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ЦИТ: m215-009 
УДК 581.141/.2 

Андреєва В. В., Грицюк В.Ю. 
ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ НАСІННЯ НА ЯКІСТЬ 

ПРОРОСТКІВ ХВОЙНИХ ПОРІД 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 

Луцьк, Волі 13, 43025 
Andreyeva V.V., Gritsyuk V.U. 

INFLUENCE OF PRE-SEED PROCESSING ON QUALITY OF CONIFERS 
SEEDLINGS  

Eastern European national Lesya Ukrainka University, 
Lutsk, Voly 13, 43025 

 
Анотація. Робота присвячена вивченню впливу різних способів 

передпосівного обробітку насіння на якість проростків хвойних порід. 
Результати нашої роботи можна використовувати у практичній селекції, 
вони дозволять підвищити посівну якість насіння завдяки застосуванню 
найефективніших методів передпосівного обробітку насіння хвойних порід. 
Метою роботи було дослідити морфофізіологічні особливості проростків 
хвойних порід на прикладі сосни звичайної. Нашим завданням було визначити 
морфофізіологічні показники проростків клонів сосни звичайної (довжину, 
товщину, імпеданс) та встановити оптимальну концентрацію гетероауксину 
на проростання насіння, яке знаходиться в глибокому фізіологічному спокої, а 
також дослідити вплив стратифікації на ростові і електрофізіологічні 
показники проростків сосни. Стратифікація як один із способів передпосівної 
обробки насіння забезпечує швидке проростання і високу абсолютну схожість 
насіння. Також позитивно впливає на вихід насіння з стану спокою 
гетероауксин у концентрації 1 х 10-6 %. 

Ключові слова: сосна звичайна, стратифікація, гетероауксин. 
Abstract. The effect of different methods of pre-seed cultivations for seedling of 

conifers is devoted in this work. The results of our work can be used in practical 
selection, they will improve the quality of seeds sown through the use of the most 
effective methods of pre-seed cultivations for seedling of conifers. Purpose of this 
work was to investigate the morphological features of seedlings of conifers as an 
example Scotch pine. 

Our task was to determine the morphological parameters of seedlings of clones 
Scotch pine (length, thickness, impedance) and install optimal concentration of 
heteroauxin on seed germination, which is in deep physiological rest, and to 
investigate the effect of stratification on growth and electrophysiological parameters 
pine seedlings. Stratification as a way of pre sowing treatment of seed is provided 
fast and high absolute seed germination. Also positive effect on the exit of seed from 
rest condition has got heteroauxin at a concentration of 1 x 10-6 %. 

Keywords: Pinus sylvestris, stratification, heteroauxin. 
Вступ. В сучасних умовах забруднення навколишнього середовища 

досягло таких масштабів, що в багатьох регіонах спостерігається різке 
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зниження життєздатності лісів і навіть їх загибель, що пов’язано з 
інтенсифікацією господарської діяльності людини. Тому проблема підвищення 
стійкості лісових біогеоценозів стає невідкладним завданням і потребує 
проведення значних природоохоронних заходів та пошуків ефективних методів 
вирощування стійких до різного виду забруднень порід дерев. 

Огляд літератури.  
Загальновідомо, що припинення спокою часто спричинюють низькі 

температури [1]. Так, якщо протягом 3–5 тижнів подіяти температурою 0–5 °С, 
спокій зникає. Згідно з літературними даними, стан спокою насіння 
регулюється балансом фітогормонів. Для того, щоб перейти в стан росту, 
необхідна дерепресія певних ділянок геному, що, ймовірно, і забезпечують 
фітогормони. Конкретний механізм впливу низьких температур поки що 
невідомий. 

Основний представник групи ауксинів – ß–індолілоцтова кислота (ІОК). 
Найбільше ІОК міститься в молодих ростучих меристематичних клітинах 
листків і бруньок, активному камбії, пилку, насінні. Ауксини рухаються по 
рослині полярно. Найяскравішим проявом фізіологічної дії ауксину є його 
вплив на ріст клітин у фазі розтягнення. Він контролює закладання коренів, 
цвітіння, утворення бульб, цибулин і т.д. [2]. 

Вхідні дані й методи. В наших дослідженнях було використане насіння 
п’яти дерев сосни звичайної (№1 – 5) останнього врожаю, які зростають в 
умовах свіжої судіброви Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру. 
Умови, в яких росте сосна звичайна, є оптимальними для її росту. Насіння було 
висіяне в чашки Петрі на двошаровий фільтрувальний папір, змочений 
дистильованою водою і пророщувалось при температурі 20–260С – найбільш 
оптимальній для проростання насіння більшості хвойних.  

Насіння сосни звичайної було закладено на проростання 26 лютого 2015 
року. Через три тижні (19 березня), було проведено вимірювання довжини 
корінця, стебла, товщину стебла в мікрометрах за допомогою мікроскопа ЕС 
ЛЮМАМ РП011, а також підраховано кількість сім’ядолей в кожному 
проростку. 

Результати. Обговорення і аналіз. Встановлено, що абсолютна схожість 
нестратифікованого насіння є невисокою і коливається в межах 34-54%. 
Проростки варіанту №1 досягли середньої довжини 13,7±1,1 мм при лімітах 6–
27 мм і товщини 0,9±0,81мм при лімітах 0,65–1,08 мм. Проростки варіанту №2 
досягли середньої довжини 14,4±1,3 мм при лімітах 8–20 мм і товщини 0,9±0,03 
мм при лімітах 0,71–1,08 мм. Проростки варіанту №4 досягли середньої 
довжини 23,4±2,3 мм при лімітах 10–40 мм і товщини 0,8 ±0,02 мм при лімітах 
0,7–0,9 мм. Проростки за довжиною корінців володіють високим рівнем 
мінливості (коефіцієнт варіації V= 28–37%), а за товщиною – низьким (V=10%).  

Усі досліджувані проростки були поділені на дві групи. До складу першої 
групи увійшли корінці, які досягли довжини один сантиметр і більше. До другої 
групи увійшли корінці з довжиною менше одного сантиметра. Вимірювання 
опору проводили для першої групи на ділянці корінця довжиною 1 см від 
кореневої шийки, для другої групи – на відрізку 0,5 см. Проростки варіанту №1, 
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які досягли довжини понад 1 см, володіють опором в межах 0,14–0,30 МОм 
(середній опір становить 0,22±0,01МОм). Така ж група проростків варіанту №2 
має імпеданс в межах 0,10–0,20 МОм (середній опір становить 0,16±0,01МОм). 
Різниця за імпедансом між клонами №1 і №2 за критерієм Стьюдента 
достовірна (t=3,36). Ця достовірність підтверджується також і дисперсійним 
аналізом за критерієм Фішера (р=0,001). Імпеданс проростків варіантів №1 і №4 
характеризується середнім рівнем мінливості (V=14–19%), а проростків 
варіанту №2 – високим (V=22%). За відносним показником опору усі варіанти 
істотно відрізняються між собою (tф ≥ tst). 

Проростки другої групи варіанту №1 мають імпеданс в межах 0,22–0,30 М 
Ом при середньому значенні 0,26 МОм. Мінливість загального опору середня 
(V=13%). Проростки другої групи варіанту №2 мають імпеданс в межах 0,12–
0,18 при середньому значенні 0,15МОм. Опір корінців даного варіанту 
характеризується високою мінливістю (V=28%). Порівнюючи опір проростків 
другої групи встановлено, що різниця між деревами №1 і №2 достовірна 
(t=3,27). Отже, для проростків варіанту №1 властивий достовірно вищий опір у 
першій і другій групах у порівнянні з варіантом №2.  

Стратифіковане насіння усіх варіантів дало дружні сходи, абсолютна 
схожість коливалась в межах 84,0–95,7% . На 9-й день досліджень середня 
довжина корінців стратифікованих проростків становила 8–18 мм, середня 
товщина 0,81,24 мм. 

Дослідженнями встановлено, що оптимальною концентрацією 
гетероауксину для виходу насіння із стану спокою є 1 х 10-6 %. При такій 
концентрації сходи виявились дружними, проте їх абсолютна схожість була 
невисокою і становила лише 32%. 

Висновки. 
1. Нестратифіковані проростки сосни звичайної у 9-ти денному віці 

досягли довжини 14–23 мм та товщини 0,8–0,9 мм, стратифіковані 9–18 мм та 
0,8–1,2 мм відповідно. Проростки володіють високим рівнем мінливості за 
довжиною корінців (коефіцієнт варіації V= 28–37%), а за товщиною – низьким 
(V=10%). Імпеданс проростків які досягли довжини більше 1 см становить 0,10 
МОм при лімітах 0,12–0,25 МОм, проростків, менших за 1 см – 0,26 МОм при 
лімітах 0,12–0,3 МОм. За показниками імпедансу проростки варіанту №3 
достовірно відрізняються від проростків першої групи клонів №1 (t=4,54) і №2 
(t=7,65),а варіанти №4 і №5 істотно не відрізняються між собою. 

За відносним показником опору усі варіанти істотно відрізняються між 
собою (tф ≥ tst).  

2. Насіння варіантів №3 і №5 є фізіологічно незріле, знаходиться в стані 
глибокого спокою. При наявності сприятливих факторів середовища дане 
насіння не проростає. Позитивно впливає на вихід насіння з стану спокою 
гетероауксин у концентрації 1 х 10-6 %.  

3. Стратифікація як один із способів передпосівної обробки насіння 
забезпечує швидке проростання і високу абсолютну схожість насіння. 
Стратифіковане насіння усіх варіантів дало дружні сходи, абсолютна схожість 
коливалась в межах 84,0–95,7%. Під час проростання проростків варіанту №3 
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опір зростає від 0,3 МОм до 1,11 МОм.  
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Білоус М.М. 
ПРОЦЕСИ ПРИРОДНЬОГО ЗАЛІСНЕННЯ БІДНИХ ПІЩАНИХ 

ЗЕМЕЛЬ СХІДНОГО ПОЛІССЯ 
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

Київ, Героїв Оборони, 19, 03041 
Bilous M.M. 

THE PROCESS OF NATURAL AFFORESTATION OF POOR SANDY 
LANDS OF EASTERN POLESYE 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,  
Kyiv, Heroes of Defense, 19 03041 

 
Наведено результати досліджень відтворення лісових насаджень 

природнім шляхом. Встановлено особливості поширення насіння та розвиток 
самосіву основних лісоутворювальних деревних порід регіону. 

Ключові слова: Лісове насадження, природне поновлення, деревостан. 
The results of studies of reproduction of forest stands naturally. The features of 

the spread and development of self-sown seeds of the main forest tree species in the 
region. 

Key words: Forest plantations, natural regeneration, stands. 
Постановка питання. Відтворенням лісу називається поновлення 

основного його елементу – деревної рослинності. Поява деревостану сприяє 
формуванню лісового середовища, інших рослинних і тваринних компонентів 
лісу, тому цей процес можна розглядати у широкому біогеоценотичному 
розумінні. Природне поновлення є важливим аспектом забезпечення ведення 
лісового господарства в Україні на засадах екологічно орієнтованого 
лісівництва. Особливо актуальною є проблема створення природних 
деревостанів для сосни звичайної найбільш поширеної головної деревної 
породи України [3]. 

Поновлення лісу поділяють на природне, штучне і комбіноване. В Україні 
лісовідновлення переважно відбувається шляхом створення лісових культур. 
Значно рідше застосовується вирощування лісу із самосіву материнського 
насадження. Більш широке використання природного відновлення має важливе 
економічне і екологічне значення. Воно може скорочувати термін 
лісовирощування, якщо виникає попередньо під покривом материнського 
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лісостану. При природному насіннєвому поновленні лісу молоде покоління 
генетично і екологічно краще відповідає конкретним лісорослинним умовам: 
клімату, ґрунту. За сприятливих умов успішне природне поновлення вимагає 
менших зусиль і витрат коштів. 

Природне відтворення лісів відбувається двома способами: насіннєвим та 
вегетативним. Цей процес відбувається стихійно, який слід регулювати різними 
лісогосподарськими заходами, які обумовлені біологією і екологією деревних 
порід, природними і економічними умовами, способами рубок тощо [5]. 

Однак, за штучного лісовідновлення чи лісорозведенні заздалегідь можна 
передбачити склад насаджень і навіть використати інтродуценти, сформувати 
одновікові деревостани високої продуктивності зі значним виходом цінних 
сортиментів зважаючи на рівномірну повноту і добре очищення стовбурів від 
гілок, а також рівномірну внутрішню будову деревини [4].  

Наразі одним з основних завдань залишається підвищення продуктивності 
існуючих лісових насаджень, а також збільшення площі лісів за рахунок 
заліснення неугідь і земель, які виводяться із сільськогосподарського 
використання. З метою створення високопродуктивних біологічно стійких 
лісових насаджень на даних територіях необхідно удосконалювати існуючі та 
впроваджувати нові науково-обґрунтовані організаційні, еколого-економічні, 
соціально-правові, технологічні заходи з урахуванням напрямів земельної 
реформи, що дозволить зупинити процес деградації ландшафтного і 
біологічного різноманіття, ґрунтового покриву і агроекологічних систем, 
запобігти ерозії та підвищити продуктивність і конкурентоспроможність 
сільськогосподарського виробництва. Значно оптимізується екологічне 
співвідношення площ ріллі, природних угідь, лісових і водних ресурсів. 
Позитивні якісні й кількісні зміни в лісовому фонді призведуть до оптимізації 
його вікової структури, що дозволить повніше задовольняти зростаючі потреби 
суспільства у деревині, інших лісових ресурсах та корисних властивостях лісів. 
Проте на староорних землях, які не використовувалися тривалий час, 
відбувається заліснення території природним шляхом [2, 6]. 

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводилися за 
загальноприйнятими в лісівництві та лісовій таксації методиками – для 
закладання тимчасових пробних площ і визначення параметричних показників 
лісових насаджень у процесі їх росту і розвитку Природне поновлення 
деревостанів вивчали в умовах свіжих суборів на староорних землях 
закладанням облікових майданчиків за методикою А.В. Победінського. 
Облікові майданчики розташовувались на різній відстані від стіни 
материнського насадження на яких проводили суцільний облік природного 
поновлення кожної деревної породи, з розподілом його за віком та висотою, і 
наступним переведенням результатів на 1 га. 

Обговорення результатів дослідження. Успішне природне поновлення 
відбувається у багатьох лісорослинних умовах, але на цей процес часто 
негативно впливають різні екологічні фактори. В деяких типах лісу процесів 
природного поновлення не було виявлено зовсім або зростають тільки 
насадження другорядних порід, тому на таких ділянках лісівники змушені 
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відновлювати насадження штучно. На перезволожених територіях природно 
відновлюються насадження вільхи клейкої, а також таких «порід-піонерів», як 
береза повисла та осика. Ці деревні породи мають високу врожайність і тому 
здатні першими заселяти вільні площі. У зв’язку з цим досить часто 
відбувається формування малоцінних лісових насаджень з переважанням 
другорядних листяних деревних порід. В основному, це молодняки природного 
походження 1-2-го класів віку. Зазвичай такі насадження утворюються через 
неправильну агротехніку створення лісових культур, вирощування насаджень із 
деревних порід, які за біолого-екологічними властивостями не відповідають 
лісорослинним умовам, несвоєчасне та незадовільне проведення рубок догляду 
тощо. Це зумовлює необхідність проведення спеціальних заходів, пов’язаних з 
виправленням малоцінних насаджень [1, 5]. 

