,2 6,45 3,58 6,2 
6 100 60 6,43 3,62 6,0 6,56 3,64 6,1 
7 120 60 6,76 3,66 5,8 6,85 3,67 5,8 

8 I-80 
II-100 

30 
30 6,34 3,58 6,3 6,49 3,59 6,3 

9 I-80 
II-120 

30 
30 6,68 3,64 6,0 6,73 3,67 6,1 

НІР 05 0,13 0,02 0,18 0,15 0,03 0,19 
Сорту Рання 93  

1 повітряно-
сонячний (к) 6,78 3,57 5,4 6,80 3,64 5,3 

2 80 30 6,85 3,59 5,2 6,90 3,60 5,2 
3 100 30 6,89 3,62 5,0 7,06 3,63 5,1 
4 120 30 7,11 3,67 4,9 7,14 3,69 4,9 
5 80 60 7,05 3,58 5,0 7,11 3,59 5,0 
6 100 60 7,15 3,63 5,1 7,18 3,65 4,9 
7 120 60 7,35 3,69 4,8 7,44 3,73 4,5 

8 I-80 
II-100 

30 
30 6,92 3,62 5,2 7,12 3,64 5,2 

9 I-80 
II-120 

30 
30 7,23 3,68 4,9 7,34 3,70 5,0 

НІР 05 0,19 0,02 0,21 0,23 0,04 0,25 
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трьох досліджуваних сортів пшениці. Оцінювали якість макаронів за дев’яти 
баловою системою за методикою Державної комісії по сортовипробуванню. 

Органолептичну оцінку в балах визначали як середню з оцінок кольору 
крупки, сухих та варених макаронів. Визначали також втрати сухих речовин під 
час варіння макаронів та коефіцієнт розварюваності.  

Як видно з даних таблиці при всіх режимах сушіння найкращі показники 
мали макарони, виготовлені із зерна сорту твердої пшениці Харківська 23, 
органолептична оцінка яких склала 6,8-7,5 бали, втрати сухої речовини під час 
варіння – 5,90-6,48%, коефіцієнт розварюваності – 3,29-3,41. Макарони із зерна 
сорту озимої м’якої пшениці Поліська 90 мали середні показники, а 
найнижчими макаронними властивостями характеризувалися макаронні вироби 
із зерна сорту Рання 93 (органолептична оцінка 4,5-5,4 бали, втрати сухої 
речовини 6,78-7,44%, коефіцієнт розварюваності становив 3,57-3,73). 

У залежності від температури нагріву зерна при сушінні змінюється колір 
макаронів. Вміст коричневого пігменту незначно збільшується при підвищенні 
температури нагрівання зерна, що призводить до погіршення органолептичної 
оцінки. 

Так, при режимі сушіння зерна вологістю 17-18% температурі носія 120 ºС 
з експозицією 60 хвилин органолептична оцінка макаронів порівняно з 
контролем зменшилась на 0,5 бала із зерна сорту Харківська 23, 0,5 бала – 
Поліська 90; 0,6 бала – Рання 93, при вологості 20-21% – 0,5; 0,5; 0,8; бали 
відповідно по сортах. 

Коефіцієнт розварюваності макаронів збільшувався по всіх трьох 
досліджувальних сортах із збільшенням температури нагрівання зерна та 
початкової вологості. 

Втрати сухих речовин при варінні макаронів зростали з підвищення 
температури носія і терміну експозиції сушіння зерна. Найвищі втрати сухих 
речовин мали макарони, виготовленні із зерна, що сушилось при температурі 
носія 120 ºС і експозиції 60 хвилин. По сортах при вологості зерна 17-18% вони 
становили: Харківська 23 – 6,38%, Поліська 90 – 6,77%, Рання 93 – 7,35%. При 
зростанні початкової вологості зерна втрати сухих речовин збільшувались.  

Висновки. Отже при сушінні зерна в залежності від його цільового 
призначення, для запобігання погіршення технологічних якостей необхідно 
враховувати початкову вологість зерна, температуру нагріву носія та 
експозицію сушіння. Під час перероблення зерна на макаронні вироби можна 
також відмітити, що температура нагрівання зерна при сушінні впливає на 
технологічні показники, збільшується коефіцієнт розварювання, зростають 
втрати сухих речовин під час варіння, погіршується колір макаронних виробів. 
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Анотація. Досліджено динаміку загальної хлібопекарської оцінки зерна 
жита озимого сортів Інтенсивне 95 та Наусін у процесі зберігання за різних 
режимів. Встановлено, що зерно жита досліджуваних сортів мало високі 
показники загальної хлібопекарської оцінки. Протягом трьох–шести місяців 
зберігання зерна спостерігали підвищення загальної хлібопекарської оцінки 
Кращим режимом зберігання був охолоджений стан. 

Ключові слова: зерно, жито озиме, зберігання, термін, режим, хліб, 
загальна хлібопекарська оцінка. 

Abstract. The dynamics of the overall assessment of the baking rye winter 
varieties Intensive 95 and Nausin during storage at different regimes. That grain rye 
studied of varieties had high general of baking assessment was established. Within 
three to six months storage of grain observed an increase in the total of baking 
assessment. The best mode of storage was cooled of state. 

Keywords: grain, winter rye, storage, term, mode, bread, baking total score. 
Багатокомпонентний склад зернівки жита зумовлює його різноцільове 

використання. При цьому головна соціальна роль жита – забезпечення 
населення високоякісним житнім хлібом та іншими хлібобулочними виробами. 
У харчуванні населення нашої країни жито займає друге місце після пшениці, 
має велике народногосподарське значення, особливо в зоні Полісся та 
Лісостепу. 

Визначення хлібопекарських властивостей борошна методом пробної 
лабораторної випічки є заключним досить важливим етапом досліджень зерна 
жита озимого.  

Оцінка випеченого виробу включала в себе визначення об’єму хліба, його 
форми, кольору поверхні та м’якушки, еластичності, пружності, пористості, 
запаху та смаку. При цьому використовувалася семибальна система 
оцінювання. Отримані результати дозволяють встановити можливість 
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використання зерна жита, яке зберігалося за різних режимів протягом 
тривалого часу, в хлібопеченні[1-5]. 

Матеріали та методи. Дослідження проводилися в лабораторії кафедри 
технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. 
проф. Б.В. Лесика зі зразками зерна жита озимого сортів Інтенсивне 95 та 
Наусін, вирощеного в умовах ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна 
станція" протягом 2014-2015 рр.  

Схема досліджень передбачала зберігання зерна жита за трьох режимів: у 
сухому стані у тканинних мішках; в охолодженому стані за температури +5+10 
0С у тканинних мішках; без доступу повітря у герметичних поліетиленових 
рукавах.  

Програма проведення досліджень передбачає оцінку якості зразу ж після 
збирання (контроль), через один, три, шість та дванадцять місяців зберігання 
зерна жита озимого.  

Результати досліджень. Показником, який охоплює всі характеристики 
хліба, є загальна хлібопекарська оцінка.  

Зерно жита озимого сорт Інтенсивне 95 ще до зберігання мало високі 
хлібопекарські показники, так загальна оцінка становила 5,90 бала, дещо нижчі 
показники були в сорту Наусін – 5,60 бала. 

Наступна динаміка показника носила як додатній, так і від’ємний характер 
(таблиця 1). Зокрема, протягом трьох місяців зберігання зерна сорту Інтенсивне 
95 відбулося істотне збільшення загальної хлібопекарської оцінки за сухого 
стану і без доступу повітря зерна на 0,20 бала та після шести місяців за 
охолодженого стану – 0,25 бала у порівнянні з початковим значенням.  

Таблиця 1  
Залежність загальної хлібопекарської оцінки зерна жита від режимі 

та термінів зберігання, бали  

Сoрт жита 
oзимoгo 

Режим 
зберігання 

Дo 
зберігання 
(кoнтрoль) 

Термін зберігання, місяців 

1  3  6  9  12 

Інтенсивне 95 

Сухий стан 
(кoнтрoль) 5,90 6,00 6,10 6,10 6,10 5,75 

Oхoлoджений 
стан 5,90 6,00 6,15 6,20 6,20 5,95 

Без дoступу 
пoвітря 5,90 5,90 6,10 6,05 6,10 5,90 

Наусін 

Сухий стан 
(кoнтрoль) 5,60 5,70 5,70 5,80 5,80 5,55 

Oхoлoджений 
стан 5,60 5,75 5,80 5,90 5,90 5,75 

Без дoступу 
пoвітря 5,60 5,75 5,75 5,85 5,80 5,7 
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У зерні, що зберігалося за охолодженого стану, збільшення сягало, 
відповідно 0,30 бала. Зріст загальної хлібопекарської оцінки зерна жита 
озимого пояснюється зменшенням активності амілолітичних ферментів у 
процесі зберігання та укріпленням клейковини під впливом жирних кислот. 

Надалі до дев'яти місяців відбулася стабілізація або ж несуттєва зміна 
загальної хлібопекарської оцінки. Рік зберігання зерна сорту Інтенсивне 95 
характеризувався помітним зниженням загальної оцінки хліба, найперше за 
сухого зерна – на 0,35 бала, без доступу повітря – 0,20 бала у порівнянні з 
дев’ятим місяцем. Після року зберігання зерна за охолодженого стану зміни 
показника були 0,25 бала.  

У процесі зберігання зерна сорту Наусін зміни загальної оцінки хліба були 
аналогічними як і в попереднього досліджуваного сорту, але з дещо нижчими 
показниками. 

Математична обробка динаміки загальної хлібопекарської оцінки під час 
зберігання зерна жита озимого сорту Інтенсивне 95 виявив, що F = 16,77 
(термін зберігання) > Fкрит  = 3,33; F = 4,35 (режим зберігання) > Fкрит = 4,10; 
сорту Наусін – F = 18,72 (термін зберігання) >Fкрит = 3,33; F = 8,58 (режим 
зберігання) > Fкрит = 4,10. Отже, істотніший вплив на досліджуваний показник 
мав термін зберігання у всіх досліджуваних сортів жита озимого. 

Висновки 
1. Початкові показники хлібопекарської якості зерна були досить високими 

у всіх досліджуваних сортів – загальна оцінка хліба сягала 5,6–5,9 бала.  
2. Протягом трьох–шести місяців зберігання зерна спостерігали 

підвищення загальної хлібопекарської оцінки в середньому на 0,20–0,30 бала. 
Істотне зниження показника визначалося після дванадцяти місяців зберігання за 
сухого стану зерна – на 0,35 та за охолодженого – на 0,25 бала. 
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Анотація. Проведена оцінка господарсько-біологічних показників сортів 

альстремерії в умовах плівкових грунтових теплиць. Наведено порівняльну 
характеристику та динаміку урожайності різних сортів альстремерії. 

Ключові слова: альстремерія, сорт, декоративність, урожайність. 
Abstract. The evaluation of the economic and biological indicators alstroemeria 

varieties in terms of film greenhouses soil. Comparative characteristics and yield 
dynamics of different varieties of foreign breeding alstroemeria are shown. 

Key words: alstroemeria, sort, ornamental, crop capacity. 
Вступ. 
Одним із напрямів використання закритого ґрунту є вирощування квітів на 

зріз для складання букетів та прикрашання інтер’єрів. Квіти, як прекрасне 
творіння природи, задовольняють естетичні потреби людини, виховують любов 
до прекрасного, діють цілюще на настрій, самопочуття, приносять відчуття 
щастя. 

Для вирощування квітів в умовах закритого ґрунту можна пристосувати 
існуючі блочні й ангарні теплиці після певної реконструкції обладнання або 
будувати нові – з найновішими системами регулювання мікроклімату і 
автоматизації процесів, що скорочуватиме затрати праці і матеріальні ресурси, 
підвищить урожай і якість квіткових рослин. 

Для виробників квітів перевагою вирощування альстремерії є її висока 
рентабельність, що сприяє швидкому поверненню інвестицій, великий попит 
споживачів та великі врожаї впродовж року. Після висадки альстремерію 
збирають вже через 3 місяці, в той час як, наприклад, герберу – лише через 2 
роки [3].  

Альстремерії стрімко набувають широкої популярності у флористів за 
незвичайне забарвлення, красиві квітки, довгі і міцні квітконоси, довгий період 
цвітіння, стійкість у зрізі [1]. Квітникарство за напрямом альстремерії в Україні 
набуває широкого розвитку завдяки постачанню іноземними країнами 
живцевого матеріалу нових продуктивних сортів, адже дана квітка є однією з 
основних культур для зрізу. 

Важливим елементом технологічного процесу для тепличних господарств 
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є вибір сорту, адже закладання кущів проводять 1 раз на 4 роки. Головним 
критерієм, яким керуються господарства при виборі сортів є попит на ринку [2]. 

Тому метою нашої роботи було: дослідити ріст, розвиток, продуктивність 
та економічний ефект вирощування різних сортів альстремерії в умовах 
плівкових теплиць.  

Об’єктом дослідження слугували 5 сортів альстремерії нідерландської 
селекційної компанії «Кьонст»: Тропікана (контроль) – квіти помаранчевого 
кольору, Б’янка – ніжно-білого кольору, Олімпія – фіолетового кольору, Айп – 
жовто-гарячого кольору та сорт Наполі – кольору бордо (рис. 1). 

Дослідження проводили у 2014–2015 рр. у плівковій грунтовій теплиці. 
Досліди закладали відповідно до методики, прийнятої для закритого грунту: 
схема садіння – дворядна (50+50)*40 см; субстрат – суміш торфу, перліту, хвої; 
спосіб розміщення рослин – у шаховому порядку; густота садіння – 3,5 шт./м2; 
дослід проводили у чотирикратній повторності.  

 

   
Тропікана (К) Б’янка Олімпія 

 

  
Айп Наполі 

Рис. 1. Сорти альстремерії, використані у дослідженні 
 
Результати досліджень. Садіння розсади проводили 25 листопада 

2014 року. У другій декаді січня з’явились перші квітконоси. Цвітіння почалось 
у першій декаді березня. Більш ранніми виявились сорти Олімпія і Наполі – 
бутони зазначених сортів розкрилися 2-го березня, випередивши контроль на 
2 доби, а сорт Айп – на 9 діб. 

Сорти різнилися за швидкістю росту і розвитку. Так, період від 
висаджування розсади до повного формування квітки у сортів Олімпія і Наполі 
становив 98 діб, а сорту Айп – 107 діб. 

Характеризуючи квітки альстремерії слід зазначити, що у сорту білого 
кольору Б’янка діаметр квітки дорівнював 7,3 см, що було найбільшим серед 
досліджуваних сортів. Найменшим діаметром квітки відзначився сорт Наполі, 
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Олімпія – 202 %, що було менше контролю на 50 %. 
Висновки. 
Серед досліджуваних варіантів найшвидше вступали у фази бутонізації та 

цвітіння сорти Олімпія і Наполі. Найбільшим діаметром квітки відзначились 
сорти Б’янка, Олімпія та Айп. Найпродуктивнішим із найвищим економічним 
ефектом виявився сорт Наполі з квітками бордового кольору 
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ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ ТА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ НА 
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INFLUENCE OF HARVESTING AND POSTHARVEST PROCESSING IN 
CONTENT OF IMPURITIES IN THE GRAIN MASS OF CORN 
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Kyiv, Heroyiv Oborony, 13, 03041 

 
Анотація. Досліджено вплив способів збирання та післязбиральної доробки 

на вміст зернової та смітної домішки у зерновій масі кукурудзи різних гібридів. 
Установлено, що збирання кукурудзи в початках з наступним її 
вентилюванням, обрушкою та очисткою на повітряно-решітних машинах, дає 
можливість отримати продукції з мінімальними показниками вмісту смітної 
та зернової домішки. 

Ключові слова: зерно, кукурудза, гібриди, збирання, післязбиральна 
доробка, зернова та смітна домішка. 

Abstract. The effect of different methods harvesting and postharvest handling   
in content grain impurity and foreign material in mass of grain maize various hybrids 
was researched. It is established, that collecting corn cobs followed its ventilation, 
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processing and purification on air-sieve machines enables to get product with 
minimum yields of foreign material and grain impurity. 

Key words: grain, corn, hybrids, harvesting, postharvest processing, grain 
impurity and foreign material. 

Засміченість зерна характеризує його якість. Всі домішки – одні в більшою 
мірою, а інші в меншій – негативно позначаються на якості продуктів, 
одержуваних із зерна. Бур'яни та інші домішки знижують продовольчу і 
кормову цінність зерна, зменшують вихід продукту. Насіння деяких бур'янів 
володіють специфічним запахом, який може передаватися зерну. Таке насіння 
повинні бути повністю видалені з зерна при переробці його в борошно або 
крупу.  

Кількісний та якісний вміст домішок впливає не тільки на якість продукції, 
а й на ті фізіологічні процеси, які проходять із зерном під час його доробки, 
обробки чи переробки. 

Показник вмісту та якості домішок напряму залежить від агротехніки 
вирощування, умов та способів збирання, післязбирального обробітку [1-4]. 

Матеріали та методи. Дoслідження проводилися на базі лабораторій 
кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції 
рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика НУБіП України та НВП "Укрелітцентр" с. 
Мотовилівська Слобідка, Фастівського району Київської області. Для 
досліджень використовували зерно 4-ох гібридів кукурудзи: 2 української 
селекції (Голосіївський 260 СВ та Солонянський 298 СВ) та 2 французької 
селекції (Луіджі та Текні). Проводили дослідження різних технологій 
післязбиральної доробки вслід збирання врожаю кукурудзи за вологості зерна 
20-27 % та 28-35 %: 1. Збирання зерна + повітряно-решітне сепарування + 
сушіння (контроль); 2. Збирання зерна + аеродинамічне сепарування + сушіння; 
3. Збирання зерна + повітряно-решітне сепарування + вентилювання; 4. 
Збирання зерна + аеродинамічне сепарування + вентилювання; 5. Збирання в 
початках + сушіння + обрушка + повітряно-решітне сепарування; 6. Збирання в 
початках + сушіння + обрушка + аеродинамічне сепарування; 7. Збирання в 
початках + вентилювання + обрушка + повітряно-решітне сепарування; 8. 
Збирання в початках + вентилювання + обрушка + аеродинамічне сепарування.  

Результати досліджень. Аналізуючи вплив способів збирання та 
післязбиральної доробки на вміст зернової домішки слід відмітити пряму 
залежність між способами збирання та їх кількістю.  

Як видно із даної таблиці 1 у варіантах досліджень, де збирання кукурудзи 
проводилось прямим комбайнуванням вміст зернової домішки є вищим у 
порівнянні з варіантами де збирання проводили в початках, що може говорити, 
про його травмованість під час прямого обмолоту. 

У варіантах збирання кукурудзи в початках, з його вентилюванням та 
очисткою на повітряно-решітних машинах вміст зернової домішки виявився 
найнижчим і мав значення в межах 1,86-2,53%. 

Щодо впливу показників вихідної вологості на значення вмісту зернової 
домішки, то в цих варіантах не спостерігається його залежність. 

Найвищий вміст зернової домішки відмічений у варіантах збирання зерна, 
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аеродинамічного сепарування та сушіння. Причому слід відмітити, що найвище 
його значення характерне для гібриду Солонянський – 6,08-6,23%. 

Математична обробка (методом дисперсійного аналізу) вмісту зернової 
домішки зерна кукурудзи за різних технологій післязбиральної доробки  
визначила статистично значущий вплив на досліджуваний показник усіх 
факторів, окрім вологості в гібридів Голосіївський, Солонянський та Текні. 
Найбільший вплив на вміст зернової домішки мали технології післязбиральної 
доробки. 

Найменша кількість смітної домішки характерна для варіантів збирання 
кукурудзи в початках, її вентилювання та очистки на повітряно-решітних. У 
цих варіантах кількість смітної домішки була на рівні 0,2-1,12%, тоді як 
призбиранні кукурудзи прямим комбайнування та проведенням відповідних 
операцій післязбиральної доробки, його значення було в межах 0,35-1,31%.  

Кількість смітної домішки і напряму залежала від способу очистки. Так, у 
варіантах із повітряно-решітною сепарацією вміст смітної домішки на 0,3-0,5% 
був меншим у порівнянні з очисткою на аспіраційних машинах.  

Показник вихідної вологості також впливав на якість і кількість смітної 
домішки. У варіантах з підвищеними показниками вологості при якій 
проходило збирання кукурудзи її кількість після проведення післязбиральної 
доробки була вищою від співставних варіантів на 0,05-0,1%. 

Сортові особливості також вплинуло на значення вмісту смітної домішки. 
У гібридів Луїджі та Текні вони були на 0,1-0,3% нижчі у порівнянні з 
гібридами Голосіївський 260 СВ та Солонянський 298СВ. 

Висновки. 
Збирання кукурудзи в початках з наступним її вентилюванням, обрушкою 

та очисткою на повітряно-решітних машинах, дає можливість отримати 
продукції з мінімальними показниками вмісту смітної та зернової домішки. 
Використання аспіраційних машин для очистки зернової маси збільшує 
кількісний показник засміченості, а й відповідно погіршує якість продукцію. 
Також використання вентиляційних установок для сушіння зерна дає 
можливість покращити якість зернової маси кукурудзи зменшуючи вміст 
зернової домішки. 
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В статті представлені результати досліджень з оцінювання стійкості 
до іржі інтродукованих сортів спаржі залежно від застосування 
мікробіологічних препаратів. 

Спаржа, іржа, толерантність, мікробіологічні препарати. 
Results of research evaluating resistance to rust introduced varieties of 

asparagus depending on the application of microbiological preparats  are present. 
Asparagus rust tolerance, microbiological preparations. 
Якість спаржі залежить від комплексу факторів, зокрема і схильності до 

ураження хворобами [6]. Згідно даних, що є в літературі, найпоширеніша 
хвороба спаржі лікарської – іржа (Puccinia asparagi). При значній ураженості 
цією хворобою врожай культури у наступному році зменшується удвічі [1]. 
Вперше хвороба була описана у Франції в 1805 році, а за кілька років вона 
значно поширилась у більшості регіонів вирощування даної овочевої культури 
[2]. Якщо рослини уражуються іржею кілька років поспіль, вони знижують 
продуктивність і подальше утримання плантацій недоцільне. Ураження іржею 
відбувається спорами, які зимують на залишках стебел. Значної шкоди завдає 
іржа багаторічним насадження спаржі. У результаті ураження з червня окремі 
рослини передчасно засихають [3]. Сприяють поширенню хвороб спаржі такі 
умови, як надмірний вміст азоту у ґрунті, забур’яненість, високий рівень 
залягання ґрунтових вод, пізнє розгортання гребенів, надмірно ущільнений 
ґрунт і занадто раннє зрізування стебел восени. Суттєво зменшити втрати від 
ураження рослин патогенами можливо завдяки вирощуванню толерантних 
сортів і гібридів [4]. 

Мета досліджень. При закладанні багаторічних насаджень спаржі важливо 
добирати такі сорти і гібриди, які поряд зі стійкістю до хвороб і шкідників, 
характеризуються також високою адаптивною здатністю до ґрунтово-
кліматичних умов вирощування. Досліджень з вивчення біології і поширення 
іржі на рослинах спаржі в умовах України недостатньо. Також, зважаючи на 
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відсутність у Переліку пестицидів, фунгіцидів, дозволених для захисту спаржі 
актуальним є використання з цією метою мікробіологічних препаратів. Це 
дозволить одержувати якісну органічну продукцію.  Тому, метою наших 
досліджень було оцінювання: ураженості багаторічних насаджень 
інтродукованих сортів спаржі іржею та ефективності фітонцидної дії 
мікробіологічних препаратів. 

Методика досліджень. Дослідження проводилися впродовж 2014–2016 рр. 
в умовах навчально-науково-виробничого відділку Уманського національного 
університету садівництва. Багаторічні рослини сортів Мері Вашингтон (США) 
− контроль, Даріана і Ціпрес  (Франція) з 10 червня і надалі кожні 20 діб  
чотири рази обприскували розчинами мікробіологічних препаратів 
Біокомплекс-БТУ та Біокомплекс-БТУ (2 л/га)  + Фітоцид (2 л/га). Як прилипач  
використовували Липосам (виробництва БТУ-Центр, м. Ладижин, Україна). 
Збирали врожай зелених пагонів спаржі з кінця квітня до 5 червня 2015-16 рр. 

Якісним показником хвороби є інтенсивність її прояву, яку  визначають за 
площею ураження поверхні органів рослини, зокрема, укриття їх плямами, 
нальотом, пустулами, або за ступенем прояву інших симптомів хвороби. Для 
цього, як відомо, існують окомірні, умовні та ілюстровані шкали, специфічні 
для кожної хвороби з відповідною сумою балів і відсотків ураження  різних 
органів рослини [5].  

Результати досліджень. Впродовж років досліджень на необроблених 
ділянках спаржі сорту Мері Вашингтон симптоми іржі спостерігали 18–22 
червня, сортів Ціпрес – 15-17 і Даріана – 14-17 червня (таблиця). У середньому 
багаторічні насадження спаржі, які не обприскували досліджуваними 
мікробіологічними препаратами, були з ознаками ураження іржею через 5–8 діб 
після останнього збирання урожаю. Обприскування Біокомплексом-БТУ 
сприяло менш інтенсивному розвитку хвороб і пізнішому прояву симптомів 
ураження ними на рослинах спаржі Зокрема, ознаки іржі на асимілюючих 
пагонах сорту Мері Вашингтон за обробки Біокомплексом-БТУ спостерігали 
30 червня – 2 липня, тобто, через 20–22 доби після останнього збирання 
врожаю, у сорту Ціпрес відповідно 20–23 червня, тобто, через 10–13 діб.  

Вищу ефективність обприскувань спостерігали за сумісного застосування 
Фітоциду і Біокомплексу-БТУ та для сорту Мері Вашингтон, коли ураженість 
іржею проявлялась у середньому через 28 діб після останнього зрізування 
пагонів урожаю. За сумісного внесення Фітоциду і Біокомплексу-БТУ 
ураження іржею рослин сортів Ціпрес і Даріана спостерігали на 9–11 діб 
пізніше,  порівняно з їх необробленими ділянками.  

Станом на 1 вересня оцінювали ступінь поширення іржі на ділянках 
спаржі. За досліджуваний період найбільш ураженими були необроблені 
рослини сорту Даріана – 46–58% стебел, що майже у 2,5–2,7 рази більше 
контролю. Внесення мікробіологічних препаратів сприяє у середньому за два 
роки на 8–14% меншому розвитку іржі на рослинах даного сорту. Необроблені 
насадження сортів Мері Вашингтон і Ціпрес у вересні 2015 р. уражених іржею 
стебел мали відповідно до 18 і 28%, а у 2016 р. їх кількість збільшувалась до 23 
і 35%. У середньому без обробки досліджуваними препаратами сорт Ціпрес мав 
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у 1,5 рази більше стебел із симптомами іржі (31%), порівняно з контролем 
(21%). 