Успіх природного насіннєвого відновлення деревних порід залежить від 
наявності та якості насіння, умов його проростання і подальшого росту та 
розвитку самосіву. Отже, треба володіти знаннями щодо особливостей 
поновлення лісу, вміти оцінити його і з найменшими витратами поновити 
лісостани. Насіння берези повислої поширюється на більшу відстань від стіни 
лісу, кількість її рослин на одиниці площі перевищує кількість природного 
поновлення сосни. Так, на відстані до 100 м від материнського насадження 
кількість самосіву сосни становить 4,4-5,6 тис. шт.·га-1, а берези − 8,4-9,2 
тис. шт.·га-1. На більшій відстані кількість самосіву сосни різко зменшується і 
дорівнює 1,6-2,8 тис. шт.·га-1, на відміну від берези, показник якої на відрізку 
150-200 м цей сягає 6,0-7,2, на відстані 250 м − 4,0 та 300-350 м – 0,8-
1,6 тис. шт.·га-1 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Розподіл кількості самосіву сосни звичайної та берези повислої за 

відстанню від стіни материнського насадження. 
 
У досліджуваних насадженнях було відмічено наявність різних типів 

вертикальної будови, однак всі лісоутворювальні породи є світлолюбними то 
деревостани є одноярусними, однак мають ступінчасту вертикальну структуру з 
різною середньою висотою на певній відстані від стіни лісу. Доведено, що в 
усіх структурних елементах домінує сосна звичайна або береза повисла, 
Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 8 



 Том 11. Выпуск 2(2)                                                                                                                        Сельское хозяйство 

чисельність яких у мішаних насадженнях коливається у межах 6-9 одиниць. 
Порівняно з сосновими насадженнями у березняках встановлена більша 
диференціація за віком, а відповідно і за висотою. Значна різниця маж висотами 
дерев спостерігається на відстані більше 100 м від материнського насадження. 

Проведені дослідження показали, що у деревостанах природного 
насіннєвого походження до 10 років, найчастіше спостерігається біогрупове 
розміщення дерев, а у старших насадженнях домінує рівномірний характер 
розміщення дерев. Біогрупове розміщення дерев переважає у сосново-
березових деревостанах, а у чистих соснових чи березових − більш рівномірне 
розміщення дерев на площі. Кількість чистих і мішаних біогруп у насадженнях 
різних груп типів лісу є майже однаковою. Детальне дослідження 
горизонтальної структури насаджень дозволило відзначити, що значна частина 
біогруп складається з дерев одного покоління, особливо у різновікових 
насадженнях старших класів віку. 

Висновки. Аналізуючи кількість самосіву, його групове розміщення та 
ступінь механічного пошкодження, встановлено, що відносно задовільне 
відновлення сосни відбувається на прилеглих до стіни лісу смугах завширшки 
100-150 м, а берези − 200-250 м. Із збільшенням цієї відстані збільшується 
амплітуда температурних коливань, зменшується вологість ґрунту та повітря, 
тому сосна відновлюється незадовільно. 

Проте переважаючими в насадженнях, в основному, є другорядні породи, 
такі як береза, осика, вільха. Внаслідок цього процесу відбувається небажана 
зміна порід. Крім того, природні насадження насіннєвого походження мають 
нерівномірну зімкнутість крон. Останнє, а також різний вік дерев зумовлюють 
погане очищення стовбурів усіх порід від гілок, особливо головних. 
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Наведено способи укріплення дорожніх одягів лісових автомобільних доріг 
із мінімальними витратами. Охарактеризовано переваги і недоліки 
використання геосинтетичних матеріалів у дорожньому будівництві. 

Ключові слова: Лісові дороги, лісозаготівлі, дорожнє покриття, 
геосинтетичні матеріали. 

Shows how to strengthen road pavements forest roads with minimal costs. The 
characteristic advantages and disadvantages of using geosynthetics in road 
construction 

Keywords: Forest roads, logging, road surface, geosynthetic materials. 
У технологічному процесі лісопромислового виробництва транспорт є 

сполучною ланкою й забезпечує безперервність виготовлення й реалізації 
лісопродукції. Ефективність роботи лісозаготівельного підприємства залежить 
від раціонального розміщення транспортних шляхів у лісосировинній базі, 
якості будівництва, їх утримання й ремонту, обґрунтованого вибору рухомого 
складу та системи управління перевезення лісових вантажів [1]. 

Сьогодні очевидна і безперечна необхідність впровадження інноваційних 
технологій у дорожнє будівництво з урахуванням природоохоронних вимог в 
Україні. Разом з таким факторами як складні кліматичні умови окремих 
регіонів з великим перепадом температур та наявність територій з великим 
ухилом, під час проектування лісових шляхів слід враховувати стан доріг, які 
розраховані на менші навантаження та інтенсивність руху [4, 5]. При 
зростаючій інтенсивності руху та тенденцій, що пов’язані з зростанням осьових 
навантажень на лісових автомобільних дорогах проблема підвищення стійкості 
до деформації дорожніх одягів стає особливо актуальною. В результаті таких 
змін несуча здатність дорожніх одягів більшості автомобільних доріг 
вичерпана, тому і виникає необхідність у постійних їх ремонтах [2]. 

Одним з факторів, що впливають на несучу здатність і термін дії 
дорожнього одягу, є модуль пружності його конструктивних шарів, зокрема 
основи. Циклічні навантаження від автотранспорту на дорожнє покриття, 
викликають її деформації. При навантаженні, яке зосереджене на малій площі 
дорожнього одягу, процес руйнування ґрунтової основи відбувається через 
видавлювання і зсув ґрунту в сторони від коліс транспортних засобів. На 
поверхні дорожнього полотна такі деформації виглядають у вигляді колії. 
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Наразі для зміцнення автомобільних доріг можливо застосовувати 
геосинтетичні матеріали, які виконую функцію армування їх елементів. 
Економічна ефективність і широка область використання геосинтетиків, у 
дорожньому будівництві, дозволяють говорити про них як про перспективні 
матеріали. 

Геосинтетичні матеріали (геосинтетики) - це група полімерних матеріалів, 
які призначені для зміни природних властивостей ґрунтів. Їх застосування 
дозволяє істотно знизити капіталовкладення при будівництві, ремонті та 
утриманні автомобільних доріг. З екологічної точки зору - зменшуються 
витрати природних матеріалів, знижуються обсяги підготовчих геотехнічних 
робіт тощо [6, 3]. Додатково використання геосинтетичних будівельних 
матеріалів дозволяє: 

− підвищити довговічність конструкцій земляного полотна і дорожніх 
одягів; 

− поліпшити якість робіт;  
− покращити культуру виробництва. 

Якісні і фізико-хімічні характеристики цих матеріалів залежать від 
властивостей полімерів, які застосовуються для їх виробництва, зокрема, водо- і 
морозостійкість, висока міцність на розтяг стійкість до корозії, низька маса. 
Однак, до недоліків полімерів слід віднести швидке старіння під впливом 
ультрафіолетового випромінювання, зниження міцності при температурі +80-
120°С, горючість. Вплив негативних властивостей цих матеріалів знижується за 
рахунок того, що вони використовуються в дорожніх конструкціях, переважну 
частину яких складають ґрунти або сипучі гірські породи, які захищають 
полімери від світлового і температурного впливу. 

У дорожньому будівництві найпоширеніші у використанні такі види 
геосинтетичних матеріалів, як: геотекстиль, геосітки і об’ємні георешітки. 

Геотекстиль і геосітки призначені для армування і укріплення слабких 
ґрунтів під час спорудження тимчасових лісових доріг та забезпечення місцевої 
стійкості конструктивних елементів дороги. 

Крім геотекстилей, широко застосовують тривимірні георешітки для 
підвищення несучої здатності дорожнього полотна. Георешітка - це гнучкий 
компактний модуль, що складається зі скріплених між собою пластикових 
стрічок, які утворюють в розтягнутому положенні просторову коміркову 
конструкцію із заданими геометричними поєднаннями і розмірами. Георешітки 
стійкі до дії ультрафіолетового випромінювання, прісної і солоної води, 
хімічного впливу ґрунту і агресивних середовищ, крім того, матеріал 
довговічний, нетоксичний і екологічно безпечний. 

Застосування об’ємних георешіток з наповнювачем, дає такі переваги, як: 
− підвищення коефіцієнту жорсткості дорожнього одягу на прогин; 
− деформація, яку отримує дорожній одяг на нижніх його рівнях, значно 

зменшується за рахунок збільшення навантаження на покриття; 
− стабільна фіксація дорожнього одягу на узбіччях завдяки використанню 

відповідних незв'язних матеріалів; 
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− зниження процесу колієутворення, незалежно від низьких показників 
щільності земляного полотна. 

Тривимірні георешітки у складі дорожнього одягу ґрунтової лісової дороги 
зміцнюють його конструкцію завдяки вертикальним стінкам георешітки, які 
перешкоджають збільшенню поверхні ковзання ґрунту у верхніх шарах 
дорожнього покриття. У результаті така структура проїзної частини дороги 
може витримати більші динамічні навантаження. 

Такі дорожні конструкції з використанням об'ємних георешіток добре 
зарекомендували себе в країнах Північної Америки та Європи, як ефективний 
спосіб удосконалення технології спорудження лісових доріг, завдяки своїй 
технологічності та відповідності екологічним вимогам. 

Обґрунтоване і правильне застосування геосинтетичних матеріалів при 
будівництві автомобільних доріг може забезпечити значну економію 
будматеріалів, тим самим знизити капіталовкладення у спорудження і 
утримання цих шляхів, а також збільшити строк їх експлуатації і безпеку руху. 
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Анотація:У роботі розглядається дослідження впливу ресурсозберігаючих 
технологій вирощування сільськогосподарських культур на чорноземі типовому 
Лісостепу України, на основі мінімального обробітку на вміст та динаміку 
рухомих гумусових речовин. Представлені результати дослідження вмісту 
рухомих гумусових речовин дають можливість мати уявлення про їх уміст 
напротязі вегетації досліджуваних сільськогосподарських культур за різних 
обробітків грунту та удобрення. 

Ключові слова: мінімальний обробіток, рухомі гумусові речовини, гумус, 
удобрення. 

Abstract:In work the study of the effect of resource saving technologies of 
growing crops in typical black soil steppes of Ukraine on the basis of minimum 
tillage on the content and dynamics of mobile humic substances. The results of the 
research content of mobile humic substances provide clear idea of their content far 
during the growing season of crops studied under different tillage and fertilization. 

Keywords: minimum tillage, mobile humic substances, humus, fertilizers. 
Відомо, що інтенсивний антропогенний чинник у землеробстві - 

систематичне глибоке розорювання ґрунтів (передусім, з перевертанням скиби), 
за безперечного позитиву в минулому, у сучасних умовах 
сільськогосподарського виробництва зумовлює часто негативні зміни складу та 
багатьох важливих властивостей верхніх шарів ґрунтів, які знаходяться в 
обробітку. Окpiм того, використання на цьому фоні низьких доз мінеральних 
добрив посилює небажані незворотні зміни ґрунтів, зниження їх родючості. У 
підсумку ступінь антропогенного впливу на всю ґрунтову товщу зpic до такої 
міри, що його не можна порівнювати з геологічними процесами різної 
інтенсивності (окрім аномальних стихійних), оскільки він перевищує будь-який 
iз них. 

Вирішення проблеми стабілізації i нарощування родючості вимагає 
розроблення i вдосконалення раціональних систем використання ґрунтів. 
Останні базуються на сучасних методологічних принципах управління 
родючістю i передбачають, перш за все створення оптимальних параметрів 
ґрунтових властивостей i режимів [1,2]. 

Застосування побічної продукції рослинництва (соломи) у системі 
удобрення дозволяє збільшити у ґрунті вміст органічних речовин, які беруть 
участь у процесах утворення гумусу і перетворення гумусових речовин, тим 
самим підтримуючи родючість ґрунту. Солома є практично безкоштовним 
добривом, велика кількість якого вивільнилася в результаті зменшення обсягів 
виробництва продукції тваринництва у сільському господарстві [3,4].  

Отже, питання відтворення родючості ґрунтів в умовах застосування 
ресурсоощадних технологій потребує комплексного вирішення, і включає у 
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першу чергу дослідження ефективності мінімізації обробітку ґрунту, 
розширення використання місцевих органічних добрив, і оптимальну структуру 
сівозмін. 

Дослідження проводились на стаціонарному досліді кафедри 
ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули у ВП “НДГ 
Великоснітинське ім. О.В. Музиченка” Київської області Фастівського району 
с. Велика Снітинка. Дослід розміщено на 3-х полях у просторі і на 4-х у часі. 

Дослідження проводяться у коротко-ротаційній сівозміні: 1. Соя; 2. Озима 
пшениця; 3. Кукурудза на зерно; 4. Ячмінь, по трьох варіантах систем 
обробітку ґрунту: 1). Традиційна, що базується на полицевій оранці на 25-27 
см; 2). Ґрунтозахисна, що базується на різноглибинному безполицевому 
обробітку на 25-27 см; 3). Ґрунтозахисна, що базується на мілкому 
безполицевому обробітку на 10-12 см. 

При плануванні системи удобрення акцент ставився на використання 
місцевих ресурсів – соломи і вирощування сидератів. Досліджується дія п’яти 
варіантів систем удобрення: 1. Контроль (без добрив); 2. Солома 1,2 т/га + N12 + 
N55P45K45; 3. Солома 1,2 т/га + N12 + N78P68K68; 4. Солома 1,2 т/га + N12 + 
сидерати + N55P45K45; 5. Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + N78P68K68. 

Відомо, що гумус ґрунту має дві форми: рухому та інертну. Рухома форма 
включає в себе всі компоненти водорозчинних, кислоторозчинних, 
лужнорозчинних сполук органічної частини ґрунту. До інертної частини 
належить найстабільніша, непептизуєма система органічних сполук, що є 
аналогом гуміну. Для біодинаміки ґрунту, живлення мікроорганізмів та вищих 
рослин визначну роль відіграють слабогуміфіковані розчинні речовини, що 
легко розкладаються із виділенням хімічної енергії. Для землеробства є 
важливим дослідження ґрунтових режимів та процесів через спостереження за 
кінетикою та динамікою рухомих гумусових речовин протягом вегетаційного 
періоду сільськогосподарських культур. 

Ми проводили дослідження рухомих гумусових речовин в чорноземі 
типовому. З отриманих результатів видно, що найбільший уміст даних сполук 
на варіанті, де не застосовували добрива в шарі ґрунту 0-30 см відмічено у 
червні із майже однаковим показником за всіх обробітків ґрунту - 0,33-0,34% 
(рис.1).  
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0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

квітень червень серпень жовтень

місяць

Ум
іст

 ру
хо

ви
х г

ум
ус

ов
их

 ре
чо

ви
н 

у г
ру

нт
і, %

Оранка

Різноглибинний
безполицевий

Мілкий безполицевий

 
Рис.1. Динаміка вмісту рухомих гумусових речовин у чорноземі типовому 

без внесення добрив за різних обробітків ґрунту в шарі 0-30 см. 
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На початку вегетації у квітні за мілкого безполицевого обробітку та оранки 
зафіксовано однакові показник рухомих гумусових речовин – 0,31%, тоді як на 
різноглибинному безполицевому на 0,04% менше (з повним органо-
мінеральним удобренням – 0,37%, що майже не відрізняється від показників за 
оранки та різноглибинного безполицевого обробітків на даному варіанті 
удобрення - 0,36% (рис. 2-3). 

Солома 1,2 т/га + N12 + N78P68K68
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Рис. 2. Динаміка вмісту рухомих гумусових речовин у чорноземі типовому 

на фоні внесення  соломи 1,2 т\га + N12 +N78P68K68  за різних обробітків 
ґрунту в шарі 0-30 см. 

 
Висновки. Динаміка водорозчинних гумусових речовин має однакову 

тенденцію зміни за усіх обробітків та удобрення. За застосування мілкого 
безполицевого обробітку ґрунту на фоні соломи та сидератів із додаванням 
мінерального удобрення на чорноземі типовому не суттєво підвищується вміст 
рухомих гумусових речовин у порівнянні із оранкою та різноглибинним 
обробітками. 

Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + N78P68K68
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Рис. 3. Динаміка вмісту рухомих гумусових речовин у чорноземі типовому 

на фоні внесення соломи 1,2 т\га + N12 + сидерати + N78P68K68 за різних 
обробітків ґрунту 0-30 см. 
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Представлені результати досліджень з питань вивчення впливу норм 
внесення мінеральних добрив та ретардантного захисту на динаміку площі 
листкової повехні ячменю ярого пивоварного. Встановлено, що комплексне 
застосування досліджуваних норм удобрення та ретардантного захисту 
посівів позитивно впливало на динаміку площі листкової поверхні. 

Ключові слова: Ячмінь ярий пивоварний, норма удобрення, ретардантний 
захист, площа листкової поверхні. 

This article presents the results of research the impact of mineral fertilizers 
norms and impact of retardant protection on leaf surface area spring barley. 
Integrated use of investigated fertilization norms and retardant protection of crop 
had a positive effect on dynamics leaf surface area spring barley. 

Keywords: Spring barley malting, fertilization rate, retardant protection, leaf 
surface area. 

Головними чинниками, що значною мірою впливають на величину урожаю 
рослин є розмір листкової поверхні та її продуктивний період. Для отримання 
високих врожаїв ячменю ярого площа листкової поверхні має бути 
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оптимальною. Одним із факторів, що регулює величину площі асиміляційної 
поверхні, є мінеральне живлення рослин. Тому в період вегетації необхідно 
створювати найсприятливіші умови живлення, щоб рослини утворили 
оптимальну площу листкового апарату для ефективної фотосинтетичної 
діяльності. За твердженням А. О. Ничипоровича, оптимальна площа листків має 
коливатися в межах 40–50 тис. м2 на 1 га. При формуванні листкової площі 
більш як 60 тис. м2 на 1 га – явище негативне, тому, що порушується 
нормальний газообмін та освітленість в посівах і як наслідок знижується 
продуктивність фотосинтезу [1, 3]. 

Біологічне значення розмірів листкової поверхні, передусім, полягає в 
тому, що від них залежить ступінь поглинання посівами фотосинтетично 
активної радіації (ФАР). Однією з основних умов для максимально ефективного 
використання енергії сонця є формування рослинами оптимальної листкової 
поверхні та тривале їх перебування в активному стані. Як відзначав 
А. О. Ничипорович, для одержання високого урожаю недостатньо сформувати 
велику площу асиміляційної поверхні, а отримавши її, не можливо гарантувати 
високу урожайність культури. Головним є не площа листків, а термін їх 
активної роботи. Фотосинтетичний потенціал – це один із найважливіших 
параметрів, з яким тісно корелює рівень врожайності і характеризує 
продуктивність листкового апарату [2]. 

Із появою нових сортів ячменю ярого пивоварного виникла потреба 
встановити, як змінюються показники фотосинтетичної діяльності у посівах в 
залежності від різних умов мінерального живлення та ретардантного захисту, 
адже між цими величинами та врожайністю рослин існує тісна пряма та 
зворотна кореляційна залежність. До того ж в умовах Правобережного 
Лісостепу України дане питання недостатньо вивчене [4]. 

Наші дослідження спрямовані на удосконалення основних елементів 
сортової технології вирощування ячменю ярого для умов Правобережного 
Лісостепу України. Основними напрямками досліджень є визначення рівня 
урожайності різних сортів ячменю ярого пивоварного за рахунок внесення 
різних норм мінеральних добрив та ретардантного захисту. 

Польові дослідження проводили протягом 2012–2014 рр. на полях кафедри 
рослинництва в Агрономічній дослідній станції Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, у с. Пшеничне Васильківського 
району Київської області. Предметом досліджень були сорти ячменю ярого 
пивоварного Водограй, Гладіс, Кангу, Командор, Консерто та Святогор, 
рекомендовані для Лісостепової зони. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем 
типовий малогумусний. Агрохімічна характеристика орного шару ґрунту така: 
гумус (за Тюріним) – 4,40–4,50 %, загального азоту міститься 0,29–0,34 %, 
фосфору – 0,18–0,27 %, калію – 2,4–2,7 %. Вміст рухомого фосфору за 
Чиріковим становить 4,6–5,8, обмінного калію – 9,6–10,8 мг на 100 г ґрунту, 
кислотність – рН=6,96–7,20. Площа елементарної ділянки – 66 м2; облікової – 
36 м2 (4х9 м). Повторність досліду 4-х разова. 

Агротехніка вирощування культури в досліді загальноприйнята для 
Правобережного Лісостепу України. Сівбу проводили сівалкою Клен-1.5 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 17 



 Том 11. Выпуск 2(2)                                                                                                                        Сельское хозяйство 

звичайним рядковим способом з шириною міжрядь 15 см, глибина заробки 
насіння 3–5 см. Догляд за посівами складався з досходового боронування та 
застосування гербіциду Діален Супер 464 SL – 0,7 л/га. У фазу початку виходу 
рослин у трубку (фаза двох вузлів – розкриття останньої листкової пазухи) 
вносили препарати ретардантної дії відповідно до схеми досліду. Застосовували 
наступні ретарданти: Хлормекват-хлорид 750 (форма препарату – в. р., діюча 
речовина – хлормекват-хлорид 750 г/л, норма витрати – 2,0 л/га); Терпал 
(форма препарату – р. к., діючі речовини – мепікват-хлорид 305 г/л та етефон 
155 г/л, норма витрати – 2,5 л/га). У досліді застосовували такі види добрив: 
аміачна селітра (N 64 %); суперфосфат (P 20 %) та калій хлористий (K 60 %), 
які вносили згідно зі схемою досліду під передпосівну культивацію. Схема 
досліду включала: три варіанти удобрення (Без добрив (контроль), N60P60K80 та 
N90P90K120); ретардантний захист (Без ретардантів, Хлормекват-хлорид 750 та 
Терпал). 

За результатами наших досліджень встановлено, що внесення мінеральних 
добрив та обробка посівів ретардантами суттєво впливають на величину 
асиміляційного апарату досліджуваних сортів ячменю. 

У фазу колосіння було зафіксовано пікові значення площі листкової 
поверхні досліджуваних сортів ячменю, після проходження даного етапу 
онтогенезу вона мала тенденцію до зниження. 

На контрольних варіантах (без добрив та ретардантів), площа листкового 
апарату рослин ячменю була на рівні 45,2–47,9 тис. м2/га, тоді як на варіантах з 
удобренням в нормі N60P60K80 вона була вищою на 12,2–13,9 % (51,2–
53,7 тис. м2/га). Найвищі значення площі листкової поверхні були зафіксовані 
на варіанті удобрення N90P90K120 – вони перевершували ділянки без добрив на 
15,3–18,0 % і становили 52,7–55,2 тис. м2/га. 

За умов обробки посівів ретардантом Хлормекват-хлорид 750 площа листя 
на контрольних ділянках (без добрив) була на рівні 44,8–47,0 тис. м2/га, а за 
внесення мінеральних добрив у нормі N60P60K80 вона була вищою на 10,9–
12,8 % і становила 50,0–53,0 тис. м2/га. Найбільшою площа була також на 
варіанті удобрення N90P90K120 і становила 51,8–54,7 тис. м2/га, що перевищувало 
контрольний варіант, у відсотковому виразі, на 12,9–16,5 %. Порівнюючи 
варіант з обробкою посівів Хлормекват-хлоридом 750 з контролем (без 
ретардантів) треба сказати, що площа листя на ньому була меншою на 1,5 % в 
середньому по сортах та нормах удобрення. 

За обробки посівів ячменю ретардантом Терпал площа асиміляційної 
поверхні на варіанті без добрив становила 43,7–46,3 тис. м2/га, тоді як внесення 
добрив у нормі N60P60K80 підвищувало її на 8,0–13,4 % і становила 48,4–52,4 
тис. м2/га. На варіанті удобрення N90P90K120 площа листя була найвищою і 
становила 50,7–53,8 тис. м2/га, що перевершувало варіант без добрив на 15,4–
16,1 %. Тобто, за умов обробки посівів Терпалом площа листя у середньому по 
сортах та нормах удобрення була нижчою на 3,5 % порівняно з контролем. 
Також слід сказати, що у фазу колосіння найвищими показниками площі 
листкового апарату вирізнявся сорт Водограй, а найменшими Консерто. 
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Аналізуючи отримані величини фотосинтетичного потенціалу ячменю 
ярого, слід сказати, що максимальний його рівень було зафіксовано у варіантах 
без застосування ретардантного захисту та удобренням в нормі N90P90K120. Так, 
він змінювався від 2,73 до 2,93 млн.м2 діб/га залежно від сорту. Тоді як на 
варіанті без внесення добрив цей показник був на рівні 1,96–2,11 млн. м2 діб/га. 
За умов застосування ретардантів Хлормекват-хлорид 750 та Терпал величина 
ФП на вищезгаданих нормах удобрення дещо поступалася варіанту без 
застосування ретардантів. Це обумовлено меншою площею листкової поверхні 
посівів, що пов’язане з вкороченням висоти рослин під дією досліджуваних 
ретардантів. 

Отже, на величину ФП значною мірою впливали норми удобрення, так як 
вони створюють сприятливі умови для росту й розвитку рослин та 
забезпечують їх максимальну асиміляційну діяльність. 

На основі проведених досліджень, можна зробити наступні висновки. На 
величину фотосинтетичного потенціалу значною мірою впливали норми 
удобрення, так як вони створюють сприятливі умови для росту й розвитку 
рослин. Також створення оптимальних умов мінерального живлення та обробка 
посівів ретардантами є вагомими чинниками, які суттєво впливають як на 
формування асимілюючої поверхні посівів ярого ячменю, так і на його загальну 
продуктивність. Підводячи підсумки вищесказаного, можна сказати, що 
покращення умов живлення ячменю ярого за рахунок внесення мінеральних 
добрив в нормі N60P60K80 та N90P90K120 та за обробки посівів ретардантами в 
умовах Правобережного Лісостепу України є найбільш дієвими засобами 
покращення фотосинтетичної діяльності посівів культури, що в свою чергу 
позитивно впливає на її урожайність. 
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Аннотация. Исследован диапазон изменчивости признаков Tetranychus 

urticae Koch на различных видах кормовых растений. Жизненная стратегия 
этого вида образование метапопуляционной структуры способствует 
избеганию инбридинга в условиях закрытого грунта. 

Ключевые слова: Tetranychus urticae, изменчивость, метапопуляция. 
Abstract. Investigated range of variability of traits Tetranychus urticae Koch on 

different types of food plants. Life strategy of this kind of education metapopulational 
structure contributes to avoiding inbreeding in closed soil. 

Key words: Tetranychus urticae, variability, metapopulation. 
Введение. Проблема выживания клещей и насекомых в условиях 

агроценоза закрытого грунта не нова. Наблюдения свидетельствую, что в 
оранжереи и теплицы проникают как аборигенные, так и адвентивные виды. 
Многие из них элиминируют, а некоторые дают вспышки массовых 
размножений, что обуславливает безуспешное использование различных 
средств управления их плотностью на уровне ниже экономического порога 
численности.   

Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch) в оранжереи и 
теплицы проникает с открытого грунта в количестве нескольких особей или 
даже одной оплодотворенной самки. При благоприятных для развития 
трофических и гигротермических условиях, как правило, наблюдается 
экспоненциальное увеличение его численности.  

Считается (Ли, 1978), что за известными генетическими закономерностями 
в изолированных колониях, образовавшихся из нескольких особей, вероятность 
образования прогрессирующей популяции, как правило, очень низкая. В 
небольших изолированных колониях частота генов уклоняется случайно от 
своих значений, а поэтому большинство генов случайно фиксируется, или 
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элиминирует, образуя комбинации. А поскольку большинство таких случайно 
зафиксированных комбинаций генов не принадлежат к типам, которым 
благоприятствовал отбор, и так как в малых популяциях полностью отсутствует 
генетическая пластичность, в результате они, вероятно, вымирают. 

Поскольку при проникновении обыкновенного паутинного клеща в 
закрытый грунт наблюдается не элиминация, а вспышка массового 
размножения, мы предположили, что одной из возможных причин этого 
феномена может быть следующее. П. Джиллер (1988) считает, что растения на 
индивидуальном, популяционном или видовом уровне организации, можно 
рассматривать как острова-хозяева для растительноядных насекомых и 
паразитов растений, а поэтому к ним вполне пригодна теория островной 
биогеографии. Так как, полифаг обыкновенный паутинный клещ питается на 
многих видах растений можно предположить, что в условиях оранжерей и 
теплиц, где на небольшой площади сосредоточено множество различных видов, 
сортов и форм растений, трофический фактор может способствовать 
образованию множества микропопуляций этого фитофага.   

Поэтому целью наших исследований было изучить вариабельность 
признаков обыкновенного паутинного клеща, питающегося на различных 
кормовых растениях. 