 
Календарні строки появи симптомів та ураженість сортів спаржі  іржею. 
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 Без обробки   (контроль) 22.06 15.06 8 18 23 21 

Біокомплекс-БТУ 30.06 2.07 21 17 12 15 
Біокомплекс-БТУ+Фітоцид 6.07 3.07 28 13 10 12 
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Без обробки 17.06 15.06 6 26 35 31 
Біокомплекс-БТУ 23.06 20.06 16 27 20 24 
Біокомплекс-БТУ+Фітоцид 1.07 25.06 17 22 18 20 

Д
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іа
на

 

Без обробки 17.06 14.06 5 46 58 52 
Біокомплекс-БТУ 20.06 17.06 8 51 37 44 
Біокомплекс-БТУ+Фітоцид 26.06 23.06 14 42 33 38 

 
Чотириразове обприскування мікробіологічними препаратами знижувало 

рівень розвитку іржі і на початок вересня ураженість рослин сорту Ціпрес 
становила у середньому відповідно 24% і 20% за використання лише 
Біокомплексу-БТУ і сумісного з Фітоцидом. Насадження сорту Мері 
Вашингтон були менш ураженими –12-15% на фоні застосування біопрепаратів. 
Меншу фунгіцидну активність досліджуваних мікробіологічних препаратів 
відмічено на насадженнях сорту Даріана, рівень ураженості яких становив 38-
44%. 

Для усіх досліджуваних сортів спаржі на початок вересня наступного року 
вегетації, тобто, на другий рік використання біопрепаратів, відмічено меншу 
ураженість насаджень іржею. Зокрема, у сорту Мері Вашингтон уражених 
стебел у 2015 р. було 13–17%, тоді як у 2016р. їх менше – 10–12%, у сорту 
Ціпрес, відповідно 22–27% і  18–20%  та у сорту Даріана – 42–51% і 33–37%. На 
необроблених насадженнях спаржі ураженість іржею у 2016 р. зростала, 
порівняно з рівнем 2015 року. 

Також, за роки досліджень відмічено вищу стійкість до іржі рослин сорту 
Мері Вашингтон, а менш толерантні рослини сорту Даріана. За комбінованого 
обприскування спаржі розчинами Фітоциду і Біокомплексу-БТУ ураженість 
іржею залежно від сорту у середньому в 1,5–2 рази менша, порівняно з їх 
необробленими ділянками.  

Висновки. Застосування мікробіологічних препаратів Біокомплекс-БТУ і 
Фітоцид для 4-разового обприскування асимілюючих стебел спаржі сприяє 
поліпшенню фітосанітарного стану насаджень та якості одержаних пагонів. 
Особливо вимогливі до умов вирощування  інтродуковані сорти спаржі Ціпрес і 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 77 



 Том 7. Выпуск 3 (44)                                                                                                                        Сельское хозяйство 

Даріана, відносно стійкий до хвороб сорт Мері Вашингтон. Отримані 
результати доцільно використовувати при закладання насаджень та догляду за 
ними з метою отримання якісної та конкурентоспроможної продукції. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований влияния 

минеральных азотных удобрений и биологических препаратов на 
эффективность азотфиксации и биологический урожай сои и нута. Полевые 
исследования проводили на черноземах типичных Лесостепи Украины на 
кафедре растениеводства в ОП НУБиП Украины "Агрономическая опытная 
станция". Установлено, что в почвенно-климатических условиях 
Правобережной Лесостепи Украины высокоэффективным является внесение 
умеренных норм азотных удобрений (до 60 кг/га д.в.), что способствует 
повышению нитрогеназной активности клубеньков на корнях сои и нута. На 
вариантах опыта, где вносили высокие дозы азотных удобрений, на корнях 
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бобовых культур не образовывались клубеньки и отсутствовала нитрогеназная 
деятельность потому растения получали азот в минеральной форме. Внесение 
умеренных доз минеральных удобрений (N30-N60 на фоне P60K60) способствует 
значительному увеличению урожайности бобовых культур. 

Ключевые слова: Cicer arietinum L., Glycine hispida Maxim., сорт, 
инокуляция семян, минеральные удобрения, ризогумин, ризобофит, клубеньки,  
нитрогеназная активность, урожайность. 

Abstract. The results of research on influence of mineral nitrogen fertilizers and 
biologically active compounds on nitrogen fixation efficacy for soybean and chickpea 
were stated in this article.  Field trials conducted on typical black soils of Ukrainian 
Forest-Steppe on the base of NULES of Ukraine research station. It was derived that 
under soil and climatic conditions of Ukrainian Right-bank Forest-Steppe application 
of nitrogen fertilizers at medium rates (up to 60 kg/ha a.i.) favors to enhance soybean 
and chickpea root nodules nitrogenase activity.  In variants with higher rates of 
nitrogen fertilizers due to absence of root nodules nitrogenase activity plants utilize 
mainly nitrogen of mineral fertilizers. Sowing of legumes with application of N30-N60 
at the background of P60K60  favors to significant increase in yielding capacity. 

Key words: Cicer arietinum L., Glycine hispida Maxim., variety, seed 
inoculation, fertilizers, rizogumin, rizobofit, nodules, nitrogenase activity, 
productivity. 

К настоящему времени дискуссионным остаётся вопрос необходимости 
применения азотных удобрений в технологиях выращивания бобовых культур. 
Известно, что азотные соединения влияют на бобово-ризобиальный комплекс 
на всех этапах формирования и функционирования симбиоза, начиная 
образованием ризосферы и клубеньков и заканчивая процессом активной 
азотфиксации [1, 2]. Снижение доли атмосферного азота, который усваивают 
растения при повышенной обеспеченности минеральным азотом, имеет лишь 
относительный характер. Высокие дозы азотных минеральных удобрений 
уменьшают количество клубеньков на корнях растений, их массу, а также 
нитрогеназную активность [3, 4, 5]. В связи с этим цель наших исследований 
заключалась в определении особенностей симбиотической азотфиксации и 
формирования урожайности сои и нута в зависимости от соотношения 
симбиотического и автотрофного азотного питания. 

Объект и методы исследования. В наших исследованиях мы изучали 
влияние минерального азота на эффективность нитрагинизации и урожайность 
нута (сорт Триумф) и сои (сорт Аннушка). Нитрогеназную активность 
клубеньков корневой системы бобовых культур определяли с использованием 
ацетилен-этиленового метода [6]. 

Экспериментальная часть. Полевые исследования проводили на полях 
кафедры растениеводства в ОП НУБиП Украины «Агрономическая опытная 
станция». Почва опытного поля – чернозем типичный малогумусный. Нут 
высевали при температуре почвы на глубине заделки семян  6-8 °С, сеялкой 
«Клен» с нормой высева 500 тыс. семян на 1 га. Сою высевали при температуре 
почвы на глубине заделки семян +10-12°С овощной сеялкой СОН-4,2 с нормой 
высева 700 тыс. семян на 1 га. Общая площадь элементарной единицы – 84 м2, 
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учетная – 52,8 м2 [7]. Минеральные удобрения вносили согласно схемы опыта: 
1. Без удобрений (контроль) 2. NPK – 30:60:60 3. NPK – 60:60:60 4. NPK – 
90:60:60, 5. NPK – 120:60:60. Инокуляцию семян сои ризогумином (Институт 
сельскохозяйственной микробиологии НААН, г. Чернигов) проводили из 
расчета 200 г препарата на 1,2 л воды и на одну гектарную норму семян за 2 дня 
до посева. Обработку семян нута клубеньковыми бактериями (ризобофит в 
норме 1,5-1,7 л рабочего раствора на 100-150 кг семян) проводили путем 
замачивания семян в день сева.  

Результаты и их обсуждение. Проведенные нами исследования показали, 
что внесение азотных удобрений на черноземах типичных Правобережной 
Лесостепи Украины способствует взаимодействию минерального азота с 
естественной популяцией клубеньковых бактерий. В среднем за годы 
исследований на всех вариантах опыта с низкими и средними дозами азотных 
удобрений, где не проводили инокуляцию семян, урожайность нута была ниже 
по сравнению с вариантами удобрения, на которых инокуляцию семян 
применяли. К тому же, без искусственного заражения семян бактериями 
клубеньки на корнях нута не образовывались  ввиду очевидного отсутствия в 
почве естественных популяций нутовых клубеньковых бактерий, 
соответственно отсутствовала и нитрогеназная активность и урожай на этих 
вариантах формировался исключительно за счет минерального питания 
растения.  

Применение инокуляции семян в технологии выращивания бобовых 
культур влияет на прибавку урожая. В частности, наивысшую в нашем опыте 
урожайность нута сорта Триумф – 3,76 т/га, отмечено на варианте с внесением 
удобрений в дозе N60P60K60 и инокуляцией семян. На данном варианте основные 
показатели симбиотической деятельности достигли наивысшей в опыте 
отметки: количество клубеньков достигало 20,4 шт/растение, биомасса 
клубеньков – 768 мг/растение и нитрогеназная активность составила 4446 
нМоль С2Н4/ч (табл.).  

Дальнейшее увеличение азотных удобрений до отметки на варианте опыта 
N120P60K60 привело к снижению урожайности нута, поскольку азотные 
удобрения в норме от 90 кг/га д.в. и выше подавляли азотфиксацию, и 
клубеньки на данных вариантах хотя и образовывались в небольшом 
количестве, однако нитрогеназная активность практически отсутствовала. 
Поэтому на вариантах с максимальными дозами азотных удобрений 
урожайность нута с инокуляцией семян и без неё была почти на одном уровне. 
На данных вариантах опыта из-за отсутствия нитрогеназной активности 
азотфиксация с воздуха не происходила и обеспечение растений нута азотом 
были исключительно за счёт минеральной формы.  

На растениях сои, в противовес нута, ввиду постоянного выращивания 
данной культуры в полевом севообороте, естественные популяции 
клубеньковых бактерий присутствовали в почве и образовывали клубеньки на 
корнях даже без инокуляции семян ризогумином. Дополнительное внесение на 
вариантах без инокуляции азотных минеральных удобрений в умеренных 
количествах (N30P60K60 и N60P60K60) способствовало взаимодействию 
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минерального азота с естественной популяцией клубеньковых бактерий. На 
варианте с инокуляцией и внесением удобрений N60P60K60 основные показатели 
симбиотической деятельности растений сои достигли наивысшего значения по 
сравнению с другими вариантами нашего опыта: количество клубеньков 62,4 
шт/растение, биомасса клубеньков – 373 мг/растение и нитрогеназная 
активность составила 2,47 мкМоль С2Н4/ч на растение. Увеличение на посевах 
сои норм внесения азотных минеральных удобрений до N120P60K60 приводило, 
как и на посевах нута, к угнетению азотфиксации, уменьшению количества и 
массы клубеньков на корнях.  

Таблица 
Влияние минерального азота на эффективность симбиотический 

азотфиксации и урожайность бобовых культур (среднее за 2013-2015 гг.) 

Вариант 
 исследований 

Количество 
клубеньков, 

единиц/ 
растение 

Биомасса 
клубеньков

, 
мг/растение 

Нитрогеназная 
активность, 

нМоль (мкМоль 
для сои) 

С2Н4/ 
растение/час 

Урожай 
зерна, т/га 

б/и* и б/и и б/и и б/и и 
Нут, сорт Триумф 

Без удобрений 
(контроль) 0 15,1 0 369 0 1932 1,91 2,16 

N30P60K60 0 19,0 0 639 0 3481 2,19 2,40 
N60P60K60 0 20,4 0 768 0 4446 2,38 2,76 
N90P60K60 0 9,5 0 54 0 11 2,34 2,43 
N120P60K60 0 1,7 0 3 0 0 2,26 2,29 

НСР0,5 3,2 159 1019 0,37 
Соя, сорт Аннушка 

Без удобрений 
(контроль) 12,4 57,2 58 224 2,16 2,29 2,45 2,63 

N30P60K60 32,1 60,6 66 361 2,20 2,32 3,09 3,37 
N60P60K60 39,1 62,4 73 373 2,23 2,47 3,48 3,69 
N90P60K60 10,4 11,4 22 47 2,27 2,24 3,40 3,47 
N120P60K60 9,1 11,2 18 42 2,22 2,24 3,36 3,34 

НСР0,5 2,1 34 0,12 0,27 
* Примечание: б/и - семена без инокуляции; и – инокулированные семена. 

 
Выводы. Подводя итоги исследований следует отметить, что внесение 

азотных удобрений в целом положительно влияет на формирование урожая 
бобовых культур. Вместе с тем, если внесение азотных удобрений до нормы N60 
(на фоне P60K60) способствует повышению урожая, то его дальнейшее 
увеличение до N120 приводит к снижению данного показателя. Применение 
инокуляции семян в сочетании с внесением средних доз минеральных 
удобрений (N30-N60 на фоне P60K60) способствует получению значительных 
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приростов урожайности зерна нута и сои.  
Урожайность нута и сои на вариантах опыта без внесения минеральных 

удобрений, но при инокуляции семян была несколько выше, чем на вариантах с 
внесением удобрений в норме N30P60K60, но без применения инокуляции. Из 
этого следует, что целесообразнее как с экономической, так и с экологической 
точек зрения в технологии выращивания бобовых культур использовать 
природный азот путём проведения предпосевной инокуляции семян в 
противовес использованию минерального. 
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Анотація. В роботі розглянуто питання працездатності водовипусків на 
сезонно-стаціонарних системах краплинного зрошення томатів. Представлено 
результати польових досліджень щодо змін витратно-напірних 
характеристик краплинних водовипусків, їх розподілу за довжиною поливних 
трубопроводів, змін якості води протягом періоду зрошення. Встановлено 
достовірне зниження витратних характеристик краплинних водовипусків в 
кінці поливного періоду. 

Ключові слова: краплинний водовипуск, витрата, працездатність, 
коефіцієнт варіації, рівномірність розподілу. 