Материалы и методы. Обыкновенного паутинного клеща собирали в 
оранжереях и теплицах Ботанического сада имени акад. А.В. Фомина. 
Собранных особей помещали в каплю глицерина на предметное стекло и 
накрывали покровным. Для измерения признаков клеща использовали 
микроскоп, оснащенный окуляр-микрометром с точностью 0,001 мм и 
микроскоп «Primo Star» с соответствующей программой измерений. Для 
статистического анализа использовали показатели длины (L), ширины (H) и 
отношения длины к ширине (L/H) тела не менее 300 особей обыкновенного 
паутинного клеща.   

Количественные показатели проанализированы с помощью пакета 
программ Statistica Ph 6.0 и Microsoft Exel. 

Результаты исследований. В закрытом грунте Ботанического сада 
обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae C.L. Koch, 1836) 
зарегистрирован нами на 174 видах растений из 75 семейств и двух классов – 
Magnoliopsida и Liliopsida (Чумак, 2004). Экспоненциальное увеличение 
численности T. urticae наблюдается лишь на отдельных видах растений – розе 
(Rosa sp.) и хризантеме (Chrysanthemum indicum L.). При питании клеща на 
Adenium obesum Roem ef Schult массового размножения фитофага не отмечено.   

Согласно данным статистической обработки, полученных параметров 
исследуемых признаков по абсолютной длине, ширине и коэффициенте тела T. 
urticae все три группы этого фитофага на различных видах кормовых растений 
значимо отличаются.  

Анализ вариабельности (CV,%) параметров признаков T. urticae 
свидетельствует, что сравниваемые выборки отличаются между собой (табл.1).  
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Таблица 1 
Вариабельность (CV, %) параметров признаков Tetranychus urticae 

Koch на различных видах кормовых растений 

Растение Длина 
(L.) 

Ширина 
((H) 

Отношение 
(L/H) 

Rosa sp. 6,16 6,87 10,49 
Chrysanthemum 
indicum L. 13,9 12,89 8,55 

Adenium obesum Roem 
ef Schult 8,51 6,51 6,24 

 
Кластерный анализ данных свидетельствует также, что совокупность 

особей T. urticae, питающихся на различных видах растений по 
морфологическим признакам разделяются на два экотипа.   

Данные математического анализа параметров исследуемых признаков, 
позволяют наглядно разграничить отдельные группы особей обыкновенного 
паутинного клеща на различных видах кормовых растений. Впрочем, 
полученные результаты вполне ожидаемые. Известно, что способность 
некоторых видов растительноядных клещей и насекомых полифагов осваивать 
новые виды кормовых растений свидетельствует об их высокой экологической 
пластичности. Для полифагов каждый новый вид, сорт и форма растений – это 
новое качество экологической среды, которая характеризуется определенным 
качеством корма, морфологическими, физиологическими и биохимическими 
особенностями (Шапиро, 1986). А в новых условиях преимущество имеют 
определенные экотипы, что обуславливает и закономерное изменение 
фенотипической структуры популяции (Майр, 1973).  

Выявленные нами морфометрические отличия локальных группировок 
обыкновенного паутинного клеща свидетельствуют, что структура популяции в 
оранжереях Ботанического сада не однородна – она состоит с отдельных 
микропопуляций. Известно, что жизненная стратегия видов, направленная на 
образование метапопуляционной структуры является, во многих случаях, 
единственной в спасении их от вымирания (Гилпин, 1989). Метапопуляционная 
стратегия обыкновенного паутинного клеща за счет обмена особями между 
локальными группами способствует переходу от инбридинга к аутбридингу. 

Выводы. Таким образом, для каждой из обнаруженных локальных 
группировок обыкновенного паутинного клеща характерно специфическое 
соотношение морфотипов. Направление этого процесса свидетельствует в 
пользу гипотезы об образовании метапопуляционной структуры у видов-
полифагов. Выживание клещей-полифагов в условиях закрытого грунта 
происходит благодаря метапопуляционной структуре, что в свою очередь 
спасает их от инбридинга (Ли, 1978). 
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Лісозаготівельна галузь України є однією з основних сфер виробництва 
яка забезпечує народне господарство продукцією з деревини. Ефективність 
роботи лісозаготівельного підприємства залежить від раціонального 
використання лісових ресурсів і адаптації технологічного процесу під конкретні 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 23 



 Том 11. Выпуск 2(2)                                                                                                                        Сельское хозяйство 

виробничі умови. Одним з основних напрямків сприяючих розвитку 
лісопромислового комплексу є зменшенням витрат на заготівлю деревини 
застосуванням систем машин для гнучкого лісозаготівельного виробництва. 

Однак, використання важких багатоопераційних машин негативно впливає 
на стан лісових екосистем, зокрема, значну шкоду довкіллю наносить 
трелювання деревини [1]. Зазвичай така ситуація складається через невдалий 
вибір технічних засобів для відповідних операцій. Для прийняття рішення з 
підбору продуктивного і водночас екологоприйнятного лісозаготівельного 
засобу необхідно проаналізувати значну інформативну базу, яка містить 
геоморфологічні особливості місцевості, її придатність до техногенного 
навантаження, таксаційні характеристики лісового масиву та техніко-
економічні показники роботи лісових машин. Оптимізацію системи машин для 
лісозаготівель з урахуванням усіх факторів які впливають на їх технологію 
роботи і екологічну ситуацію в регіоні можливо виконати з використанням 
сучасних комп'ютерних технологій, які дають можливість створити необхідні 
інструменти для моделювання та аналізу процесу роботи промислової техніки. 
Такі спроби вже здійснювалися, але вони обмежені в своїх можливостях 
використання растрової (коміркової) цифрової моделі місцевості [2]. 

На основі проведених досліджень в процесі вибору програмного 
забезпечення перевага була віддана географічній інформаційній системі (ГІС), 
яка об’єднує в собі інформаційно-пошукові та аналітичні засоби з можливістю 
обробітку просторової бази даних. З цією метою використовувались ArcView 
GIS, з додатковим модулем Special Analist та чотири відносно незалежні бази 
даних [4]. 

Перша база даних містить опис лісового фонду, з інформацією про 
розміщення сировинного масиву, його запас, вік, видовий склад, таксаційні 
характеристики, грунтові умови, тощо. Вона створювалась за даними 
лісовпорядкування як векторний тематичний полігональний шар з найменшою 
одиницею – таксаційний виділ.  

Друга база даних – це мережа лісових доріг, яка створювалась як 
векторний лінійний тематичний шар.  

Третя база даних  включає в себе інформацію про макрорельєф з мережею 
водних потоків (цифрова модель місцевості). Вона створювалась в растровій 
формі з розміром комірки 50×50м (1/4 га) [3]. Джерелом для створення другої і 
третьої баз даних були скановані зображення топографічних карт мірилами 
1:10000, 1:25000 та 1:50000.  

Четверта база даних містить опис факторів впливу та обмежень роботи 
лісозаготівельних засобів, серед яких відстань та напрямок трелювання, схема 
мережі лісових доріг, її густоти та протяжності. Крім того, обмеження роботи 
(максимальні ухил та довжина трелювання) встановлювались з умови 
забезпечення екологічноприйнятного застосування технічних засобів. Для 
цього проводились спеціальні натурні обстеження наслідків роботи лісових 
машин у різну пору року з подальшим визначенням показників завданої шкоди 
та їх регресійних залежностей від ухилу місцевості з обґрунтуванням 
допустимих значень [4]. Дослідження охоплювали всі геоморфологічні регіони 
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Українських Карпат, у результаті чого було створено базу даних для 
моделювання виробничих процесів, прогнозування зміни екологічного стану 
лісоексплуатаційного масиву, планування екологічноприйнятного 
використання лісозаготівельної техніки. 

Важливим етапом в створенні бази даних опису факторів впливу була їх 
заміна коефіцієнтами придатності (десятибальна система оцінки) застосування 
спеціальних засобів. Для цьому вивчався тестовий лісовий масив де 
трелювання деревини здійснюється лісопромисловими тракторами та 
мобільними лебідками на базі трактора Zetor. Масив належить до 
геоморфологічної області Зовнішні Карпати. Для цієї області шляхом натурних 
обстежень наслідків роботи техніки було встановлено обмеження в 
застосуванні тракторів з ухилом місцевості понад 21° та при використанні 
інших наземних лісових машин – понад 35°. Обмеження довжини трелювання 
встановлювались на основі аналізу технічних параметрів машин та тенденцій їх 
використання [3, 5].  

Фактори впливу, виражені через безрозмірні коефіцієнти придатності, в 
растрових файлах придатності з відповідними обмеженнями за ухилом для 
кожної можливості застосування різних лісотранспортних засобів були 
вихідними даними до процедури оцінювання та вибирання найкращих 
альтернатив. Це здійснювалось для кожної растрової комірки за принципом 
максимізації коефіцієнта придатності, значення якого задовільняло умови 
обмеження за ухилом. 

Такі модельні карти можуть застосовуватись для прийняття технічних 
рішення щодо вибору системи машин на лісових масивах великої площі, 
особливо у зимовий період. Для більш точного прогнозування застосування 
лісотранспортних засобів для невеликих лісоексплуатаційних масивів (лісосік) 
у порівнянні з гірськими місцевостями у лісостепу, в тому числі для 
розроблення технологічних карт виковання лісозаготівельних робіт на лісосіці 
потрібно мати більш точну цифрову модель місцевості (розмір растрової 
комірки не більше, як 20×20 м) та досконало оцифровані лінійні об’єкти (траси 
лісовозних автомобільних доріг і нижнього складу та верхнього 
лісонавантажувального пункту, межі кварталів, виділів, лісосік тощо).  

Остаточний вибір варіантів технології та технічних засобів для 
лісозаготівель і їх ефективності слід проводити на основі техніко-економічного 
порівняльного аналізу.  

Використання комп’ютерного моделювання дозволяє значно скоротити 
процес вибору лісозаготівельної техніки та суттєво зменшити наслідки 
негативного впливу лісозаготівель на довкілля. 
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ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ РІЗНИХ СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ, 
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QUАLITY OF CARROT DIFFERENT VАRIETIES AND HYBRIDS 
 GROWN IN THE UKRAINE’S FOREST-STEPPE 

Nаtionаl University of Life аnd Environmentаl Sciences of Ukrаine 
Kyiv, Heroyiv Oborony, 13, 03041 

 
Анотація. Наведено результати вивчення господарсько-біологічних, 

біохімічних  та органолептичних показників коренеплодів моркви восьми сортів 
та гібридів, вирощених в умовах Лісостепу України. 

Ключові слова: морква, коренеплід, сорт, гібрид, якість, біохімічні 
показники. 

Аbstrаct. The results of reseаrch of economic-biologicаl, biochemicаl 
pаrаmeters аnd trаde indexes five vаrieties of potаto tubers аre presented in the 
аrticle grown in conditions of the Ukraine’s Forest-steppe. 

Key words: carrot, root, а vаriety, а hybrid, quаlity, biochemicаl pаrаmeters. 
Вступ. Останнім часом в Україні появилися ботанічні сорти моркви з  

яскраво-жовтим, фіолетовим і навіть білим забарвленням коренеплодів. Це 
східний сортимент, який вирощується, здебільшого, в Китаї, Японії, 
Узбекистані. Вважають, що саме сорти зі світло-жовтим забарвленням 
найкраще підходять для приготування плову, незважаючи на те, що вони 
містять меншу кількість каротину [1].  

Сорти моркви з фіолетовим, пурпуровим забарвленням коренеплоду 
стають популярними і на європейських ринках. Нещодавно голландські вчені 
вивчили корисні властивості фіолетової моркви. Вони вважають, що коренеплід 
фіолетового кольору забезпечує організм додатковим захистом від 
онкологічних і серцево-судинних захворювань, оскільки, крім високого вмісту 
каротину, містить ще й значну кількість антоціанів [1,4]. Розширенням 
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видового складу овочевих культур, в т.ч. і створенням різнокольорових гібридів 
моркви займаються селекціонери компанії Seminis, Бейо, які пропонують свої 
новинки на вітчизняні ринки. Якість таких нових сортів та гібридів моркви, 
придатність їх до зберігання та переробки вивчена недостатньо.  

Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2013-2014 рр. 
згідно з методикою однофакторних дослідів. До схеми досліджень, крім 
традиційних сортів моркви з помаранчевим забарвленням коренеплоду, 
включили нові гібриди компанії Бейо з білим забарвленням (White Sabine F1), 
яскраво-жовтим (Yellowstone F1) та фіолетовою корою і помаранчевою 
серцевиною (Purple Haze F1). Схема досліду наведена у табл. 1. Дослідну 
продукцію вирощували в умовах Лісостепу. Біохімічні, товарні та 
органолептичні аналізи свіжих коренеплодів моркви проводили в науково-
навчальній лабораторії кафедри технології зберігання, переробки та 
стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика (НУБіП України) 
за загальноприйнятими методиками [2]. 

Результати досліджень. Коренеплоди з найбільшою масою формували 
рослини гібриду White Sabine F1, які мали біле забарвлення, – у середньому 
145,3 г, що на 39,8 г більше порівняно з контролем (різниця суттєва). Не 
виявлено істотної різниці за цим показником між коренеплодами сортів 
Еволюція та Наполі, а також – Вікінг та Марс. Як свідчать дані літературних 
джерел та результати власних досліджень, придатними для переробки є 
коренеплоди, вирівняні за масою, довжиною та діаметром [3]. Найбільш 
вирівняними за масою були коренеплоди сорту Нантська Харківська 
(коефіцієнт стабільності Левіса становив 1,6) та гібриду White Sabine F1 (S.F. 
=1,8). Аналогічні результати отримали і при вивченні діаметра плоду – він 
коливався у межах від 3,0 до 6,8 см та найбільшим був у найкрупніших 
коренеплодів гібриду White Sabine F1 – 5,4 см, що на 0,6 см більше порівняно з 
контролем. Найбільш вирівняними за діаметром були коренеплоди сорту 
Нантська Харківська (контроль) та гібриду Yellowstone F1. 

Найдовші коренеплоди формувались рослинами ботанічного сорту 
Еволюція – 22,7 см, що на 5,9 см більше порівняно з контролем (різниця 
істотна). Суттєво переважали контроль за цим показником і коренеплоди 
гібриду White Sabine F1, середня довжина яких становила 21,5 см. Між іншими 
досліджуваними варіантами істотної різниці за довжиною коренеплоду не 
виявлено. Найбільш вирівняними за цим показником були коренеплоди 
гібридів Наполі F1 та Yellowstone F1 (S.F. =1,2). 

Результати досліджень засвідчили, що вміст основних елементів 
біохімічного складу  значно залежав від сортових особливостей коренеплодів  
моркви (табл. 1). 