Abstract. The article presents the problem of operation efficiency of water 
outlets at the seasonally and permanently installed drip irrigation systems for 
irrigating tomatoes. The results of field studies on the variations of discharge-
pressure characteristics of water outlets, their distribution by the length of irrigation 
pipelines, changes in water quality during the irrigation period are given. It was 
proved a significant reduction in the discharge characteristics of drip water outlets at 
the end of the irrigation period. 

Keywords: drip water outlets, discharge, operation efficiency, coefficient of 
variation, field water distribution. 

Вступ. Головним і найбільш вразливим елементом систем краплинного 
зрошення є краплинний водовипуск, який виконує функцію рівномірного 
поливу та регулює витрату поливної води. У більшості випадків рівномірність 
поливу погіршується через зниження витрат крапельниць, що позначається на 
їх працездатності і виконанні ними зазначених функцій протягом терміну, 
встановленого виробником. Якщо працездатність водовипусків знижується, це 
негативно позначається на розвитку рослин і призводить до недоотримання 15-
50 % врожаю с.-г. культур.  

Працездатність краплинних водовипусків прямо пропорційна надійності 
роботи всієї системи краплинного зрошення і, як встановлено, залежить від 
якості поливної води, ефективності роботи очисних фільтрів, складу 
агрохімікатів та пестицидів, що вносяться разом з поливною водою. За 
максимально можливе відхилення витрат водовипусків прийнято величину до 
10 %, як різницю між мінімальною та максимальною витратами водовипусків 
всієї площі зрошення. Саме таке співвідношення забезпечує рівномірність 
подачі поливної води та добрив на рівні 90-95 %. Навіть за використання різних 
типів краплинних водовипусків, систем фільтрації та вводу добрив ймовірність 
часткового чи повного блокування водовипусків у діючих системах 
краплинного зрошення є досить високою. Наші дослідження, виконані в 
лабораторії випробувань засобів зрошення Інституту водних проблем і 
меліорації НААН, направлені на вивчення працездатності краплинних 
водовипусків на діючих сезонно-стаціонарних системах краплинного зрошення 
та встановлення причин її змін протягом поливного періоду.  

Огляд літератури. До вивчення працездатності та надійності елементів 
систем краплинного зрошення, у тому числі й краплинних водовипусків, 
активно підійшли науково-дослідні та проектні установи ще в кінці сімдесятих 
років минулого століття, провідними науковцями і фахівцями яких у цьому 
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питанні були: М.Г. Журба, Р.М. Новік, В.Г. Мошко, Ф.В. Унгуряну, 
М.М. Гіроль, П.М. Кокирца, І.І. Науменко, М.І. Ромащенко, А.Т. Калєніков, 
А.М. Сидоренко, О.І. Токар, М.О. Турченюк, Л.П. Фадеєєва, З.Р. Маланчук, 
А.А. Федорець, І.П. Орел, А.П. Мальцева, І.В. Драгомирецький, 
Й.Л. Тененбаум, Т.І. Худайкулов та інші [1-4]. Впровадження краплинного 
зрошення у технологіях вирощування дозволило разом з поливною водою 
вносити великий асортимент добрив, меліорантів та пестицидів, невідповідна 
якість яких знижує працездатність краплинних водовипусків поливних 
трубопроводів, про що досить часто заявляють виробники овочевої продукції 
[5] та науковці [6, 7]. Сучасні системи краплинного зрошення потребують 
детального вивчення в умовах експлуатації, оскільки факторів, що впливають 
на їх працездатність існує багато [8, 9]. 

Вхідні дані та методи. 
Дослідження проводили на чотирьох сезонно-стаціонарних системах 

краплинного зрошення томатів з поверхневим розміщенням трубопроводів 
розподільчої мережі та підґрунтовим розміщенням (2-5 см) поливних 
трубопроводів. Водозабір для систем краплинного зрошення здійснювався з 
підвідних каналів Краснознам`янського зрошувального каналу (с. Бехтери 
Херсонської обл.) та Інгулецької зрошувальної системи (с. Миколаївське, 
м. Снігурівка і с. Горохівське Миколаївської обл.). У межах кожної системи  
краплинного зрошення за схемою (до фільтра, після фільтра, у кінці 
трубопроводу (з кінцевика трубопроводу)) проводили відбори води, у реперних 
краплинних водовипусках визначали витратні характеристики та визначали їх 
розподіл за довжиною поливного трубопроводу. Всього за поливний період 
було проведено 38 відборів, під час яких відібрано 75 проб поливної води.  

Проби поливної води аналізували у лабораторних умовах ДП «Центральна 
лабораторія якості води та ґрунтів» ІВПіМ НААН за чинною в Україні 
нормативно-методичною документацією. У поливній воді контролювали вміст 
заліза, рН, сухий і мінеральний залишок, загальну мінералізацію, загальну 
жорсткість, вміст завислих частинок, вміст розчинних іонів калію, кальцію, 
натрію, магнію, хлору, сульфатів, карбонатів і гідрокарбонатів. Програма 
досліджень передбачала визначення хімічного складу добрив, що 
використовувалися для фертигації, присутності в них сторонніх домішок 
методом елементного аналізу, хроматографічне визначення наявності в них 
речовин органічного походження, встановлення сумісності добрив між собою 
та їх розчинності у поливній воді в межах температур від 0 0С до 40 0С. 

Якість поливної води оцінювали згідно з ДСТУ 2730:2015, 
ДСТУ 7286:2012 та ДСТУ 7591:2014.  

Результати. Обговорення та аналіз. Основними факторами, які впливали 
на зміну витратних характеристик краплинних водовипусків поливних 
трубопроводів, були якість поливної води та якість внесених добрив. Тому 
дослідження було направлено на вивчення саме цих факторів. 

Хімічний склад поливної води змінювався протягом поливного періоду та 
був різним у різних частинах систем краплинного зрошення (до фільтра, після 
фільтра, у кінці трубопроводу). Найбільш мінливими показниками хімічного 
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складу поливної води були вміст заліза, загальна мінералізація та вміст 
завислих часток. На рис.1 представлено коливання вмісту заліза і загальної 
мінералізації води у різних частинах систем краплинного зрошення. Слід 
вказати про підвищений вміст заліза у воді, відібраній з кінця поливних 
трубопроводів, величина якого протягом поливного періоду перевищувала 
1,5 мг/дм3. Мінералізація поливної води підвищувалася у пробах, відібраних з 
кінця трубопроводів, на ділянках у с. Миколаївське Миколаївської області та 
с. Бехтери Херсонської області (рис. 1). 

На рисунку 2 представлено вміст завислих часток у поливній воді, 
відібраній з різних частин систем краплинного зрошення, які були представлені 
зоо- і фітопланктоном. Як бачимо, у поливній воді з трубопроводів його 
величина є найвищою порівняно з вмістом у поливній воді, яка надійшла із 
водозабору і була очищена фільтростанцією. Це свідчить, що у поливних 
трубопроводах складаються сприятливі умови для розвитку різних гідробіонтів.  

 
Рис. 1 Вміст заліза та загальна мінералізація води у різних частинах 

поливних трубопроводів систем краплинного зрошення 
 

За такого вмісту завислих часток (табл.1) є висока загроза блокування та 
зниження працездатності краплинних водовипусків.  Ось чому за такого вмісту 
завислих часток єдиним способом підтримання працездатності водовипусків в 
системах краплинного зрошення, що досліджувалися, згідно технічного 
регламенту є проведення промивань поливних трубопроводів після кожного 
поливу. 

Використані для фертигації добрива (аміачна селітра, кальцієва селітра, 
калієва селітра, мультикроп, ортофосфорна кислота) були сумісними з хімічним 
складом поливної води, тому не сприяли утворенню важкорозчинних осадів. 
Вони добре розчинялися і не впливали на працездатність краплинних 
водовипусків.   
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с. Горохівське Миколаївської обл. в кінці поливного періоду знизилася на 
0,02 дм3/год, у трубопроводах Streamline 16060 на ділянці в с. Бехтери  
Херсонської обл.. - на 0,04 дм3/год, у трубопроводах LIN на ділянці у 
с. Миколаївське Миколаївської обл. - на 0,23 дм3/год. Відхилення середньої 
витрати від номінальної за ділянками збільшилося до 20,43 %, 5,34 %, 5,87 % і 
7,97 % відповідно проти допустимих 7 % згідно з ДСТУ ISO 9261:2004 (табл. 
2). Коефіцієнти варіації за ділянками збільшилися до 22,75 %, 3,5 %, 2,71 % і 
7,0 % відповідно проти допустимих 7 % згідно з ДСТУ ISO 9261:2004 (табл. 2). 

 
Таблиця 6  

Зміни витратних характеристик краплинних водовипусків протягом 
поливного періоду 

Назва 
поливного 

трубопроводу, 
місцезнаходже
ння дослідної 

ділянки 

Поливни
й період 

Середня 
витрата 

краплинних 
водовипускі

в, дм3/год 

Відхилення 
середньої 

витрати від 
номінальної, 

% 

Стандар
тне 

відхилен
ня 

витрати, 
дм3/год 

Коефіціє
нт 

варіації,  
% 

Рівномірні
сть 

розподілу 
системи, 

% 

LIN, 
с. Миколаївськ

е, 
Миколаївської 

області  

початок 1,03 3,00 0,05 4,39 92 

кінець 0,8 20,43 0,25 22,75 29 

LIN,  
м. Снігурівка, 
Миколаївської 

області 

початок 1,59 0,21 0,02 1,34 89 

кінець 1,57 5,34 0,05 3,5 83 

Eolos,  
с. Горохівське, 
Миколаївської 

області 

початок 1,19 3,8 0,02 1,84 80 

кінець 1,17 5,87 0,03 2,71 79 

Streamline 
16060, 

с. Бехтери, 
Херсонської 

області 

початок 0,78 2,85 0,02 2,3 80 

кінець 0,74 7,97 0,05 7,0 76 

 
На рисунках 3 і 4 наведено витратно-напірні характеристики та динаміку 

витрат краплинних водовипусків на початку та в кінці поливного періоду на 
ділянці в с. Миколаївське Миколаївської обл. В кінці поливів витрати 
краплинних водовипусків стали нерівномірними з коливаннями в межах тиску 
0,80-1,27 атм. - 0,23-1,26 дм3/год, тоді як на початку поливів становили 0,95-
1,10 дм3/год. 
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Рис 3 Зміна витратно-напірної характеристики краплинних 

водовипусків поливного трубопроводу протягом поливного періоду томату 
на дослідній ділянці у с. Миколаївське Миколаївської обл. 

 

 
 
Рис. 4 Розподіл витратних характеристик краплинних водовипусків по 

довжині поливного трубопроводу протягом вегетації томату на дослідній 
ділянці у с. Миколаївське Миколаївської обл. 
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Заключення і висновки. Провідне значення серед показників, що 
визначають ступінь придатності води за технічними критеріями, займає вміст 
завислих часток, який у воді з поливних трубопроводів може переважати над 
вмістом у воді після фільтрів у 11,06-53,50 рази. При цьому завислі частки 
можуть мати органічне походження і бути представлені гідробіонтами у вигляді 
водоростей, детритом та безхребетними організмами. Кількісне різноманіття 
фіто- і зоопланктону може формувати значні біологічні перешкоди 
водовипускам систем краплинного зрошення, що позначається на їх 
працездатності, а саме витратних характеристиках. Достовірне зниження 
витратних характеристик краплинних водовипусків у різних частинах 
трубопроводів систем краплинного зрошення, джерелами води яких є 
Інгулецька зрошувальна система та Краснознам`янський магістральних канал, 
може перевищувати допустимі відхилення згідно з ДСТУ ISO 9261. На 
дослідних системах краплинного зрошення величина середньої витрати 
краплинних водовипусків поливних трубопроводів в кінці поливного періоду 
знижувалася на 0,02-0,23 дм3/год. Відхилення середньої витрати від 
номінальної за ділянками підвищувалося до 5,34-20,43 % проти допустимих 
7 %. Коефіцієнти варіації за ділянками становили 2,71-22,75 % проти 
допустимих згідно з нормативною документацією 7 %. 
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Аннотация: Воздействие антропогенного и природного фактора на 

естественные экосистемы оборачивается значительными изменениями 
окружающей среды. Чтобы сохранить равновесие природных экосистем 
создаются особо охраняемые территории с особым режимом охраны. В 
данной статье приведены мониторинговые исследования озера за 2 года (2014 
– 2015 года) по 4 показателям: органолептические, зоологические, 
гидрохимический анализ воды озера, минералогические показатели донных 
отложений и почвы прилегающих территорий на расстояниях 5 метров и 50 
метров от береговой линии. 

Ключевые слова: озеро, заказник, органолептические показатели, 
гидрохимические показатели, соли, антропогенная нагрузка. 

Abstract: The effects of anthropogenic and natural factors on natural 
ecosystems has a significant environmental change. To maintain the balance of 
natural ecosystems are created protected areas with a special regime of protection. 
This article summarizes monitoring the lake for 2 years (2014 – 2015) for 4 
indicators: organoleptic, zoological, hydrochemical analysis of water, mineralogical 
indices of sediment and soil adjacent areas at distances of 5 meters and 50 meters 
from the shoreline. 

Keywords: lake, preserve, organoleptic indicators, chemical indicators, salts, 
anthropogenic load. 

Вступление. Постановлением правительства Ставропольского края от 
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25.08.1998 г. на территории Петровского района образован заказник «Соленое 
озеро».  В состав заказника входит 3 озера: Лушниковское, Соленое, Хмыров и 
500-метровая водоохранная зона вокруг них. Общая площадь заказника 
составляет более 1,5 тысяч га, в пределах этой территории обеспечивается 
охрана её от традиционного использования и поддержание естественного 
состояния (Положение о государственном природном заказнике «Солёное 
озеро» от 02.10.2000, № 208-п). 