За результатами досліджень, найбільше сухих речовин накопичувалося у 
коренеплодах гібриду Purple Haze F1, що мали фіолетове забарвлення кори та 
помаранчеву серцевину – 13,50 % (на 1,67 % більше ніж контроль), а найменше 
у гібриду Марс F1 – 9,06 % (на 1,81 % менше за контроль). Досить високий 
вміст сухих речовин накопичували також коренеплоди сортів Вікінг (12,69 %), 
Еволюція (12,86 %) та гібриду Yellowstone F1 (12,40 %). 
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Таблиця 
Вміст основних елементів  біохімічного складу  та дегустаційна оцінка 

коренеплодів моркви різних сортів та гібридів 

Сорт, гібрид 

С
ух

а 
ре

чо
ви

на
, %

 

С
ух

і р
оз

чи
нн

і 
ре

чо
ви

ни
, %

 Цукри, % 

Кисло- 
ти, % 

β- 
каротин, 
мг/100 г 

Дегуста-
ційна 

оцінка, 
бал* 

моно- 
цукри 

саха- 
роза сума 

Нантська 
Харківська 
(контроль) 

11,83 9,0 1,38 3,25 4,63 0,32 8,6 9,0 

Вікінг 12,69 10,0 1,77 3,47 5,24 0,42 9,5 8,6 
Еволюція F1 12,86 9,0 1,90 3,88 5,78 0,51 10,8 9,0 
Марс F1 10,02 8,0 2,01 2,31 4,32 0,58 10,4 8,8 
Наполі F1 10,52 8,0 2,15 2,46 4,61 0,45 8,5 9,0 
Purple Haze F1 13,50 10,8 2,31 3,92 6,23 0,32 6,8 8,8 
White Sabine F1 11,24 9,5 2,91 1,97 4,88 0,70 2,3 8,0 
Yellowstone F1 12,40 9,3 2,11 3,09 5,20 0,38 6,0 8,4 

*оцінювали за 9-бальною шкалою 
 
Для визначення придатності моркви до виготовлення сушеної продукції 

вміст цукрів у сировині має важливе значення, оскільки, як свідчать літературні 
джерела, саме він найбільше впливає на смак готової продукції. Встановлено, 
що найвищим цей показник був у варіантах, які накопичували найбільшу 
кількість сухих речовин, а саме у коренеплодах гібриду Purple Haze F1 – 6,23%, 
(на 0,45% більше за контроль), Еволюція – 5,78%, Вікінг – 5,24%. Найгіршими 
за цим показником виявилися коренеплоди гібридуМарс – 4,32%. 

Кислот у свіжих коренеплодах моркви містилося від 0,32 до 0,70 %. Не 
виявлено істотної різниці за цим показником між коренеплодами сорту Вікінг 
та гібриду Наполі, а також  гібридів Еволюція та Марс – їх містилося у межах 
0,42–0,58 %. Найбільше кислот було у коренеплодах гібриду White Sabine F1 – 
вдвічі більше порівняно з контролем та істотно більше порівняяно з іншими 
досліджуваними варіантами. 

Біологічна цінність коренеплодів моркви визначається, насамперед, 
високим вмістом у них каротину [1]. Серед досліджуваного сортименту 
найбільше його накопичувалося у коренеплодах гібридів Еволюція F1 та Марс 
F1 – більше 10 мг/100 г. 

Всі досліджувані зразки отримали високі бали під час дегустації – 8–9 
балів за 9-бальною шкалою: найбільшу (максимальну) – зразки сорту Нантська 
Харківська (контроль) та гібридів Еволюція та Наполі F1. Коренеплоди їх мали 
маленьку серцевину, без помітного переходу від кори до серцевини, м’якоть 
була солодкою, соковитою, без сторонніх запахів з приємним насиченим 
смаком. 

Висновки. Найкрупніші та з найбільшим поперечним діаметром 
коренеплодів формували рослини гібриду White Sabine F1, які мали біле 
забарвлення – маса їх становила у середньому 145,3 г, а діаметр 5,4 см. 
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Коренеплоди цього гібриду переважали контроль і за довжиною плоду.  
За вмістом сухої речовини та цукрів у свіжих коренеплодах серед 

досліджуваного сортименту виділилися коренеплоди гібридів Purple Haze F1, 
Еволюція F1 та Марс F1.  

Більше 10 мг/100 г каротину накопичувалося у коренеплодах гібридів 
Еволюція F1 та Марс F1. Максимальну кількість балів під час дегустації 
отримали зразки сорту Нантська Харківська (контроль) та гібридів Еволюція та 
Наполі F1. 
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Анотація. Оцінено господарсько-біологічні показники гібрида огірка 

партенокарпічного типу Барвіна F1 селекції Nunhems (Нідерланди) в умовах 
плівкових ґрунтових теплиць за використання різних схем формування стебла 
рослини. Визначено урожайність рослин та наведено динаміку надходження 
плодів за місяцями.  

Ключові слова: огірок, гібрид, схема формування, урожайність. 
Abstract. The article provides the estimation of the economic and biological 

indicators of Barvina F1 parthenocarpic cucumber hybrid of Nunhems selection (the 
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Netherlands), in film greenhouses in terms of using different schemes of stem 
forming. It is defined the yield of plants and given the dynamics of fruits income per 
month.  

Key words: cucumber, hybrid, formation pattern, productivity. 
Урожайність огірка у спорудах закритого ґрунту залежить від періоду 

вегетації, дотримання усіх параметрів середовища, в якому ростуть і 
розвиваються рослини, а також від схеми їхнього формування. Формування 
стебла є важливим агротехнічним заходом, який регулює ріст і плодоношення 
огірка, що забезпечує оптимальне плодове навантаження і сприяє отриманню 
сильних рослин з добре розвиненою кореневою системою [1, 2]. Нехтування 
правилами формування стебла може призвести до пригнічення рослин через 
загущення, затінення і появу стеблових гнилей.  

Особливого значення формування рослин огірка набуває під час 
вирощування у весняний період, коли навіть незначні зміни у технології 
впливають на собівартість та рентабельність продукції [3]. Тому в 
дослідженнях ми визначали вплив різних схем формування рослин на динаміку 
надходження та урожайність плодів огірка. 

Мета досліджень – визначити продуктивність огірка партенокарпічного 
типу за різних способів формування стебла рослин під час вирощування у 
весняно-літній період плівкових теплиць. 

Матеріал і методика досліджень. Досліди проводили у 2013-2014 рр. у 
плівкових теплицях. Матеріалом слугував гібрид огірка партенокарпічного 
типу Барвіна F1 селекції Nunhems (Нідерланди), підрозділ концерну Bayer 
(Німеччина).  

До досягнення стеблом шпалери всі рослини формували однаково. 
Контрольним варіантом була схема № 1: осліплення шести листкових пазух, до 
висоти стебла 1 м бокові пагони прищипували над другим листком, вище – над 
третім, а верхівку основного пагона – над четвертим вузлом після переростання 
ним шпалери. Після перекидання через шпалеру формували два пагони, кожен з 
яких нормували на один плід та один листок. У другому варіанті після 
переростання шпалерного дроту відпускали два бічних пагони, які 
прищипували через кожні 50 см. Третій варіант – після перекидання через 
шпалеру залишали один пагін. До висоти 1,5 м над субстратом пагін формували 
на три плоди та три листки, а нижче (до 0,5 м над субстратом) на один плід та 
один листок. 

Варіанти розміщували методом повної рендомізації. Повторність – 
триразова. Кількість рослин у повторності – 15 шт. Схема висаджування 
розсади – 130 х 35 см. Кількість рослин на 1 м2 – 2,2 шт. У роботі застосовано 
основні методи дослідження: експериментальний, розрахунковий, аналізу та 
порівняння.  

Результати досліджень. У середньому за два роки досліджень 
спостерігали зміни у динаміці надходження плодів огірка (табл. 1). 
Врoжайнiсть огірка у березнi та квітні суттєво не відрізнялася, різниця між 
дoслiджуваними варiантами становила 0,1 – 0,3 кг/м2. Починаючи з травня 
спостерігалося значне підвищення врожаю у варіанті № 2, де після перекидання 
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через шпалеру відпускали два бічних пагони, прищипуючи їх через кожні 
50 см.  

Таблиця 1 
Динаміка надходження урожаю огірка за різних схем формування 

рослин, середнє за 2013-2014 рр. 

Варіант 

Урожай плодів огірка за місяцями, кг/м2 
Загальна 

урожайність, 
кг/м2 

бе
ре

зе
нь

 

кв
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

че
рв

ен
ь 

ли
пе

нь
 

се
рп

ен
ь 

Варіант 1 (К) 1,1 3,4 5,1 7,4 5,8 3,6 26,4 
Варіант 2 1,2 3,6 5,6 8,0 6,9 4,1 29,4 
Варіант 3 1,1 3,3 4,8 6,7 5,1 2,7 23,7 

НІР05 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,7   2,8 
 
Пік урожайності гібрида спостерігали у червні. Нaйкpaщим pезультaтом 

вiдзнaчився вapiaнт № 2, уpожaйнiсть якого збiльшилaся з 5,6 кг/м² до 8,0 кг/м², 
що пеpевищило контpоль нa 0,6 кг/м². Нaйнижчу врожайність отримали з 
рослин вapiaнту № 3 – 6,7 кг/м², що менше зa контpоль нa 0,7 кг/м². Такi 
тенденцiї у фoрмуваннi врoжаю збереглись i у наступні мiсяці. До кiнця 
плодоношення різко знизилaся уpожaйнiсть культури – 2,7-4,1 кг/м2, що 
пояснюється фізіологічним старінням рослин, а отже зниженням процесів 
асиміляції та метаболізму, а також появою хвороб. 

Експериментальні дані свідчать, що суттєве підвищення загальної 
врожайності плодів огірка стосовно контролю було у варіанті № 2. Її показник 
перевищував контроль на 3,0 кг/м2. 

Отже, найбiльший вплив на фoрмування загальнoї врoжайнoстi огірка 
oтриманo у варіанті № 2, де після перекидання через шпалеру відпускали два 
бокових пагони, прищипуючи їх через кожні 50 см. 
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Анотація. Наведено результати досліджень господарсько-технологічної 

оцінки якості зерна гібридів кукурудзи. Виділено кращі гібриди кукурудзи за 
комплексом господарських та технологічних показників. 

Ключові слова: кукурудза, якість зерна, гібрид, господарські показники, 
технологічні показники. 

Abstract. The results of studies of economic and technological assessment of 
grain quality maize hybrids. Highlight the best corn hybrids by the complex economic 
and technical indicators. 

Key words: Corn, grain quality, hybrid, economic indicators, technological 
indicators. 

Кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних злакових культур 
універсального призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового і 
технічного використання [1]. 

За науково-обґрунтованою довготривалою концепцією розвитку 
землеробства України прогнозований рівень виробництва зерна до 2020 року 
повинен досягти 65–70 млн. т. Вирішення цього завдання здійснюватиметься у 
напрямку нарощування виробництва зернофуражних культур, створення нового 
покоління сортів і гібридів, поліпшення їх насінництва, подальшого 
вдосконалення технологій вирощування, післязбиральної доробки, зберігання 
та переробки, встановлення господарської самостійності товаровиробників, 
хлібоприймальних та переробних підприємств, а також розвитку ринкових 
відносин на різних рівнях [3].  

Виходячи з того, що кукурудза є поширеною злаковою культурою 
універсального призначення, високоякісну продукцію можна одержати лише за 
умови використання кукурудзи окремих селекційних сортів (гібридів), що 
пов’язано з особливістю їх біохімічного складу. Щоб обрати з наявних сортів 
(гібридів) кукурудзи кращий для окремого цільового призначення, потрібно 
мати на цей сорт (гібрид) достатньо великий банк об’єктивних всебічних 
характеристик. У зв’язку з цим виникла проблема поглибленого вивчення стану 
досліджуваного питання. 

Методика досліджень. Дослідження проводилися протягом 2012–2014 рр. 
на базі лабораторій кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації 
продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика із зерном кукурудзи вирощеним 
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на ділянках стаціонарного досліду кафедри селекції та насінництва, що 
розміщенні у ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція”. 
Досліджували 7 гібридів кукурудзи у порівнянні із стандартом Пустоварівський 
280 СВ. Для оцінки якості зерна кукурудзи використовували найбільш 
поширені у виробничих умовах і наукових дослідженнях методи оцінки якості, 
передбачені діючими нормативно-технічними документами [4]. 

Результати досліджень. Всі досліджувані гібриди відповідають вимогам 
стандарту і можуть бути віднесеними за показниками до всіх класів якості [2]. 
Кожен гібрид кукурудзи різний за своїми господарсько-технологічними 
показниками (табл. 1). 

На час збирання зерна кукурудзи досліджувані гібриди мали підвищені 
показники вологості. Згідно стандарту показник вологості нормується не 
більше 15 % [2]. Найвища вологість відмічена у гібрида 176х43 – 29,4 %, 
176х78 – 22,5 % та Пустоварівський 28 СВ – 22,3 % відповідно перевищення 
вмісту вологи на 14,4, 7,5 та 7,3 %. Найменшу вологість на момент збирання 
мав гібрид 177х69 відповідно 18,1 %. Вологість інших гібридів знаходилася в 
межах 19,5–20,0 %.  

Таблиця 1 
Господарсько-технологічна характеристика гібридів кукурудзи  

(2013–2014 рр.) 

Гібрид Урожайність, 
т/га 

Вихід 
зерна, 

% 

Вологість, 
% 

Натура, 
г/л 

Маса 
1000 

зерен, 
г 

Енергія 
проростання, 

% 

Схожість, 
% 

Пустова- 
рівський  
280 СВ 

(контроль) 

8,87 80,0 22,30 757 289,02 92 96 

176х43 9,79 82,8 29,40 745 279,40 86 92 

176х67 8,87 81,2 19,50 746 284,82 87 91 

176х69 11,68 81,8 19,50 751 289,87 90 97 

176х78 6,75 81,9 22,50 747 275,81 91 96 

177х43 9,43 82,4 21,40 743 259,54 84 91 

177х58 9,92 80,8 20,00 738 281,53 80 86 

177х69 7,19 80,4 18,10 740 255,71 82 85 

НІР 05 4,56 3,11 0,12 6,88 1,04 2,02 1,47 

 
Зерно кукурудзи досушували до вологості 13,1–13,9 %. Найвища 

вологовіддача в процесі сушіння відмічена у гібрида 176х43 – 5,8 %/год та 
177х58 – 5,7 %/год. Найменша вологовіддача відмічена у гібрида 176х69 –  1,6 
% та 176х67 – 2,95 %/год. У контрольного варіанта вологовіддача склала 4,5 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 33 



 Том 11. Выпуск 2(2)                                                                                                                        Сельское хозяйство 

%/год. У інших гібридів вологовіддача становила: 177х43 – 4,7 %/год, 177х69 – 
4,3 %/год, 176х78 – 3,9 %/год. 

За виходом зерна досліджувані гібриди перевищили контрольний варіант. 
Найбільший вихід зерна із початків у гібридів кукурудзи: 176х43 – 82,8 %, 
177х43 – 82,4 %. Найменший вихід – Пустоварівський 280 СВ –    80,0 %, 
177х69 – 80,4 %, 177х58 – 80,8 %. Найбільша урожайність 11,68 т/га у гібрида 
176х78 що, на 28,09 % перевищила контрольний варіант. Висока урожайність у 
гібридів 177х85 – 9,92 т/га та 176х43 – 9,79 т/га. Найменш урожайний виявився 
гібрид 177х69 – 7,19 т/га. 

Найбільший показник натури мав контрольний варіант (гібрид 
Пустоварівський 280 СВ) який складав 757 г/л, а найменший показник у гібрида 
177х58 – 738 г/л. Найвищу масу 1000 зерен відповідно мали гібрид: 176х69 – 
289,87 г, Пустоварівський 280 СВ – 289,02 г, 176х67 – 284,82 г. 

У стандарті нормується схожість не менше 55 % для використання зерна 
кукурудзи на виробництво дитячого харчування та в крохмально–паточній 
промисловості. І за показником схожості зерно кукурудзи можна 
використовувати за всіма призначеннями. Посівні показники у гібридів високі. 
Найбільшу схожість зерна мав гібрид 176×69 – 97 %, а найменшу 177×69 – 85 
%. 

Найвищу енергію проростання мав контрольний гібрид Пустоварівський 
280 СВ – 92 %. Також високі показники у гібрида 176х78 – 91 % та 176х69 – 90 
%. Найменша енергія проростання у гібрида 177х85 –   80 %. 

Висновки 
1. Найбільша урожайність 11,7 т/га встановлена у гібрида 176х78 що, на 

28,09 % перевищила контрольний варіант. Висока урожайність у гібридів 
177х85 – 9,9 т/га та 176х43 – 9,8 т/га. Найменш урожайним виявився гібрид 
177х69 – 7,2 т/га. 

2. Найбільший вихід зерна із початків відмічено у гібридів кукурудзи: 
176х43 – 82,8 %, 177х43 – 82,4 %. Найменший вихід – Пустоварівський 280 СВ 
– 80,0 %, 177х69 – 80,4 %, 177х58 – 80,8 %.  

3. Найвища вологовіддача в процесі сушіння відмічена у гібридів 176х43 –
5,8 %/год та 177х58 – 5,7 %/год. Найменша вологовіддача відмічена у гібридів 
176х69 – 1,6 % та 176х67 – 2,95 %/год. У контрольного варіанта (гібрид 
Пустоварівський) вологовіддача склала 4,5 %/год. У інших гібридів 
вологовіддача становила: 177х43 – 4,7 %/год, 177х69 – 4,3 %/год, 176х78 – 3,9 
%/год. 

4. Найбільший показник натури мав контрольний варіант (гібрид 
Пустоварівський 280 СВ) який складав 757 г/л, а найменший показник у гібрида 
177х58 – 738 г/л. Найвищу масу 1000 зерен відповідно мали гібрид: 176х69 – 
289,87 г, Пустоварівський 280 СВ – 289,02 г, 176х67 – 284,82 г. 

5. Посівні показники у гібридів високі. Найбільшу схожість зерна мав 
гібрид 176×69 – 97 %, а найменшу 177×69 – 85 %. Найвищу енергію 
проростання мав контрольний гібрид Пустоварівський 280 СВ – 92 %. Також 
високі показники у гібрида 176х78 – 91 % та 176х69 – 90 %. Найменша енергія 
проростання відмічена у гібрида 177х85 – 80 %. 
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Анотація. Досліджено динаміку технологічних показників зерна жита 

озимого сортів Інтенсивне 95 та Наусін у процесі зберігання за різних 
режимів. Встановлено, що зерно жита сорту Інтенсивне 95 можна 
використовувати для виробництва борошна, а сорту Наусін, - для переробки 
на солод та насіннєві цілі. Кращим режимом зберігання був охолоджений 
стан, який протягом шести місяців зберігання забезпечував високі посівні та 
технологічні показники якості. 

Ключові слова: зерно, жито озиме, зберігання, термін, режим, 
технологічні показники, клас якості. 

Abstract. The dynamics of technological parameters of winter varieties of rye 
Intensive 95 and Nausin during storage at different regimes was investigated. Grain 
rye of variety Intensive 95 can be used for the production of flour and variety Nausin 
- for processing into malt and seminal purposes. The best mode of storage was cooled 
condition, which within six months of storage ensures high seeding and technological 
quality. 

Keywords: grain, winter rye, storage, term, mode, technologic indicators, 
quality class 

Багатокомпонентний склад зернівки жита зумовлює його різноцільове 
використання. При цьому головна соціальна роль жита – забезпечення 
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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. 

Водночас, одним із найважливіших резервів збільшення хлібних запасів 
країни є зниження кількісних і якісних втрат зерна під час зберігання, характер 
і інтенсивність яких залежать від цілого комплексу факторів, де найвагомішими 
виступають вологість, температура та доступ кисню. Лише коли посівні та 
технологічні показники відповідатимуть вимогам стандарту, можна 
стверджувати про високу реалізаційну ціну і споживчу якість виробленої 
продукції [1,2,3,4,5]. 

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 місяців зберігання зерна жита озимого.  

Результати досліджень. Після очистки зерно жита сорту Інтенсивне 95 
характеризувалося вмістом смітної домішки – 1 % та зернової – 6 %, сорту 
Наусін відповідно 1,8 % та 5 %, дозволяючи реалізовувати продукцію 2-им 
класом якості. 

Зерно жита досліджуваних сортів під час закладання на зберігання 
характеризувалося низькими показниками вологості, нижче критичної – в 
межах 12-13 %, що дозволяло тривале зберігання зерна без втрат якості.  

Натура в сорту Інтенсивне 95 становив 706 г/л, що відповідало 1-му класу 
якості, в сорту Наусін – 698 г/л і відповідно 3-му клас якості. У процесі 
зберігання показник дещо зріс: після 1 місяця за сухого стану та після 3 місяців 
за охолодженого стану і без доступу повітря. Проте, зміни натури були 
незначними, в межах похибки досліду.  

Вирішальним був показник "числа падання", який до зберігання в сорту 
Інтенсивне 95 становив – 102 с, в сорту Наусін – 84 с, що не дозволяло зерно 
досліджуваних сортів реалізовувати вище 3-го класу якості (рис.1).  

Протягом трьох місяців зберігання зерна досліджуваних варіантів 
показник "числа падання" суттєво зріс, зокрема в зерна сорту Інтенсивне 95 до 
140-145 с, що дозволило реалізувати його 2-им класом. У сорту Наусін хоч і 
відбулося зростання досліджуваного показника до 98-99 с, проте зерно не 
перейшло до вищого класу. Після шести місяців зберігання з показниками 
"числа падання" 143 с і в межах 2-го класу лишилося зерно сорту Інтенсивне 95 
і лише те, що зберігалося за охолодженого стану.  

До зберігання здатність до проростання в сорту Інтенсивне 95 становила  
80 %, а в сорту Наусін 93 %, що дозволяло зерно останнього використовувати  
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Рис. 1. Динаміка "числа падання" зерна жита озимого під час 

зберігання за різних режимів. 
 

для переробки на солод. Після першого місяця зберігання здатність до 
проростання зросла за сухого стану зерна на 2-5 % та після третього місяця за 
охолодженого стану та без доступу повітря на 2-6 %. Що пояснюється 
проходженням післязбирального дозрівання зерна, більш повільно за 
охолодженого стану та без доступу повітря. Однак, зростання показника 
здатності до проростання в сорту Інтенсивне 95 хоч і відбулося та не досягло  
92 %, що не дозволило використання зерна для виробництва солоду.  

До зберігання зерно жита сорту Інтенсивне 95 характеризувалося схожістю 
86 %, а сорту Наусін відповідно – 95 % (рис.2).  
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Рис. 2. Динаміка схожості зерна жита озимого під час зберігання за 

різних режимів 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 37 



 Том 11. Выпуск 2(2)                                                                                                                        Сельское хозяйство 

У звязку з проходженям післязбирально дозрівання протягом перших 
трьох місяців показник схожості зростав більш помітно в сорту Інтенсивне 95 
на 5-6 %. Однак, значно вищими посівними показниками характеризувався сорт 
Наусін – 97-98 % порівняно з 90-93 % в сорту Інтенсивне 95. Після 6 місяців 
зберігання за сухого стану зерно жита дещо знизило показники схожості, а за 
охолодженого стану та без доступу повітря лишилося майже без змін. 

Висновки 
1. Початкові показники якості зерна жита озимого сортів Інтенсивне 95 та 

Наусін дозволяють реалізовувати його 3-м класом якості.  
2. Вищими показниками натури та числа падання протягом всього періоду 

зберігання характеризується зерно жита сорту Інтенсивне 95, що дозволяє 
використовувати його для виробництва борошна.  

3. Зерно жита сорту Наусін, враховуючи здатність до проростання та 
схожість, можна використовувати для переробки на солод та насіннєві цілі. 

4. Кращим режимом зберігання виявився охолоджений стан, який 
протягом шести місяців зберігання забезпечував збереженість посівних 
показників якості та дозволяв реалізовувати зерно сорту Інтенсивне 95 2-им 
класом якості. 
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Considered design directions for improvement of forest trailed tools that can 

extend the functionality of trains and increase the efficiency of the transport process. 
Keywords: logging trucks, logging, road train, trailer. 
Розглянуті напрями удосконалення конструкції лісовозних причіпних 

засобів, які дозволяють розширити функціональні можливості автопоїздів і 
підвищити ефективність транспортного процесу. 

Ключові слова: Лісовозний транспорт, лісозаготівлі, автопоїзд, причіп. 
Наразі вагомими принципами ведення лісового господарства та 

лісоексплуатації є безперервне й невиснажливе користування лісовими 
ресурсами. При цьому важлива роль належить транспорту, який значною мірою 
визначає економічну доступність лісової продукції і можливість організації 
ефективного лісокористування.  

У лісовому господарстві і застосовуються різні системи машин, структура і 
склад яких визначаються відповідною технологією. У комплексі лісозаготівель 
транспортування деревини є основою і вирішальною ланкою, на якій базується 
весь технологічний процес і яка визначає успішну роботу підприємства. 
Найбільш енергоємним є транспортний процес, який потребує значну частину 
загальних енерговитрат лісозаготівельної промисловості. Із повної вартості 
виробництва лісоматеріалів, як у нашій країні, так і за кордоном у промислових 
країнах лише витрати на первинний транспорт деревини складають 30-50%, 
тому велика увага приділяється удосконаленню лісотранспортних машин. 

Наряду з постійним розширенням дорожньо-транспортної мережі 
важливим завданням для лісового сектору є комплектація й обслуговування 
спеціалізованого лісовозного парку. Саме ця проблема змушує підприємства 
використовувати багато різноманітних типів автопоїздів для перевезення різних 
за довжиною лісоматеріалів. 

У наш час економічні умови лісозаготівель змінилися, і більшість 
підприємств знизили частку заготівлі деревини хлистами, а вивозять її 
сортиментами. Однак, для транспортування таких лісоматеріалів потрібні інші, 
відмінні від хлистовозів, схеми автопоїздів, зокрема: 

− вантажний автомобіль з подовженою рамою і дво-, три- або 
чотиривісного причепа. Маніпулятор встановлюється на задньому виступі рами 
автомобіля; 

− автопоїзд, який складається з сідельного тягача та дво- або тривісного 
напівпричепа; 

− автопоїзд, який складається з одновісного напівпричепа і двовісного 
причепа. Маніпулятор встановлюється маніпулятор встановлюється на 
задньому виступі рами напівпричепа який після навантаження можна легко 
зняти. У такому випадку автопоїзд можна завантажити двома пакетами 
сортиментів довжиною до 6,5 м. Однак, при цьому власна маса автопоїзда 
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збільшується на 10-12% і на стільки ж знижується його вантажопід’ємність; 
− автопоїзд наступного типу складається з лісовозного тягача, розпуску і 

двовісного причепа, маніпулятор розташовується за кабіною тягача [1, 4]. 
Втім, значна частина вітчизняних підприємств укомплектована лісовозами, 

що складаються з лісовозного тягача і причепа-розпуску для перевезення 
хлистів і дерев. Розпуск – це різновид причепа, який з'єднується з тягачем за 
допомогою дишла, конструкція якого передбачає можливість змінювати 
довжину під відповідні лісоматеріали. Такі автопоїзди мають порівняно низьку 
вантажопідйомність, оскільки можуть перевозити лише один пакет сортиментів 
довжиною 5,5-6,5 м. Однак, використання сортиментовозів із вказаних схем 
вимагає значних виробничих витрат на придбання такого рухомого складу. 

Наразі, вдосконалення конструкцій лісовозних автопоїздів направлене на 
модернізацію лісовозного обладнання та впровадження нових технічних рішень 
з метою зменшення капіталовкладень підприємств і в повній мірі використання 
вантажопід’ємності хлистовозів. Одним із напрямків вирішення цих питань 
може бути адаптація таких автопоїздів для перевезення декількох пакетів 
сортиментів. Зокрема, на коники автомобіля і причепа-розпуску необхідно 
встановити спеціальний контейнер з додатковими лісовозними кониками. Крім 
того, можливо замінити дерев’яне дишло розпуску металевою несучою рамою 
на якій встановлюються поміжні лісовозні коники [3]. 

Також, з метою спрощення технологічного процесу і поліпшення 
завантаження коників лісовозного автопоїзда при традиційному розміщенні 
напівхлистів і сортиментів, пропонується оснащувати причіп-розпуск 
вантажною платформою. Завдяки її наявності сам розпуск, у складі автопоїзда, 
може бути переміщений ближче до автомобіля. 

У такому випадку платформа складається з декількох подовжніх балок, 
телескопічних вставок  в задній частині поздовжніх балок і двох лісовозних 
коників, встановлюваних в передній і задній частинах платформи. Телескопічні 
вставки змінної довжини дозволяють збільшувати або зменшувати довжину 
платформи і забезпечувати можливість перевезення автопоїздом різних за 
довжиною видів лісоматеріалів [2]. 

Техніко-економічний аналіз транспортних робіт лісогосподарських 
підприємств показав, що внаслідок застосуванням уніфікованих лісовозних 
транспортних засобів позитивний економічний ефект може складати до 20% 
виробничих витрат на заготівлю лісоподукції і підвищити ефективність 
транспортного процесу. 
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Анотація. Наведено результати досліджень вивчення багаторічного 

використання засобів постійної дії в системі контурно-меліоративного 
землеробства та встановлено їх позитивний ефект в створенні сприятливих 
умов для формування повноцінних врожаїв сільськогосподарських культур, 
покращання фізичних, водно-фізичних та агрохімічних властивостей ґрунту. 

Ключові слова. Ерозія ґрунту, водозатримуючі вали, вологість. 
Abstract. The presents results of the studies on study of antierosion measures of 

permanent action and installed their positive effect in making the happy 
circumstances for shaping full-fledged harvest agricultural cultures, improvements 
physical, water-physical and agricultural chemistry characteristic of ground. 