Обзор литературы. Озеро Лушниковское является бессточным, 
реликтовым. Согласно классификации природных вод, озеро является соленым 
при суммарной минерализации выше 25 г/л (25%). В  его питании принимают 
участие подземные слабоминерализованные воды.  Площадь водного зеркала – 
3,53 км². Береговая линия слабо расчленена, имеется два залива, куда впадают 
временные водотоки. Дно ровное, его покрывает мощный слой ила. Верхний 
его слой черного цвета и толщиной до 10 см., обладает лечебными свойствами. 

Основной текст. Мы изучили гидрохимический анализ озера по сезонам, 
взяв для сравнения воду ручья, впадающего в озеро в его северной части. 

В среднем за 2 года (2014-2015г.г.), весна была прохладная, часто 
затяжная. В июне и июле количество осадков было ниже средней многолетней. 
Вторая половина лета и осень были жаркими и засушливыми, а с сентября по 
декабрь сумма выпавших осадков превышала норму на 100 мм. Температурный 
режим во второй половине лета превышал среднемноголетние показатели. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Органолептический анализ воды 
озера Лушниковского показал, что она светло-желтая, имеет неприятный запах, 
горько-соленая на вкус. В результате исследования выявлено, что в воде  озера 
содержатся хлориды, сульфаты, карбонаты, причем, их содержание  
значительно колеблется по сезонам. Так, например, концентрация хлоридов в  
меняется от 9,10 (зимой) до 16,05 г/л (летом) в 2014 году и от 9,00 (зимой) до 
15,80 г/л (летом) в 2015 году; сульфатов: от 18,10 до 25,00 (2014 г) и от 17,80 до 
24,90 г/л (2015 г). Диапазон колебания карбонатов несколько шире: от 1,50мг/л 
(зимой) до 3,35 (летом) - 2014 г и от 1,50 до 3,50 г/л (2015 г) (Табл. 1). Различия 
в концентрации солей зимой и осенью менее значительны, т.к. осенние дожди, 
после летней засухи, резко начинают влиять на  снижение концентрации солей 
в озере, а зимы у нас малоснежные.  В среднем  хлориды в 36 раз превышают 
ПДК, сульфаты в 43 раза и карбонаты в 30 раз. Так как суммарная 
минерализация воды превышает 25 г/л (25%) поэтому, по принятой 
классификации, озеро относится к соленым озерам. Концентрация солей в 
водах ручья, впадающего в озеро, значительно ниже. Изменение содержания 
карбонатов, сульфатов и хлоридов по сезонам происходит аналогично с их 
изменениями в озере.  

Исследования на содержание фосфатов дали отрицательный ответ, это 
говорит о том, что канализационные воды и стоки с полей  незначительны. При 
анализе воды на наличие свинца мы его также не обнаружили. Следовательно, 
экологическое состояние озера по этим показателям не вызывает тревоги. 
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Таблица 1. 
Гидрохимический состав воды озера 

Сезон Карбонаты, г/л Сульфаты, г/л Хлориды, г/л 
в озере в ручье в озере в ручье в озере в ручье 

2014 
Весна 
2015 

2,10 1,20 23,90 13,50 14,70 12,10 

2,00 1,10 23,00 13,44 13,44 12,00 
2014 
Лето 
2015 

3,35 1,50 25,00 17,80 16,05 13,50 

3,50 1,50 24,90 17,80 15,80 13,10 
2014 

Осень 
2015 

2,10 0,90 20,00 18,00 12,00 9,70 

2,00 1,30 19,58 17,80 11,52 9,60 
2014 
Зима 
2015 

1,55 0,80 18,10 13,50 9,10 8,10 

1,50 0,60 17,80 12,80 9,00 8,00 
 

Таблица 2. 
Содержание солей в почве. 

П
ок

аз
ат

ел
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Го
ды
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ий
 Донные отложения Почва в 5 м. Почва в 50 м. 
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ы
 

су
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ы
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ы
 

су
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хл
ор
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ы

 

ка
рб

он
ат

ы
 

су
ль

фа
ты

 

хл
ор

ид
ы

 

Концентр
ация 

вытяжки, 
г/л 

2014 4,35 44,50 12,00 1,80 8,90 11,00 1,30 7,12 7,00 

2015 4,20 42,90 12,50 1,80 8,00 12,00 1,10 7,00 7,10 
Массовая                

доля в 
сухой 

почве, % 

2014 2,17 22,25 6,00 0,90 4,45 5,50 0,65 3,56 4,55 

2015 2,10 21,45 6,25 0,90 4,00 6,00 0,55 3,50 3,60 

 
Нами проводился анализ почвы на содержание сульфатов, хлоридов и 

карбонатов. Пробы отбирались со дна озера, у его берега, а так же на 
расстоянии 5 и 50 м. от него. Результаты представлены в таблице 2. Более всего 
ил насыщен сульфатами – 44,50 г/л (2014 г), 42,90 (2015 г). В пробах, взятых на 
берегу их содержание снижается в 5 и более раз и составляет 8,90 (2014 г), 8,00 
г/л (2015 г), в 50 м. от берега – 7,12 (2014 г), 7,00 (2015 г). Содержание 
хлоридов колеблется незначительно: от 12,00 г/л – в донных отложениях (2014 
г), до 12,50 (2015 г); в прибрежной полосе от 11,00 ( 2014 г), до 12,00  (2015) - в 
5 м. от нее; а 50 м. от берега их содержание снизилось ещё больше (7,00 –7,10). 
Содержание карбонатов колебалось в следующих пределах: от 4,35 г/л до 4,20  
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– в донных отложениях, в прибрежной зоне (в 5 м.) составляло 1,80, и в 50 
метрах - 1,30 (2014 г), 1,10 (2015 г). Для сравнения мы анализировали почву у 
ручья, впадающего в озеро, содержание солей было ниже и оно уменьшалось по 
мере удаления от ручья. Таким образом, содержание хлоридов, сульфатов, 
карбонатов в почве по мере удаления от озера резко снижается, а по годам 
отличаются незначительно.  

Исследования макрозообентоса показали наличие в озере большого 
количества жаброногих рачков – артемия (Artemiasalina), их средний размер 
составлял 7 мм. В иле озера обнаружены огромные массы мотыля (личинок 
комара-звонца), служащего кормом для обитающих здесь птиц. 

Заключение и выводы. Согласно заключениям Пятигорского научно-
исследовательского института курортологии и физиотерапии, черная грязь, 
отобранная на озере Соленом (Лушниковском) по физико-химическим 
показателям может быть рекомендована к использованию в качестве 
высокоминерализованной иловой сульфидной грязи для лечебных целей, грязь 
превышает установленные кондиции для лечения в 2,5 – 3раза. Наличие статуса 
охраняемой территории не является препятствием для антропогенного 
воздействия на экосистему заказника. 
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Анотація. Метою огляду є з’ясування впливу біологічно активних речовин 
пептидної природи, як компонентів косметичних засобів, на біохімічні процеси 
в шкірі. Наведено будову шкіри, фізіологічно важливі білки, пептиди та 
амінокислоти. Розглянуто умови пенетрації пептидів через роговий шар шкіри 
і показано, що сполуки в нативному вигляді виявляють виключно зволожуючу 
дію. Здатність до проникнення в шкіру мають лише модифіковані ліпофільні 
сполуки, одержані в результаті сполучення аміногрупи амінокислоти і 
карбоксильної групи аліфатичної карбонової кислоти. 

Ключові слова: пептидна косметика, колаген, еластин, карнозин, 
амінокислоти, трансдермальний бар’єр, роговий покрив шкіри. 

Abstract. The aim of review is analysis of biologically active cosmetic 
ingredients impact on biochemical processes in skin.  Skin structure, physiologically 
valuable proteins, peptides and amino-acids are presented. Conditions of peptides 
penetration through skin stratum corneum are considered and it’s shown that native 
compounds exhibit moistening effect exceptionally. Only modified compounds, 
obtained by combination of amino-acid amino group and carboxylic group of 
aliphatic carboxylic acid, are able  to permeate in human skin. 

Key words: peptide cosmetics, collagen, elastin, carnosine, amino-acids, 
transdermal barrier, skin stratum corneum.  

Вступ. 
Важливим напрямком косметології є профілактика і лікування станів 

шкіри, пов’язаних з патологічними і віковими змінами. Сучасні косметичні 
засоби в своєму складі містять широкий спектр біологічно активних речовин,  
які належать до наступних груп [1]:  

1) сполуки пептидної природи: гідролізати білків, пептиди, ферменти, 
вільні L-амінокислоти та їх похідні;  

2) сполуки ліпідної природи: омега жирні кислоти, ацилгліцероли, воски, 
стероїди, терпеноїди, каротиноїди, токофероли, мінеральні олії;  

3) сполуки вуглеводної природи: гомополісахариди (наприклад, пектинові 
речовини), гетерополісахариди (наприклад, гіалуронова кислота), похідні 
моносахаридів (наприклад, L-аскорбінова кислота); 

4) сечовина та її похідні (наприклад, 2,5-діоксо-4-імізадол-ідиніл сечовина 
(алантоїн)). 

 Насьогодні набуває значної популярності пептидна косметика. В 
рекомендаціях до застосування виробники часто наводять інформацію 
рекламного характеру щодо дії біологічно активних інгредієнтів, щоб 
спонукати попит у споживачів. Така інформація не завжди має наукове 
обґрунтування.  

Метою даного огляду є з’ясування впливу білків, пептидів і амінокислот, 
як компонентів косметичних засобів, на біохімічні процеси в шкірі. Для 
досягнення мети було проведено аналіз літератури і розглянуто наступні 
питання: 

– будову шкірного покриву людини та основних структурних білків дерми;  
– будову та функції фізіологічно важливих для шкіри амінокислот та 

пептидів; 
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– механізм пенетрації сполук в шкіру внаслідок їх зовнішнього 
застосування в складі косметичного засобу; 

– результати наукових досліджень в умовах in vitro та in vivo щодо 
проникнення в шкіру біологічно активних компонентів білкової природи.  

Будова шкіри людини, фізіологічно важливі білки, пептиди та 
амінокислоти. 

Шкіра людини складається з епітеліальної, сполучної, жирової та нервової 
тканин, в її будові розрізняють три основних шари: епідерміс, дерму та 
підшкірно-жировий шар (рис.1). Епідерміс безпосередньо контактує з 
навколишнім середовищем, складається з 5 шарів клітин, які постійно 
оновлюються в напрямку від внутрішнього базального шару до поверхневого 
рогового шару.  Життєвий цикл клітин епідермісу становить 26-28 діб. Роговий 
шар епідермісу є суцільною масою відмерлих клітин, яка в нормі постійно 
злущується непомітними для ока тонкими лусочками. Саме роговий шар 
епідермісу визначає умови для проникнення в глибину шкіри різноманітних 
сполук, оскільки його поверхня вкрита водно-ліпідною мантією. 

 
Рис. 1. Будова шкіри людини [2]. Шари: I – епідерміс,  II – дерма, III – 

підшкірно-жировий шар. 1 – сальна залоза, 2– волосяна цибулина, 3 – потова 
залоза, 4 – кровоносні судини, 5 – м’яз, що рухає волосину, 6 – нервова клітина 

 
 
Остання представлена продуктами злущування епідермісу та секреції 

сальних залоз шкіри, в ній присутні молочна і лимонна кислоти, що забезпечує 
рН=4,5–5,5.  

Дерма є основним шаром шкіри, складається з щільної сполучної тканини і 
забезпечує механічні властивості: міцність, пружність та еластичність. Основу 
дерми становлять волокна білків колагенів. Іншим важливим структурним 
білком шкіри є еластин. Волокна еластину і колагенів становлять основу 
каркасу дерми, а проміжки між волокнами заповнені гелеподібним матриксом, 
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що складається з гетерополісахаридів глікозамінгліканів. Функціонально 
колаген забезпечує міцність, а еластин – пружність шкіри. Нижній найглибший 
підшкірно-жировий шар (гіподерма) представлений пухкою сполучною 
тканиною, в якій відкладаються ацил-гліцероли (до двох третин загального 
жирового резерву організму). Гіподерма багата на нервові закінчення, 
кровоносні і лімфатичні судини.  

Придатки шкіри – волосся і нігті – утворюються в дермі і складаються з 
білків кератинів, які містять у значній кількості залишки сірковмісних 
амінокислот: цистеїну, цистину, метіоніну [2].   

Розглянемо будову структурних білків шкіри. 
Колагени  – група  фібрилярних білків (в організмі людини загалом 

виявлено 19 типів колагенів), їх вміст в шкірі становить 70 % від усіх білків і 
протеїнів. У людини колагени утворюються в спеціалізованих клітинах – 
фібробластах, їх синтез стимулює дипептид карнозин та деякі вільні 
амінокислоти. Фібрили колагену надзвичайно міцні, можуть витримати 
навантаження на розрив, що перевищує у 10000 разів їх загальну вагу 
(перевищують міцність сталевого дроту відповідного діаметра!). Така 
властивість колагенів зумовлена їх первинною, вторинною і третинною 
структурами. До молекули колагену входять три поліпептидні ланцюги, які 
можуть бути ідентичними або відрізнятись за складом амінокислот. Приблизно 
30 % амінокислотного складу колагенів становить гліцин, 25 % – пролін і 4-
гідроксипролін, 11 % – аланін (рис. 2). В колагені відсутня амінокислота 
триптофан, а гістидин, метіонін і тирозин містяться в незначній кількості.  