Key words: Soil erosion, earth embankment, moisture. 
Ерозія ґрунтів є результатом складної взаємодії багатьох природних 

факторів і господарської діяльності людини. В зоні Лісостепу ерозії найбільше 
піддаються схили північної і східної експозицій. Встановлено, що із 
збільшенням крутості схилів підвищується й коефіцієнт еродованості 
ґрунтового покриву [2, 4, 6]. Рівень сільськогосподарської розораності території 
Сумської області становить 52,2% від загальної площі та 72,9% від площі 
сільськогосподарських угідь. За останні 30 років площа еродованих 
сільськогосподарських угідь в Сумській області збільшилась на 122,3 тис. га 
або на 18% від їх загальної площі і на сьогодні становить 305,1 тис. га, з яких 
слабозмиті 241,2 тис. га, середньо-змиті 54,8 тис. га і сильнозмиті 9,1 тис. га. З 
продуктами ерозії виноситься в середньому 160-180 кг/га  поживних речовин. 
Водна ерозія зменшує глибину гумусового профілю ґрунтів, яка на слабозмитих 
землях менша на 14-35%, а на середньо - і сильнозмитих на 35-60% порівняно з 
повнопрофільними [3]. 

За такої тенденції ґрунти Сумщини за короткий проміжок часу в історії 
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ґрунтоутворення можуть зазнати катастрофічних змін і потребують вжиття 
невідкладних заходів по їх захисту та охороні від негативних ерозійних 
процесів, забруднення та погіршення екологічного стану. 

Вирішальним напрямком є екологобезпечне використання природних 
ресурсів, зокрема забезпечення раціонального і ефективного 
ресурсозберігаючого землекористування. Протиерозійна організація території 
передбачає оптимальне співвідношення сільськогосподарських угідь, 
раціональне використання й захист від ерозії орних земель введенням 
ґрунтозахисних сівозмін, застосування відповідно до місцевих ґрунтово-
кліматичних умов способів обробітку ґрунту й сівби сільськогосподарських 
культур [1, 5].  

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводилися на 
території Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту 
сільського господарства Північного Сходу НААН» (с. Сад, Сумський район, 
Сумська область). Дослідні ділянки розташовувались на схилі південно-східної 
експозиції з ухилом 40 на місці виположеного яру, де у 1982 році побудовані 
водозатримуючі вали. Яр довжиною 600 м, площею 1,5 га з водозбірною 
площею 47 га перетинав поле на дві частини. Водозатримуючі вали побудовано 
загальною довжиною 580 м із закладанням мокрого відкосу 1 : 10, сухого – 
1 : 2. Щоб затримати перелив води через вали і їх руйнування передбачені 
водоскиди, самий нижчий побудований з розрахунку повного перехвату 
поверхневого стоку 10% забезпеченості. 

Польові досліди по вивченню агроекологічної ефективності 
протиерозійних заходів в системі КМЗ проводили між водозатримуючими 
валами на наступних елементах схилу: міжтерасному просторі, вершині 
міжтерасного простору та ставочку.  

 Ґрунт - чорнозем типовий глибокий малогумусний, крупнопилувато-
середньосуглинковий слабого ступеню змитості. 

Дослідження основних показників родючості ґрунту проводили за 
загальноприйнятими методиками. Результати досліджень обробляли 
статистичним методом за Б.А. Доспєховим. 

Результати досліджень. Дослідження на 30 рік після рекультивації яру 
внаслідок впровадження контурно-меліоративної організації території 
показали, що на всіх елементах схилу щільність ґрунту в орному і підорному 
шарах була протягом вегетаційного періоду сприятливою для рослин і мало 
відрізнялась за елементами схилу. Спостерігається незначне її зменшення в зоні 
ставка як у орному, так і підорному шарах ґрунту, де концентруються частки 
переміщеного ґрунту з вершини і середини міжтерасного простору. 

Після виположення яру і побудови ґрунтозахисних споруд на всіх 
елементах схилу відбулось збільшення запасів гумусу за рахунок припинення 
ерозійних процесів внаслідок впровадження ґрунтозахисної зерно-трав’яної 
сівозміни і  надходження органіки в ґрунт з післязбиральними і кореневими 
рештками вирощуваних культур (табл. 1).  

Оцінюючи пошаровий вміст гумусу в ґрунті, можна зробити висновок, що 
закономірне зниження вмісту даного показника з глибиною практично 
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однаково відбувається на всіх елементах схилу. 
Таблиця 1. 

Зміни вмісту гумусу в агроландшафті з водозатримуючими валами 

Елемент схилу 
Шар 

ґрунту, 
см 

Вихідний вміст  
(1982 р.) 2012 р. ± 2012 р. 

до 1982 р. 
% т/га % т/га т/га 

Вершина 
міжтерасного 

простору 

0-20 2,01 49,4 2,21 54,4 5,0 
20-40 1,77 43,5 2,86 70,4 26,9 
0-40  92,9  124,8 31,9 

Міжтерасний 
простір 

0-20 3,18 78,2 3,59 88.3 10,1 
20-40 2,33 57,3 2,81 69,1 11,8 
0-40  135,5  157,4 21,9 

Ставок 
0-20 3,28 80,7 3,71 91,3 10,6 
20-40 2,40 59,0 3,41 83,9 24,9 
0-40  139,7  175,2 35,5 

НІР05, % 0,20  0,57   
 
Зміни урожайності вирощуваних культур у роки спостережень мали 

закономірність поступового її підвищення у нижній частині  елементу схилу 
(ставку), що визначається комплексом причин, до яких належить як вища 
кількість вологи в ґрунті у цій зоні (87,2 мм в 0-100 м шарі ґрунту проти 77,4-
81,6 мм  у зоні міжтерасного простору та його вершині), так і кращий поживний 
режим ґрунту, збільшення запасів гумусу за роки досліджень та більшою 
кількістю кореневих решток, які надійшли в ґрунт, про що свідчать результати 
досліджень.  

У цілому по сівозміні, оцінюючи сумарні показники збору кормових 
одиниць, слід відмітити, що протягом 30 років експлуатації водозатримуючих 
валів вирощувані сільськогосподарські культури формували урожай 
рівноцінний отриманому на нетерасованих схилових землях.  

Висновки. В результаті проведених заходів щодо захисту земель, які були 
непридатні для сільськогосподарського використання шляхом побудови 
водозатримуючих валів дали можливість створити сприятливі умови для 
формування повноцінних врожаїв сільськогосподарських культур. За рахунок 
припинення ерозійних процесів внаслідок впровадження контурно-
меліоративної системи землеробства і  надходження значної кількості органіки 
в ґрунт з післязбиральними і кореневими рештками культур сівозміни 
відбулось збільшення запасів гумусу на всіх елементах схилу. 
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ONSET OF TECHNICAL AND BIOLOGICAL RIPENESS BEANS 
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Анотація. Вивчено вплив прищипування верхівок рослин бобу овочевого на 
дружність настання технічної стиглості зеленого горошку та біологічної 
стиглості насіння. Найкращу дружність настання технічної стиглості бобів 
відмічено у варіанті з прищипуванням через 5 діб після початку цвітіння - 99,5 
%. 

Ключові слова: біб овочевий, боби, зелений горошок, технічна стиглість, 
біологічна стиглість, прищипування. 

Abstract. The effect of topping tops vegetable bean plants at the onset of 
technical and biological ripeness beans. Noted unanimous offensive technical 
maturity of beans in versions with coining the tops of plants. 

Key words: broad bean, beans, green pea, technical maturitu, biological 
maturitu, coinage. 
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Вступ. У цілому світі гостро стоїть вирішення проблеми забезпечення 
населення продуктами харчування. Причому ці продукти повинні бути 
збалансованими за всіма поживними речовинами – білком, вуглеводами, 
жирами та вітамінами. Поки що не створено ідеального сорту за балансом усіх 
поживних речовин. Значний дефіцит людина має за забезпеченням білку, як 
рослинного, так і тваринного походження.  

Серед усіх овочевих культур бобові культури займають важливе місце в 
дієтичному харчуванні людини, так як є важливим джерелом білків та 
незамінних амінокислот, вітамінів групи В, мінеральних речовин тощо 
Споживання бобових овочевих культур збагатить білкове різноманіття нашої 
їжі. Аналіз світової літератури свідчить про те, що відносна ціна однієї 
енергетичної одиниці білку у бобових культур найнижча і становить в Україні 
0,16 коп. Для інших продуктів харчування така ціна значно вища [3].  

Біб овочевий за вмістом білка переважає горох та квасолю, вміст якого в 
нестиглому насінні (зеленому горошку) становить близько 5-7 % від сирої маси, 
в стиглому насінні – 37 %. Крім того, до складу білка бобів входять незамінні 
амінокислоти: лізин, триптофан, метіонін. За кількістю незамінних амінокислот 
біб поступається тільки сої. В бобах є також широкий набір вітамінів: В1, В2, В6, 
РР, С, К, Е, каротин, пантотенонова, фолієва кислоти. Із мінеральних речовин 
боби багаті на фосфор, калій, залізо [1].  

В їжу використовують нестиглі боби і стигле насіння. Зелений горошок 
бобу овочевого в молочній стиглості використовують у вареному чи 
консервованому вигляді. У супермаркети зелений горошок бобу часто 
постачають у заморожених супових наборах [6]. Сухе насіння використовують 
для приготування висококалорійних консерв, супів, гарнірів, паштетів.  

Окрім продовольчого використання, біб має важливе агротехнічне 
значення, і може використовуватися у якості сидератів. Залишки після збирання 
вегетативної маси (стебла, листки, недорозвинені боби) є добрим кормом для 
тварин. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу прищипування бобу 
овочевого на дружність настання технічної та біологічної стиглості насіння, що 
дасть можливість розширити видове різноманіття бобових овочевих культур і 
підвищить забезпечення населення дешевим легкодоступним білком [5]. У 
даний час зростає попит на зелений горошок з бобу овочевого, який широко 
використовується в овочевих сумішах для заморожування. Це вимагає від сорту 
дружного формування врожаю бобів у технічній стиглості, легкості 
вилущування зеленого горошку та високої урожайності разом з високими 
технологічними якостями. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили протягом 
2012-2013 рр. на колекційних ділянках кафедри овочівництва НДП 
«Плодоовочевий сад» НУБіП України, розміщеного у північній частині 
Лісостепу України на дерново-середньоопідзолених ґрунтах. Дослідження 
проводили за Методикою дослідної справи в овочівництві та баштанництві 
(2004) та Методикою польового досліду за редакцією Б.А. Доспєхова (1979) 
[2,4]. Було досліджено вплив прищипування (чеканки) верхівок рослин бобу 
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овочевого через 5, 10, 15 діб після початку цвітіння. Дослідження проводили з 
сортом Карадаг, за контроль було взято варіант без прищипування. 

Висівали біб овочевий у першій декаді квітня. Розмір облікової ділянки 
становив 5 м2. Схема сівби 70 х 20 см. Під час вегетації відмічали дати таких 
фенологічних фаз: повні сходи, бутонізації, цвітіння, утворення бобів на 
першому суцвітті, початок технічної стиглості та біологічну стиглість бобів. 
Висоту рослин визначали перед збиранням мірною рейкою в 5 рівновіддалених 
місцях ділянки.  

Результати досліджень. В результаті проведених експериментальних 
досліджень встановлено, що сходи у всіх варіантах були дружними і 
появилисьу другій декаді квітня. Фази бутонізації та цвітіння у всіх варіантів 
проходили одночасно. Потрібно відмітити, що великої різниці між варіантами у 
настанні технічної стиглості бобів не було. Технічна стиглість (табл.1) у всіх 
варіантах з прищипуванням наступала швидше ніж у контролі на дві – девять 
діб відповідно. Однак, дружність настання технічної стиглості бобів у варіантах 
з прищипуванням була дуже високою і становила 98,6 – 99,5 %, що на 16,2 – 
17,1 % вище контролю. 

Таблиця  
Вплив прищипування верхівок рослин бобу овочевого на дружність 

достигання бобів (середнє за 2012-2013 рр). 
Варіант Висота 

рослин, 
см 

Кількість 
бобів на 

рослинах, 
шт 

Технічна 
стиглість, 

 дата 

Дружність 
наступання 
технічної 

стиглості бобів, 
% 

Біологічна 
стиглість, 

дата 

Без прищи 
пування (к) 

101 21,7 20.06 82,4 18.07 

5 діб 52 15,7 11.06 99,5 1.07 
10 діб 65 17,3 14.06 99,1 7.07 
15 діб 71 16,9 18.06 98,6 12.07 

 
Настання біологічної стиглості було більш розтягнутим, ніж технічної. 

Біологічна стиглість у рослин бобу овочевого у варіантах з прищипуванням 
наступала раніше ніж у контрольному варіанті. Найшвидше вона наступала у 
варіанті з прищипуванням через 5 діб після початку цвітіння – 1 липня, що на 
17 діб раніше за контрольний варіант. Найпізніше біологічну стиглість 
відмічено у варіанті з прищипуванням через 15 діб після початку цвітіння – 12 
липня, що пізніше кращого варіанту на 11 діб і раніше контролю на 6 діб. 

За даними досліджень встановлено, що у всіх варіантах висота рослин була 
меншою ніж у контролі. Найменшою висота рослин була у варіанті з 
прщипуванням через пять діб після початку цвітіння і становила 52 см, що 
менше контролю на 49 см. В інших варіантах вона була меншою від 
контрольного варіанту на 36 та 30 см. 

Кількість бобів на рослинах найбільшою була у контрольному варіанті 
21,7 шт. У варіантах з прищипуванням в залежності від варіанту вона становила 
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15,7-17,3 шт відповідно.  
Висновки. В результаті проведенних досліджень встановлено, що технічна 

стиглість бобів швидше настає у варіантах з прищипуванням верхівок рослин. 
Найвищу дружність настання технічної стиглості бобів відмічено у варіанті з 
прищипуванням через 5 діб після початку цвітіння - 99,5 %, що має дуже 
важливе значення для механізованого збирання зеленого горошку бобу 
овочевого. Біологічна стиглість бобів у варіантах з прищипуванням наступала 
на 6 -17 діб раніше контрольного варіанту. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные методы 

производства органического молока. Анализируются основные методы его 
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получения. 
Ключевые слова: органическое молоко, крупный рогатый скот, методы 

производства 
Abstract. This article discusses the main methods of production of organic milk. 

Analyzes the main methods of its receipt. 
Key words: organic milk, cattle, manufacturing methods 
Введение. Основными международными стандартами относительно 

производства экологически чистой продукции есть следующие: Постановление 
Совета ЕС №834 от 27.06.2007 г. [3]; Кодекс Алиментариус [4]; Стандарты 
Национальной органической программы США и указания относительно 
органического производства [2]; Стандарты Био Свис Ассоциации 
Швейцарских организаций производителей органической продукции [1]. 