Така специфічна вторинна структура колагену має спіральну конформацію 
і є стабільною за рахунок сил стеричного відштовхування піролідонових кілець 
залишків проліну. В результаті відстань між амінокислотними залишками 
збільшується і спіраль стає більш «розгорнутою» ніж класична α-спіраль. Така 
специфічна вторинна структура одержала назву колагенова спіраль.  Три 
лівозакручені (стерична конформація вторинної структури зумовлена вмістом в 
білках виключно L-амінокислот) колагенові спіралі, перекручуються одна 
навколо одної і утворюють правозакручену суперспіральну молекулу (третинну 
структуру), яка одержала назву тропоколаген. Три ланцюги в тропоколагені 
міцно сполучаються між собою за рахунок водневих зв’язків між атомами 
пептидних груп та ковалентними зв’язками між дезамінованими залишками 
лізину і гідроксилізину (рис. 3).  

Надзвичайно важливу роль у формуванні фібрил колагену мають 
модифіковані амінокислоти гідроксипролін і гідроксилізин, радикали яких 
утворюють додаткові водневі зв’язки, які ще більше стабілізують і зміцнюють 
структуру. Гідроксилювання проліну і лізину відбувається за участі 
аскорбінової кислоти. Так, нестача в організмі вітаміну С супроводжується 
хворобливими станами, порушення синтезу колагену в сполучній тканині ясен 
призводить до розвитку цинги. Крім того, аскорбінова кислота стимулює 
проліферацію фібробластів. Для утворення альдольних та альдимінових 
ковалентних зв’язків між залишками лізину, аллізину сусідніх ланцюгів (так 
звані поперечні Lys-Lys зшивки) необхідні вітаміни РР і В6. Для шкіри 
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надзвичайно важливими є колагени типів VII та XVII, які утворюють 
«заякорені» фібрили і, знаходячись у міжклітинному матриксі, сполучають 
клітини епідермісу і дерми [3].   

 

 
Рис. 2. Фізіологічно важливі для шкіри протеїногенні амінокислоти: 

Gly – гліцин, Ala - аланін, Val - валін, Glu - глутамінова кислота, Gln - глутамін, 
Lys – лізин, 5-Hyl – гідроксилізин, His – гістидин, Phe –фенілаланін, Tyr – 

тирозин, Cys – цистеїн, Met – метіонін, Trp – триптофан, Pro – пролін, 4-Hyp 
– гідроксипролін 

 

 
Рис. 3. Десмозин – структура, яка утворена чотирма залишками 

лізину. 
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Руйнування фібрил колагену і зниження активності фібробластів 
відбувається внаслідок тривалого впливу на шкіру ультрафіолетового 
випромінювання [4]. Вміст колагенів в шкірі також знижується з віком, процес 
особливо прогресує у жінок в період менопаузи: за її перші чотири роки 
кількість колагенів зменшується на 30 %, що супроводжується появою 
глибоких зморшок на шкірі обличчя і шиї. Досліди з перорального введення  
добавок, що містять гідролізований колаген (пептиди колагену) тваринного 
походження продемонстрували позитивні результати щодо стимуляції 
активності фібробластів дерми. Досліди проводили спочатку на піддослідних 
тваринах, а згодом -  клінічні дослідження на жінках добровольцях, при цьому 
гістологічні зміни фіксували за допомогою ультразвукової діагностики та 
мікроскопії. Пептиди колагену, які одержали з шкіри телят, додавали до 
раціону щурів, в результаті зафіксували зростання кількості оксипроліну і 
збільшення товщини фібрил колагенів типу I і IV в шкірі піддослідних тварин. 
Клінічні дослідження впливу харчової добавки Peptan®F, що містить пептиди 
колагену рибного походження, показали, що у жінок після регулярного 
перорального вживання препарату щільність колагену в дермі зросла на 9 % 
[5,6]. 

Еластин – структурний білок, який має найбільшу з усіх біоорганічних 
молекул здатність до розтягування та надзвичайну пружність.  Молекула 
еластину може розтягуватись в декілька разів, зберігаючи при цьому свою 
міцність, і повертатись до вихідного положення після зняття навантаження. В 
своєму складі молекула еластину має приблизно 800 амінокислотних залишків, 
серед яких переважають гліцин, валін, аланін (рис. 2). Еластин містить значну 
кількість проліну і лізину, незначну кількість гідроксипроліну і зовсім не 
містить гідроксилізину. Висока кількість залишків амінокислот з гідрофобними 
радикалами перешкоджає формуванню стабільної глобули або фібрили, що 
зумовлює специфічні властивості еластину. В третинній структурі молекул 
еластину утворюється велика кількість міцних ковалентних поперечних зшивок 
між спіралями вторинної структури – десмозинів, які формуються між 
окисненими до ε-альдегідів залишками лізину з утворенням заміщеного 
піридинового кільця (рис. 3). Очевидно, що для утворення десмозинів потрібні  
вітаміни РР і В6. Після формування поперечних зшивок еластин набуває своєї 
кінцевої стабільної і нерозчинної у воді форми і характеризується низьким 
ступенем обміну [3].  

Кератини – білки, які містяться в невеликій кількості у шкірі, натомість 
виступають головними структурними компонентами її рогових утворень. 
Розрізняють α-  і β-кератини. Волосся і нігті людини складаються на 90-95% з 
α-кератинів і на 5-7 % з β-кератинів. Вторинна структура α-кератинів 
формується  з паралельно розташованих 3-7 поліпептидних ланцюгів і має 
cпіральну конфігурацію. Поліпептидні ланцюги містять велику кількість 
залишків цистеїну і, відповідно, поєднані численними ковалентними 
дисульфідними зв’язками. Молекули β-кератинів мають вторинну структуру у 
вигляді складчастого шару, в якому зигзагоподібно розташовані паралельні 
ланцюги, які сполучені водневими зв’язками. Молекули кератинів нерозчинні у 
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воді, а β-кератини здатні до набухання, що пояснює, наприклад, розм’якшення 
нігтів при тривалому контакті з водою.  

Крім вищезгаданих структурних білків, ферменти, які каталізують 
метаболічні процеси у шкірі і сприяють проліферації клітин, теж мають білкову 
природу. Вікові зміни еластичності і проникності шкіри пов’язані зі зниженням 
активності ферментів. Для включення до складу косметичних засобів 
рекомендовані ліпаза і протеаза [2]. 

Пептиди, на відміну від білків, мають меншу молекулярну масу (до     5-6 
кДа) і складаються переважно з 3-10 залишків амінокислот. Для шкіри 
надзвичайно важливими є два пептиди: глутатіон та карнозин (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Фізіологічно важливі для шкіри пептиди: глутатіон (γ-Gln-Cys-

Gly) та карнозин (β-Ala-His) 
 
Глутатіон – трипептид γ-глутаміл-цистеїніл-гліцин, функціонально – 

кофермент, що бере участь в окисно-відновних процесах, які супроводжують 
детоксикацію, і перешкоджає вільно радикальному окисненню біологічно 
важливих сполук. Глутатіон створює умови для гідроксилювання лізину і 
проліну, а саме відновлює дегідроаскорбінову кислоту до аскорбінової кислоти. 
Крім того, глутатіонова система на клітинних мембранах дозволяє проникати 
вільним амінокислотам всередину клітини проти градієнта концентрації [3]. 

Карнозин – дипептид β-аланіл-гістидин, важливий в ферментативних 
процесах загоєння ран, стимулює синтез колагену і еластину, має 
антиоксидантні властивості, перешкоджає старінню шкіри [2].    

  Для шкіри важливими є також вільні амінокислоти, які є структурними 
компонентами білків і учасниками різноманітних метаболічних реакцій. За 
використання методу терагерцової спектроскопії на основі порівняння спектрів 
шкіри людини і препаратів амінокислот було встановлено, що у шкірі 
переважають триптофан, цистеїн, аланін, гліцин, фенілаланін и гістидин [7]. 
Триптофан пов’язаний із синтезом вітаміну РР і перешкоджає розвитку пелагри 
[8]. Гістидин має протизапальні та антиоксидантні властивості. Глутамін за 
фізіологічних концентрацій регулює експресію гена, відповідального за синтез 
колагена [9]. Клітини шкіри постійно оновлюються, а метіонін є ініціюючою 
амінокислотою у біосинтезі усіх білків та пептидів. Серед сполук, які є 
похідними протеїногенних амінокислот і мають фізіологічне значення для 
шкіри і її рогових утворень, слід виділити меланіни.  

Меланіни – темні пігменти чорного або коричневого кольору, 
синтезуються в меланоцитах, визначають колір шкіри і волосся та є похідними 
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амінокислоти тирозину. Основним попередником меланінів є ДОФА 
(диоксифенілаланін) [3].  

Косметичні засоби з активними добавками: амінокислотами та 
пептидами. Дослідження пенетрації сполук через роговий шар шкіри. 

Косметичні заходи, які направлені на подолання наслідків вікових змін 
шкіри, включають застосування косметичних кремів з ретинолом, УФ 
фільтрами, гормональними препаратами, лазерну терапію, мікроголкову 
стимуляцію, ін'єкції з ботуліновим нейротоксином (ботоксом). Застосування 
косметичних кремів з гідролізатами колагену та гіалуроновою кислотою 
забезпечує захист та зволоження поверхні шкіри, ефект від використання 
можна спостерігати за їх регулярного застосування протягом 6-9 місяців [10].
 Аналіз сучасного ринку гігієнічних косметичних засобів показує, що 
жирові креми і основи поступово втрачають популярність, поступаючись 
емульсіям, які характеризуються більшою косметичною ефективністю. 
Амінокислоти та пептидні компоненти є гідрофільними сполуками, утворюють 
сольватні оболонки навколо своїх молекул і при нанесенні на шкіру в складі 
косметичних засобів забезпечують тривалий зволожуючий ефект. Гідратантна 
дія амінокислот посилюється в присутності природних цукрів (фруктози, 
галактози, глюкози, рибози, ксилози) і нативних поліпептидів. До речовин, 
що сприяють зволоженню шкіри, також належать водорозчинні сполуки 
епідермального шару шкіри: молочна, піролідонкарбонова кислоти та їх солі. 
Дія косметичних засобів зі зволожуючим ефектом зумовлена стимулюванням 
адсорбції води з повітря і  утворенням захисної плівки на поверхні шкіри, яка 
перешкоджає випаровуванню [1]. 

Як було зазначено, епідерміс шкіри вкритий ліпідним шаром, що 
формується із секрету сальних залоз. Ліпідний шар затримує водорозчинні 
сполуки. Тому логічним є питання: чи може популярна на сьогодні пептидна 
косметика не тільки забезпечити зволоження шкіри, а й безпосередньо 
впливати на формування структурних білків дерми та метаболічні процеси в 
шкірі? Тобто чи доведені науковими дослідженнями факти пенетрації 
амінокислот і пептидних структур в шари дерми? 

Сучасна концепція епідермального бар’єру постулює наступні положення 
[11]:  

– основною бар’єрною структурою шкіри є роговий шар епідермісу;  
– існує два основних шляхи для проникнення речовин: 

трансепідермальний (через роговий шар) та трансфолікулярний (через сальні 
залози та волосяні фолікули); 

– міжклітинні проміжки рогового шару заповнені ліпідами, якісний та 
кількісний склад яких залежить від фізіологічних особливостей організму;  

– на адсорбцію нанесених на шкіру речовин впливають їх фізико-хімічні 
властивості: ліпофільність, розмір молекули, заряд. 

Встановлено, що речовини, маса молекули яких перевищує 100 кДа, не 
здатні долати епідермальний бар’єр: зарядженим молекулам також складно 
проникати через неполярний шар ліпідів. Важливу роль відіграють фізико-
хімічні властивості основи косметичного засобу (рН, поверхневий натяг тощо), 
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в якій знаходиться активний компонент [11].  Дослідження пенетрації речовин 
у шкіру in vitro проводять за використання спеціальних установок – дифузійних 
комірок. Такі пристрої вперше було розроблено для випробовування ефектів 
проникнення компонентів дерматологічних фармацевтичних препаратів у 
глибокі шари шкіри (рис. 5).  

Найпоширенішими установками для проведення випробовувань у 
косметевтиці є вертикальні комірки Франца. Донорну і рецепторну камеру 
комірки розділяє мембрана, яка за параметрами перебігу дифузії подібна до 
шкіри людини. Найчастіше використовують полімерні мембрани з розмірами 
пор 0,45 мкм (полівініліденфторид, ацетат целюлози, полісульфони тощо) зі 
спеціальним покриттям, яка імітує водно-ліпідну мантію шкіри. В якості 
мембран також застосовують штучно вирощену шкіру людини і шкіру 
лабораторних тварин (щурів, кролів, мавп, свиней). 

 
Рис. 5. Установки для дослідження дифузії компонентів через шкіру в 

умовах in vitro [12]. А – вертикальна комірка Франца. Б – проточна дифузійна 
комірка. 1 – донорна камера, 2 – рецепторна камера, 3  – мембрана. 4  –  порт 

для відбору проб, 5  – водяна сорочка, 6 – циркулюючий теплоносій,  7 – 
мішалка. 

 
В донорну камеру вносять досліджуваний компонент разом з базовою 

косметичною основою (емульсією або суспензією).  В рецепторній камері 
знаходиться фізіологічний розчин за температури 37оС. Для фіксації 
проникнення компонентів використовують радіоактивно мічені атоми або 
флуоресціюючі добавки. Кількісні результати дифузії фіксують за допомогою 
сцинтиляційного лічильника, ВЕРХ, афінної хроматографії тощо [12, 13]. Було 
досліджено проникаючу здатність кількох пептидів, що виявляють біологічні 
ефекти для шкіри: карнозину, гліцил-гістидил-лізину, тирозин-аргінілу.  

Карнозин або β-аланіл-гістидин (β-Ala-His) було досліджено на предмет 
пенетрації in vitro за використання комірки Франца. Одержано результати 
дифузії двох типів молекул карнозину (нативної та модифікованої по N-
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термінальній групі залишком пальмітинової кислоти), мічених радіоактивним 
йодом. Показано, що немодифікований карнозин, незважаючи на малий розмір 
молекул, не проникав через роговий шар  епідермісу. Натомість, ліпофільний 
пальмітоїл-β-Ala-His дифундував через роговий шар, епідерміс і проникав у 
дерму [14].  

Трипептид  Gly-His-Lys є сигнальним пептидом для фібробластів і за 
концентрації 0,5 мкмоль/л запускає синтез коллагену. Було проведено 
дослідження дифузії в комірках Франца нативних та модифікованих молекул. 
Зареєстровано дифузію в дерму модифікованого пальмітоїл-Gly-His-Lys. 
Експеримент було продовжено в умовах in vivo, коли 23 жінки-добровольці 
протягом чотирьох тижнів користувались косметичним кремом, який містив 
пальмітоїл-Gly-His-Lys в концентрації 2 мг/л. Методом ультразвукової 
ехографії було визначено товщину шкіри у контрольної та дослідної групах 
жінок. Показано, що товщина шкіри залежала від вмісту в ній колагену і у 
жінок, що застосовували косметичний засіб, вміст колагену в шкірі зріс на 4 %. 
Подальші дослідження показали, що найвищі показники активності 
фібробластів спостерігаються при введені в косметичний крем пальмітоїл-Gly-
His-Lys в комплексі з вітаміном А.  

Досліджений N-ацетил-Tyr-Arg-гексадецилестер показав також високі 
результати пенетрації у шкіру. Попередні дослідження біологічної дії 
дипептиду тирозил-аргініну (Tyr-Arg), проведені групою японських вчених з м. 
Кіото, показали, що речовина діє на опіоїдні рецептори щурів і викликає 
анальгетичний ефект, тобто за механізмом біологічної дії є ендорфіном. В 
результаті відкритий нейропептид Tyr-Arg одержав назву кіоторфін. 
Модифікований N-ацетил-Tyr-Arg-гексадецилестер було рекомендовано до 
використання в косметичних засобах для чутливої шкіри як протизапальний та 
знеболюючий компонент [14]. 

 Дослідження біологічної дії пальмітоїл пентапептиду  Pal-KTTKS  (Pal-
Lys-Thr-Thr-Lys-Ser) показали наступні ефекти: in vitro речовина активує 
фібробласти,  виступаючи в якості сигнального пептиду, а in vivo призводить до 
збільшення щільності колагену та глікозамінгліканів.  Аналогічним чином був 
досліджений ацетилгексапептид-8 (Ac-Glu-Glu-Met-Arg-Arg), відомий під 
торговою назвою Argirelin. Проникаючи в дерму, сполука сповільнює 
вивільнення нейротрансмітерів у м'язових клітинах, чим знижує  м’язовий 
тонус і зменшує кількість мімічних зморшок [15,16]. 

Таким чином, дослідження біологічної дії гідролізатів білків та вільних 
амінокислот у складі косметичних засобів показали, що їх вплив на формування 
білків шкіри виявляється лише за умови застосування модифікованих 
ацильними залишками молекул. Такі амфіфільні молекули у базових системах 
косметичних засобів вода-ліпіди або ліпіди-вода утворюють міцелярні 
структури, які одержали назву наносоми [11]. 

Синтетичні сполуки на основі амінокислот та жирних кислот також 
застосовують у складі сучасних м’яких миючих засобів по догляду за волоссям 
та шкірою. Японська фірма Aijnomoto виробляє дві серії аніонних ПАР: ацил-L-
глутамати під назвою «Aminosoft»  і мило, нейтралізоване L-аргініном або L-
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лізином – «Amino-soap». Вищі жирні кислоти, які становлять основу таких 
ПАР, одержано з кокосової, пальмової олій та тваринних жирів. Ацил-
глутамати в широкому асортименті випускають також німецькi компанії 
Cognis, Zschimmer und Schwarz, швейцарська Clariant,  італійська Va.Ma 
Farmacosmetica S.R.L. Біологічно активними компонентом таких миючих 
засобів є амінокислота – глутамінова кислота, яка за дії ферментів шкіри 
естерази та  циклотрансферази спочатку вивільняється, а потім перетворюється 
на DL-піролідонкарбонову кислоту. Остання, більш відома під абревіатурою 
PCA є широковживаним компонентом косметики, який регулює водний баланс 
і рН шкіри.  Цинкову сіль PCA застосовують в засобах лікування акне, 
речовина пригнічує надлишкову секрецію сальних залоз шкіри, викликану 
продукцією тестостерону в підлітковому віці [17]. 

Висновки. 
Здоров’я та зовнішній вигляд шкіри людини певним чином визначаються 

метаболічними процесами, які пов’язані з білками: колагенами, еластином, 
кератинами; пептидами: карнозином, глутатіоном, гліцил-гістидил-лізином, 
кіоторфіном. Важливе фізіологічне значення для шкіри мають наступні 
амінокислоти: цистеїн, метіонін, гліцин, пролін і гідроксипролін, аланін, 
гістидин, тирозин, лізин і гідроксилізин, валін, фенілаланін, триптофан, 
глутамін і глутамінова кислота. Пептидні сполуки та амінокислоти, які 
містяться у косметичних засобах,  виявляють зволожуючу дію і створюють 
захисну плівку на поверхні епідермісу. За звичайних умов їх пенетрація в дерму 
не відбувається, оскільки їй заважає водно-ліпідна мантія на поверхні шкіри. 
Дослідження дифузії через шкіру в умовах in vitro та in vivo показали, що 
проникати в дерму можуть лише модифіковані молекули. В результаті 
сполучення аміногрупи амінокислоти і карбоксильної групи аліфатичної 
карбонової кислоти одержують ліпофільні пептидні сполуки, що здатні долати 
ліпідний бар’єр епідермісу.  
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Zabolotna I. I. 
MICROHARDNESS OF DENTINE OF TEETH WITH PRECERVICAL 

CARIES DEFECT 
M.Gorky Donetsk National Medical University, Liman, Kirova, 29, 84404 

 
Аннотация. Микротвердость является одной из важных характеристик 

микромеханической прочности зуба, связанной с физико-химическими 
изменениями, происходящими в эмали и дентине в результате внешних и 
внутренних влияний. В работе представлены результаты определения 
микротвердости дентина зубов с пришеечным кариесом. Анализ проводился в 
зависимости от глубины микротрещин эмали. Так, статистически значимое 
отличие в показателях микротвердости дентина, в зависимости от глубины 
дефектов, было определено в зонах режущего края (бугра) и экватора: в 
образцах с глубокими микротрещинами эмали ІІІ типа они были наибольшими 
(соответственно, р=0,012 и р=0,003). Выявленные особенности перспективно 
использовать для обоснования принципов лечения и профилактики зубов с 
пришеечным кариесом. 

 Ключевые слова: микротвердость, микротрещины, пришеечный кариес, 
дентин  

Abstract. Microhardness is one of the important characteristics of the micro-
mechanical strength of the tooth related to physical and chemical changes that occur 
in the enamel and dentine due to external and internal influences. The article shows 
the results of the microhardness of the dentine of teeth with precervical caries. The 
analysis was conducted based on the depth of enamel microfissures. Thus, a 
statistically significant difference in terms of the enamel microhardness depending on 
the depth of defects has been identified in the areas of tooth cutting edge (tuber) and 
equator:  samples with deep micro-cracks of enamel type III show the highest one 
(respectively P=0.012 and Р=0.003). The revealed features should be used for a 
substantiation of principles of treatment and prophylaxis of teeth with precervical 
caries. 

Key words:  microhardness, microfissure, precervical caries, dentine 
Вступление. В пришеечной области зубов часто диагностируются кариес, 

клиновидный дефект, эрозии эмали и трещины [1]. Наиболее эффективным 
методом их лечения является пломбирование, которое не дифференцируется в 
зависимости от вида патологии твердых тканей зубов [2]. Но результаты 
собственных исследований и данные литературы свидетельствуют о том, что 
для повышения эффективности реабилитации данной группы пациентов 
современные методы лечения должны быть направлены на урегулирование 
процессов де- и реминерализации твердых тканей, что невозможно без учета 
морфологических особенностей их состояния при данной нозологии [3].  На 
сегодняшний день в практической стоматологии нет объективных критериев, 
соблюдение которых позволило бы стабильно добиваться успеха при 
оперативном лечении кариозной патологии. По нашему мнению, такими 
критериями могут быть оценка состояния твердых тканей зуба и методика 
подготовки полости. В связи с этим, целью работы стало обоснование тактики 
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оперативного лечения зубов с пришеечным кариесом в зависимости от глубины 
микротрещин эмали. 

 Входные данные и методы. Для определения микротвердости дентина 
были исследованы продольные шлифы зубов с пришеечным кариесом обеих 
челюстей, удаленных по клиническим показаниям у пациентов в возрасте 25-54 
лет, на которых диагностировали три типа  трещин (С.Б. Иванова,1984): І – 
очень тонкие, заметные после тщательного высушивания поверхности зуба, при 
окрашивании 1% раствором метиленового синего, дополнительного освещения 
и бинокулярной лупы;  ІІ – обнаруживали при дополнительном освещении без 
дополнительного увеличения; ІІІ – определяли невооруженным глазом при 
обычном освещении [4]. Для изготовления шлифов образцы распиливали вдоль 
центральной оси через середину вестибулярной поверхности алмазными 
дисками толщиной 0,1мм при 3000 об∕мин с охлаждением. Распилы зубов 
погружали в пластмассовые формы и заливали быстротвердеющими 
пластмассами «Протакрил» или «Редонт». После полимеризации образцы 
шлифовали и полировали. Микротвердость определяли в наружных, 
срединных, внутренних слоях дентина вестибулярной поверхности образцов, а 
также в области окклюзионной и придесневой стенок пришеечного кариеса. 
Использовали метод вдавливания в испытываемый материал алмазного 
индентора прибора ПМТ-3 в виде правильной четырехгранной пирамидки с 
углом при вершине 136◦ под нагрузкой 50 г в течение 5 с – по ранее описанной 
методике (С.М. Ремизов, 1965) [5]. Измерение диагоналей отпечатка 
производили с помощью встроенной отсчетно-проекционной системы. 
Величину микротвердости (в кг∕мм²) рассчитывали по формуле: Н=1854*Р∕d², 
где Р – нагрузка на индентор в г; d – диагональ отпечатка в мкм. 

 Результаты. Обсуждение и анализ. На первом этапе была изучена 
микротвердость дентина образцов в зависимости от глубины микротрещин 
(табл. 1). Было выявлено, что средние показатели зубов, имеющих пришеечный 
кариес и дефекты эмали, находились в интервале 50,73 – 77,94 кг∕мм². Так, 
наибольшая прочность дентина, не зависимо от глубины дефектов эмали, была 
зарегистрирована в области экватора (для образцов с І типом микротрещин – 
59,65±2,85 кг∕мм², со ІІ типом – 62,00±1,91 кг∕мм², с ІІІ типом – 77,94±5,44 
кг∕мм²) (р=0,003). Следует отметить, что показатели различались в зависимости 
от области исследования (р<0,001). Наименьшие значения были определены 
при наличии І и ІІ типов дефектов эмали - в зоне режущего края (бугра) - 
соответственно, 55,40±4,00 кг∕мм² и 59,40±3,30 кг∕мм², ІІІ типа дефектов - в 
области придесневой стенки кариозного процесса - 50,73±6,35 кг∕мм². В зонах 
режущего края (бугра) и экватора были выявлены статистически значимые 
различия в полученных показателях в зависимости от глубины дефектов эмали 
(р=0,012 и р=0,003, соответственно). В данных областях с увеличением 
глубины микротрещин увеличивалась и микротвердость дентина образцов.  

На окклюзионной и придесневой стенках кариозного процесса показатели 
были выше в зубах, имеющих микротрещины ІІ типа (соответственно, 
60,90±3,30 кг∕мм² и 60,93±1,21 кг∕мм²), и ниже – при наличии глубоких 
дефектов эмали ІІІ типа (соответственно, 55,90±5,60 кг∕мм² и 50,73±6,35 кг∕мм²), 
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однако, разница не являлась статистически значимой (соответственно, р=0,726 
и р=0,527), как и в образцах с клиновидными дефектами [6].  

Таблица 1 
Микротвердость дентина зубов с пришеечным кариесом в зависимости от 

глубины микротрещин эмали и области исследования кг∕мм², X ±m 
Область исследо- 
вания 

Тип микро- 
трещин                                                  

І ІІ ІІІ 
Уровень 

значимости 
отличия, p 

Режущий край (бугор) 55,40±4,00 59,40±3,30 73,10±3,00 0,012* 
Экватор 59,65±2,85 62,00±1,91 77,94±5,44 0,003* 

Окклюзионная стенка 57,10±2,10 60,90±3,30 55,90±5,60 0,726 
Придесневая стенка 58,66±2,62 60,93±1,21 50,73±6,35 0,527 
Уровень значимости 

отличия, p <0,001* <0,001* <0,001*  
Примечание: * - отличие между показателями статистически значимо по 

результатам дисперсионного анализа (или критерия Крускала-Уоллиса), p<0,05.  
 

Результаты проведенных исследований по изучению химического состава, 
микротвердости эмали и дентина стенок кариозного процесса позволили 
усовершенствовать способ лечения пришеечного кариеса зубов за счет 
дифференцированного подхода к расширенному препарированию твердых 
тканей в зависимости от типа микротрещин эмали вестибулярной поверхности 
[3,6,7]. Так, профилактическое расширение придесневой стенки предлагаем 
проводить при наличии на вестибулярной поверхности зубов микротрещин 
эмали, которые определяются невооруженным глазом при обычном освещении 
(ІІІ тип), а окклюзионной стенки - при определении микротрещин эмали при 
дополнительном освещении или при использовании красящих веществ (ІІ и І 
типы, соответственно) [8].  

Заключение и выводы. 
В группе образцов с пришеечным кариесом были определены различия в 

прочности дентина в зависимости от глубины дефектов эмали в зонах 
режущего края (бугра) и экватора, где она возрастала с увеличением глубины 
дефектов эмали (р=0,012 и р=0,003, соответственно). Были зарегистрированы 
наибольшие показатели в области экватора, не зависимо от глубины дефектов 
эмали, а в эмали отмеченная тенденция наблюдалась в образцах с І и ІІ типами 
дефектов. Микротвердость дентина зубов статистически значимо различалась в 
зависимости от зоны исследования (р<0,001). Показательно, что в образцах, 
имеющих кариозный процесс, как и в зубах с клиновидным дефектом, 
прочность дентина на окклюзионной и придесневой стенках патологии твердых 
тканей статистически значимо не отличалась (р>0,05). Обращает на себя 
внимание, что микротвердость окклюзионной стенки кариозного процесса в 
образцах с І и ІІ типами дефектов эмали была ниже, а с ІІІ типом, наоборот, 
выше, чем придесневой стенки (р>0,05). Следовательно, недооценка фактора 
наличия и глубины микротрещин, а также особенностей макро- и 
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микроэлементного состава эмали стенок, образующих кариозный дефект, 
может привести к появлению симптомов гиперестезии, выпадению пломбы или 
к дальнейшему развитию кариозного процесса по периферии реставрации [7]. 
Мы предлагаем дифференцированно подходить к расширенному 
препарированию кариозного дефекта в зависимости от выявленного типа 
микротрещин: при наличии ІІІ типа рекомендуем профилактическое 
препарирование твердых тканей придесневой стенки в пределах 1,5-2мм, 
окклюзионной стенки - 0,5-1мм; в зубах с  І и ІІ типами – наоборот [8]. 
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Анотація. Встановлено, що практично всі досліджені ковбасні вироби 

виготовлені з порушенням рецептури. Варені та напівкопчені ковбаси 
фальсифіковано шляхом внесення у фарш субпродуктів більше від норми, жиру 
та хрящової тканини, не ідентифікованих домішок. У сирокопчених ковбасах  
виявлено серцеву тканину з домішками гіалінового хряща, жиру понад норму 
та не індетифікованих домішок.  

Ключові слова: ковбасні вироби, гістологічні дослідження, ветеринарно-
санітарна експертиза.  

- Abstract. Found that almost all investigated sausages made in violation of 
the formulation. Cooked and smoked sausage falsified by making more of minced 
offal from the norm, fat and cartilage, not identified impurities. In summer sausage 
detected cardiac tissue with impurities hyaline cartilage, fat overtime and not 
indetyfikovanyh impurities. 

- Keywords: sausages, histological studies, veterinary and sanitary 
examination. 

Вступ. Нині в Україні виробляють значну кількість ковбасних виробів, які 
можуть мати ризик для здоров’я споживача [1]. 

Особливо актуальні питання ветеринарно-санітарного контролю ковбасних 
виробів, якщо їх виготовляють на м’ясопереробних підприємствах та 
суб’єктами індивідуального підприємництва, де не впроваджена система 
самоконтролю якості відповідно до вимог НАССР [2]. 

Огляд літератури. Встановлено, що людина без шкоди для здоров’я може 
не вживати повноцінні білки, зокрема м’ясні, лише 4 місяці на рік. Крім того, з 
м’ясопродуктами в організм людини надходять вітаміни групи В і РР, калій, 
фосфор та інші необхідні мінеральні та біологічно активні речовини [3, 4]. 

Проте в сучасних умовах викликає занепокоєння використання в 
ковбасному виробництві сої та кукурудзи. Деякі виробники м’ясопродуктів не 
не маркують свою продукцію щодо вмісту ГМО. Тому нині є необхідність 
контролю за виробництвом ковбасних виробів і за їх чітким маркуванням [5, 6]. 

В Україні відмовившись, практично, від виробництва продукції за ДСТУ, 
підприємства розробляють і затверджують свій асортимент у так званих 
технічних умовах, що часто дозволяє виготовляти м’ясну продукцію з якісними 
показниками, що не відповідають державним стандартам, зокрема, щодо вмісту 
не зазначених у нормативно-правових актах та маркуванні складників [7]. 

Фальсифікація ковбасних виробів відбувається в першу чергу частковою 
заміною високосортного м’яса низькосортним, субпродуктами, свинячими 
шкурами, соєю і навіть органами і тканинами тварин, які взагалі не 
застосовують у харчовій промисловості. Також використовують у виробництві 
малоцінні добавки не передбачені рецептурою (гортань, трахея, стравохід, 
шлунок, сім’яники, матка тощо) [8]. Поширено використання під час 
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виготовлення ковбасних виробів м’ясної маси, яку отримують за умови 
дообвалювання кісток. У ній залишається значна кількість мікроскопічних 
кісток, що ушкоджують слизову оболонку шлунково-кишкового тракту під час 
вживання продукту. Кількість м’ясної маси, яку додають у ковбаси становить 
40–76% в залежності від виду і сорту ковбас. Проте на виробах часто немає 
відповідного маркування [9]. 

Вхідні дані і методи. Мета дослідження – провести мікроструктурний 
аналіз ковбасних виробів. Завдання – провести дослідження варених, 
напівкопчених, сирокопчених ковбасних виробів  різних найменувань та 
виробників, що реалізують у супермаркетах м. Одеса.  

Дослідження проводили у 2015 році в лабораторії кафедри епізоотології, 
паразитології та ветсанекспертизи Одеського державного аграрного 
університету.  

Матеріалом для досліджень були 12 проб варених, напівкопчених та 
сирокопчених ковбас вищого ґатунку відомих українських виробників, які 
закуповували у супермаркетах м. Одеса, (табл.1). Кожен вид ковбас був 
відібраний у кількості 3 одиниць з різних партій. 

Таблиця 1 
Перелік досліджуваних ковбасних виробів 

№ Найменування ковбас НД за якою виготовлені 
ковбаси 

Виробник 

Варені 
1 Любительська свиняча ДСТУ 4436:2005 П/П «Алан» 
2 Любительська ТОВ «ВЕККА» 
3 Теляча ТУ У 15.1-31806583-002-2002 П/П «Сегросс» 
4 Теляча з вершками ДСТУ 4436:2005 ТОВ 

«Єремеївсий» 
Напівкопчені 

5 Одеська ТУ У 15.1-25531939-008:2007 ТОВ «ВЕККА» 
6 Одеська  

ДСТУ 4427: 2005 
ТОВ «Гармаш» 

7 Українська ТОВ «Колос» 
8 Українська ТОВ «Залож» 

Сирокопчені 
9 Московська 

ДСТУ 4427:2005 

П/П «Алан» 
10 Московська ТОВ «ВЕККА» 
11 Особлива ПРаТ 

«Роганьський 
м’ясокомбінат» 

12 Особлива ТОВ «Колос» 
 

Мікроструктурний аналіз ковбасних виробів проводили за ДСТУ 
7063:2009 «Напівфабрикати м’ясa та м’ясо-рослинні січені. Визначення 
складників мікроструктурними методом» та методичних рекомендацій [10].  

Результати. Обговорення і аналіз.  
Проведеним мікроструктурним аналізом ковбас, встановлено, що 

практично всі вони виготовлені з порушенням рецептури (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Мікроструктурний аналіз складу фаршу дослідних ковбас (n=12) 

Види ковбас Наповнювачі, кількість ковбас (шт.) 
субпродукти 
вище за норму 
на 

жир вище за 
норму на 

гіаліновий 
хрящ 

не ідентифіковані 
домішки 

к-ть 
проб 

% к-ть 
проб 

% к-ть 
проб 

% к-ть 
проб 

% 

Варені 4 13,3 2 15,0 2 6,0 3 8,0 
Напівкопчені 3 40,0 2 20,0 3 10,0 3 4,0 
Сирокопчені 4 30,0 4 10,0 4 15,0 4 5,0 
ВСЬОГО 11 70,0 8 45,0 9 31,0 10 17,0 

 
Згідно ДСТУ 4436-2005 варені ковбаси вищого гатунку повинні містити не 

менше 20% яловичини знежилованої вищого ґатунку або 35% яловичини 
знежилованої вищого ґатунку та свинини не жирної в будь-якому 
співвідношенні та не більше 30% субпродуктів першої категорії (язик, печінка, 
серця яловичі, баранячі, свинячі) та спеції. Про щільну сполучну тканину 
(хрящову) та інші домішки у ДСТУ не зазначено. Проте з результатів 
досліджень, наведених у табл. 2 видно, що варені ковбаси фальсифіковано 
шляхом внесення у фарш субпродуктів більше від норми на 13,3%, жиру – на 
15%, також відзначали наявність хрящової тканини в кількості 6% та не 
ідентифіковані домішки – 8%.  

Результати мікроструктурного дослідження варених ковбас представлено 
на рис.1, 2. 

 
Рис. 1. Проба вареної ковбаси № 2. Фарш мелений. Щільна сполучна 

тканина. Гематоксилін та еозин. × 60 
 
Також під час досліджень варених ковбас були виявлені не ідентифіковані 

домішки (рис.3). 
Відповідно ДСТУ 4435:2005 ковбаси напівкопчені вищого гатунку повинні 

містити: яловичину вищого ґатунку односортну, ковбасну; свинину не жирну 
або напівжирну односортну ковбасну; конину вищого і першого ґатунку, не 
менше 100% зокрема: яловичину вищого ґатунку, односортну, ковбасну не 
більше 40%; свинину жирну ковбасну; сало ковбасне хребтове та бокове, 
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грудинку свинячу не більше 50%; м’ясо птиці не більше 10%. 
 

 
Рис. 2. Проба вареної ковбаси № 3. Фарш кутерований з домішками 

сполучної тканини. Гематоксилін та еозин. × 100. 
 

 

 
Рис. 3. Проба вареної ковбаси № 4. Фарш кутерований. Не 
ідентифіковані домішки. Гематоксилін та еозин. × 100 

 
Під час дослідження напівкопчених ковбас із 4 дослідних проб лише одна 

– № 7 відповідала вимогам ДСТУ 4435:2005.  Згідно табл. 2 три ковбасні 
вироби, які було досліджено містили: 40% – субпродуктів; 10% хрящової 
тканини і 4% домішок, а у двох ковбасах відзначали збільшення вмісту жиру 
від норми понад 20 % (рис.4)  

За ДСТУ 4427:2005 сирокопчені ковбаси вищого ґатунку повинні містити: 
яловичину першого та вищого ґатунку не менше 20% або свинину не жирну не 
менше 100%.  

У сирокопчених ковбасах дослідних проб було виявлено серцеву тканину з 
домішками гіалінового хряща (рис.5).  
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Рис. 4. Проба напівкопченої ковбаси № 6. Фарш кутерований. 

Гіаліновий хрящ. Гематоксилін та еозин. × 100. 
 

 
Рис. 5. Проба сирокопченої ковбаси № 10. Фарш мелений. Серцева 

тканина з домішками хрящової тканини. Гематоксилін та еозин. × 60 
 

 
Рис. 6. Проба сирокопченої ковбаси № 11. Фарш кутерований. Не 

ідентифіковані домішки. Гематоксилін та еозин. × 100 
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Рис. 7. Проба сирокопченої ковбаси № 9. Фарш кутерований. Не 

ідентифіковані домішки. Гематоксилін та еозин. × 100. 
 

У досліджених пробах сирокопчених ковбас також виявлено жиру понад 
10% та не індетифікованих домішок 5%. 

Особливу небезпеку становить вміст у сирокопчених ковбасах не 
ідентифікованих домішок, серед яких можуть бути і токсичні складові  
(рис. 6,7).  

Заключення і висновки 
1. Встановлено, що варені ковбаси вітчизняних виробників П/П «Алан»,  

ТОВ «Векка», П/П «Сегрос», ТОВ «Єреміївський» були фальсифіковані 
внесенням до їх складу більше норми субпродуктів на 13,3 %, жиру – 15 %, 
компонентами, що не мають бути у фарші: хрящовою тканиною – 6%, не 
ідентифікованими домішками – 8 %. 

2. Напівкопчені ковбаси виробників ТОВ «Векка», ТОВ «Гармаш», ТОВ 
«Залож» не відповідали вимогам ДСТУ, оскільки містили субпродукти – 40 %, 
хрящову тканину –10 %, не ідентифіковані домішки – 4  %; у двох пробах, крім 
того, відзначали вміст жиру на 20% більше порівняно з нормою. 

3. У сирокопчених ковбасах виробників П/П «Алан»,  ТОВ «Векка», ПРаТ 
«Роганський м’ясокомбінат», ТОВ «Колос» було виявлено серцеву тканину та 
гіаліновий хрящ, які не зазначено в ДСТУ, як їх складову. Крім того, виявлено 
на 10 % більше жиру та не ідентифіковані домішки у кількості 5 %. 

Перспективи. Дослідити ковбасні вироби інших виробників. До системи 
контролю безпечності та якості ковбасних виробів ввести мікроструктурний 
аналіз.  
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