Органическую продукцию обозначают надписью "Органический продукт" 
и соответствующим логотипом, который удостоверяет происхождение этой 
продукции, лишь при условии сертификации её производства органом из 
сертификации. Со дня подачи заявления, удостоверяющего намерение 
оператора перейти на органическое производство, начинается переходной 
период, который длится 36 месяцев со дня последнего применения 
запрещенной производственной практики. Молоко, выработанное во время 
переходного периода, запрещается реализовывать на рынке как органическое. 

Кормят животных вволю. Используют органически чистые корма с 
ингредиентами, полученными в органическом хозяйстве, или из естественных 
веществ несельскохозяйственного происхождения. Используют корма, 
необходимые для физиологических потребностей животных на разных стадиях 
развития, и способствующие достижению качественной продукции. Корма 
должны быть качественными, не содержать ядовитых и вредных растений, 
патогенной микрофлоры и грибов, микотоксинов и некачественных жиров. 
Содержание токсичных элементов, остатков пестицидов, микотоксинов, 
нитратов и нитритов, радионуклидов в кормах не должно превышать 
установленных максимально допустимых уровней (табл. 1). Если корма не 
отвечают установленным требованиям хотя бы за одним из показателей 
безопасности, их относят к непригодным к скармливанию.  

Не допускают использование в кормлении животных антибиотиков, 
кокцидиостатиков, гормонов и других фармакологических препаратов, которые 
стимулируют рост. Всех телят после рождения кормят натуральным молоком, 
преимущественно материнским. Они должны иметь свободный доступ к воде, 
желательно – кипячёной, чтобы потреблять больше кормов и иметь лучший 
прирост в течение первых дней жизни. Потребность животных в питательных 
веществах корма определяют живой массой, стадией роста и развития, 
среднесуточными приростами, а также типом телосложения, который они 
имеет в определенном возрасте для достижения оптимальной живой массы.  

Не менее 60 % сухого вещества в суточном рационе должны составлять 
грубые корма, сухой высушенный фураж или силос. Содержать животных на 
кормах, которые вызывают анемию, запрещено. Животных должны кормить в 
соответствии с их возрастом и в количестве, достаточном для поддержания у 
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них хорошего здоровья и удовлетворения их потребностей в питательных 
веществах. Ни одно животное не должно быть ограничено в кормах или 
жидкости, равно как и такие корма или жидкость содержать вещества, которые 
могут привести к избыточным страданиям. Все животные должны иметь 
свободный доступ к кормам и воде с интервалами, соответствующими их 
физиологическим потребностям, или быть в состоянии удовлетворить свои 
потребности в жидкости с помощью других средств. Не допускают в воде 
патогенной микрофлоры, нитратов и нитритов, запаха сероводорода. 
Оборудование для кормления и водопоя должно быть спроектировано, 
изготовлено и размещено таким образом, чтобы загрязнение кормов и воды, 
вредными веществами были сведены к минимуму. 

Таблица 1 
Допустимый уровень содержания в сухом веществе показателей 

безопасности кормов для кормления коров 
Название ингредиента Уровень Название ингредиента Уровень 

Нитраты, мг/кг 500,0 ДДТ  0,05 
Нитриты мг/кг 10,0 гептахлор нет 
   Токсические элементы, 
мг/кг: медь 

30,0    Микотоксины, мг/кг: Т-2 
токсин 

0,2 

свинец 3,0 афлатоксин В1 0,1 
кадмий 0,3 зеараленон (Ф-2) 3,0 
арсен 0,5 дезоксиниваленол  0,2 
ртуть 0,05 патулин 0,5 
цинк 50,0 стеригматоцистин 0,6 
   Пестициды, мг/кг: 
гексахлоран 

0,05 Радионуклиды, Бк/кг: 
цезий-137 (137Cs) 

600 

хлорорганические 
пестициды 

0,1 стронций-90 (90Sr) 100 

 
Кормление скота осуществляют органическими кормами, произведёнными 

в собственном хозяйстве или, когда это невозможно, на другой органической 
ферме. В случаях, когда в хозяйстве невозможно получить корма от 
органической продукции, у комбинированные рационы возможно включать до 
30 % традиционных кормов. Если традиционные кормы поступают из 
собственного хозяйства, тогда – 60 %. Стандартные кормы в ежедневном 
рационе скота должны составлять 25 % сухого вещества. Использовать 
ограниченное количество традиционных кормов разрешает 
сертифицированный орган. Максимально использовать традиционные корма за 
год возможно в количестве 10 % от сухого вещества кормов 
сельскохозяйственного происхождения. Использовать с кормами антибиотики 
и другие лекарственные средства с терапевтической целью должны под 
строгим зооветеринарным контролем. Чтобы содержимое их не превышало 
ПДК, нужно знать допустимый период ожидания между последним 
использованием препарата и забоем животных.  
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При производстве кормов запрещено использовать промышленные 
синтетические удобрения, пестициды и технологии генетических модификаций. 
Во время заготовки кормов используют методы возделывания земли и 
культивации, которые сохраняют или улучшают стабильность и биологическое 
многообразие почвы, предупреждают её уплотнение и эрозию. Плодородие 
почвы поддерживают и улучшают многолетним севооборотом с применением 
бобовых, других зеленых, а также удобрений животного происхождения и 
материалов (желательно предварительно компостированных) органического 
производства. Общее количество высушенного или компостируемого 
стойлового гноя, компостируемых и жидких экскрементов животных, которые 
используют в хозяйстве, относительно защиты воды от загрязнения нитратами 
из сельскохозяйственных источников, не может превышать 170 кг азота в год 
на один гектар сельскохозяйственных угодий. 

Разрешается использовать соответствующие препараты микроорганизмов 
для улучшения общего состояния почвы, или наличия питательных веществ в 
почве, или в сельскохозяйственных культурах. Для стимуляции 
компостирования используют соответствующие препараты растительные, 
микроорганизмов, или биодинамические. Применение минеральных азотных 
удобрений не допускается. Все используемые методы для производства кормов 
должны предупреждать или возводить к минимуму любое загрязнение 
окружающей среды. Гидропонное производство запрещено.  

Препараты для профилактики болезней и ветеринарной медицины не 
должны нарушать требований национального ветеринарного законодательства. 
Применение химически синтезированных традиционных ветеринарных 
лекарственных препаратов или антибиотиков с профилактической целью 
запрещено. Не допускается в профилактических целях использовать химически 
синтезированные аллопатические препараты.  

Сооружения, ограждения, оборудование и посуд подлежат очистке и 
дезинфекции ради предотвращения перекрестного инфицирования и 
образования носителей болезней. Для улучшения иммунной системы животных 
и защиты от болезней, используют практические мероприятия во время их 
содержания (вентиляция, доступ к участкам на свежем воздухе, пастбищ, 
регулярное выпасание). Проводят своевременную профилактику 
зооантропонозов и дезинфекцию для расторжения эпизоотической цепи 
инфекций, как основы развития животноводства. Если, невзирая на 
профилактические мероприятия, направленные на обеспечение здоровья 
животное заболело или поранилось, то его следует изолировать и в 
соответствующих условиях удерживать, немедленно начать лечение. 

Преимущество отдают применению фитотерапевтическим, 
гомеопатическим продуктам, микроэлементам и продуктам лечения, перед 
ветеринарными химически синтезированными препаратами или 
антибиотиками, при условии, что первые эффективны для лечения животных в 
данном случае. Если применение мероприятий не эффективно для борьбы с 
заболеванием, а традиционное лечение необходимо для предотвращения 
страдания животных, химически синтезированные ветеринарные 
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лекарственные препараты или антибиотики применяют под ответственность 
ветеринара. Период отвыкания между последним назначением животным 
химически синтезированного лекарственного препарата при производстве 
молока из них должен составлять удвоенный установленный срок отвыкания, 
или 48 часов, если такой период не указан. За исключением вакцинации, 
лечения, от паразитов и применения обязательных схем уничтожения, в случае 
получения животным больше трех курсов лечения химически 
синтезированными традиционными препаратами или антибиотиками в течение 
12 месяцев, или больше одного курса лечения, если производственный 
жизненный цикл этих животных составляет меньше одного года, 
соответствующих животных или полученную из них продукцию нельзя 
реализовать как органическую. 

Профилактические обработки животных проводят в соответствии с планом 
и учетом эпизоотического состояния в хозяйстве, районе и области. После 
лечения антибиотиками обеспечивают период выдержания животных к 
использованию согласно инструкции применения этого средства. Запрещено 
поить животных из натуральных источников, загрязненных тяжелыми 
металлами, радиоактивными элементами, пестицидами, другими токсикантами, 
а также водоемов, которые имеют медленное течение или стоячих, поскольку 
они очень вредны для их здоровья, могут задерживаться в организме и 
поступать в молоко. Некоторые виды водорослей могут стать при 
определенных обстоятельствах токсичными. Для поения животных используют 
воду, стандартизированную за химическим составом и органолептическими 
показателями. Запрещено использовать вещества и технологические приемы, 
которые вводят в заблуждение потребителей. Оператор должен предоставлять 
правдивую информацию  потребителям относительно происхождения продукта 
на этикетке и в рекламе. 

Заключение. Методами, которые обеспечивают производство 
органического молока, являются: запрещение использования химических 
синтезированных веществ (пестицидов, синтетических кормовых добавок, 
антибиотиков и регуляторов роста), транквилизаторов, синхронизацию охоты 
или трансплантацию эмбрионов; генетически модифицированных организмов 
(ГМО), продуктов их переработки или продуктов, выработанных из ГМО и их 
производных, как пищевых продуктов, кормов, препаратов улучшения почвы, 
удобрений, семян, микроорганизмов и животных; ионизирующего облучения 
для обработки органического сырья или кормов, которые используют в 
органическом производстве. 

 
Литература: 
1. Bio Suisse standards for the production, processing and marketing of bud 

produce from organic farming, Edition of January 2012. 
2. Department of agriculture. Agricultural Marketing Service 7 CFR Part 205 

[Docket Number: TMD-00-02-FR], RIN: 0581-AA40, National Organic Program. 
Agency: Agricultural Marketing Service, USDA. Action: Final Rule With request for 
comments. 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 51 



 Том 11. Выпуск 2(2)                                                                                                                        Сельское хозяйство 

3. Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007, on organic 
production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 
2092/91. 

4. Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of 
organically produced foods, GL 32-1999. 

Статья отправлена: 07.11.2015 г. 
© Алиев М.А., Угнивенко А.Н. 

 
ЦИТ: m215-268 
УДК 637.5 

Алиев М.А., Угнивенко А. Н. 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО 

МОЛОКА ОТ КОРОВ  
ТОО «Байсерке-Агро», Республика Казахстан, Алмаатинская область, 

Талгарский район, п. Панфилова, ул. 8-Марта, 3 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, 

Героев Обороны 15, 03041 
Aliev М., Ugnivenko A. 

BASIC PRINCIPLES OF PRODUCTION OF ORGANIC MILK FROM 
COWS 

LLP "Bayserke-agro" Republic of Kazakhstan, Almaty region, Talgarsky district, p. 
Panfilov, str. 8 March, 3 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroiv 
Oborony 15, 03041 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы производства 

органического молока – сырья. Анализируются основные принципы его 
получения. 

Ключевые слова: органическое молоко, органическое животноводство, 
крупный рогатый скот 

Abstract. This article discusses the production of organic raw milk. Analyzes the 
basic principles of its receipt. 

Key words: organic milk, organic livestock, cattle 
Введение. Одной из актуальных проблем в Казахстане и Украине является 

определение правовых, экономических и социальных основ ведения 
органического животноводства, требований относительно производства, 
сертификации, маркировки, перевозки, хранения и реализации продукции, 
направленных на улучшение состояния здоровья населения, охраны 
окружающей среды, обеспечения рационального использования и 
восстановления почв и естественных ресурсов. Основными международными 
стандартами относительно производства экологически чистой продукции есть 
следующие: Постановление Совета ЕС №834 от 27.06.2007 г. [3]; Кодекс 
Алиментариус [4]; Стандарты Национальной органической программы США и 
указания относительно органического производства [2]; Стандарты Био Свис 
Ассоциации Швейцарских организаций производителей органической 
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продукции [1]. 
Общими принципами органического производства является: 

добровольность; равенство прав операторов органического производства; 
рациональное использование природных ресурсов; соблюдение требований к 
органическому производству. Специальными принципами органического 
производства является: сведение к минимуму всех путей загрязнения 
окружающей естественной среды; сохранение генетического богатства 
животного мира; возложение в основу производства комплексного подхода, 
который обеспечивал бы соответствие продукции определенным критериям 
экологичности на протяжении жизненного цикла продукта; внедрение 
рационального кормления,  соответствующего ухода за животными, проведение 
своевременной профилактики зооантропонозов для расторжения 
эпизоотической цепи инфекций; утилизация отходов и побочных продуктов 
животного происхождения; учет местного и регионального органического 
состояния территорий во время выбора продукции для собственного 
производства; поддержка здоровья животных стимулированием их 
естественной иммунной защиты, а также выбора соответствующих кормов и 
методов ведения хозяйства; производство продуктов из животных, которые 
были на органическом содержании в течении всей жизни. 

Для производства органического молока используют приплод, который 
получен от здоровых животных, которые родились и выращивались на 
органической территории и получали органические корма. Каждое животное 
идентифицируют и регистрируют с помощью бирок единственного образца (za 
909-03), которые прикрепляют на каждое ухо животным до 7 дней после 
рождения и не снимают на протяжении их жизни в производственных 
подразделениях, работающих на принципах органического производства. Не 
допускают использовать скот из стада, в котором за последние шесть лет 
зарегистрирована коровья губчастая энцефалопатия. 

Для разведения скота позволяют вводить в состав подразделения 
животных, которых не удерживали в экологически чистом производстве лишь 
для племенных целей и при отсутствии на рынке таких животных в 
достаточном количестве. При выборе пород следует принимать во внимание 
способность животных приспосабливаться к местным условиям, их 
жизнеспособность и устойчивость к болезням. Следует избегать животных, 
которым свойственны определённые, специфические болезни или проблемы со 
здоровьем при использовании в интенсивном производстве. 

Репродукцию производят естественным путём, однако разрешается 
искусственное оплодотворение, которое не должно быть вызвано 
использованием гормонов, за исключением применения их как ветеринарной 
терапии для отдельных животных. Не разрешается применять клонирование и 
пересадку эмбрионов. Приобретают скот в тех хозяйствах, которые 
придерживаются правил производства органической продукции в течение всего 
периода выращивания животных. Если комплектование скота осуществляют 
впервые и органически выращенных животных недостаточно, тогда в 
органическое хозяйство завозят животных, выращенных традиционным путем 
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за разрешением сертифицированной организации. 
Для производства органического молока животных содержат в зданиях, 

изоляция, отопление и вентиляция которых обеспечивают поддержание 
циркуляции воздуха, уровня пыли, температуры, относительной влажности 
воздуха, и концентрации газа в безвредных для животных пределах. Здание 
должно обеспечивать интенсивную естественную вентиляцию и освещение. 
Плотность поголовья в помещениях должна обеспечивать комфорт, 
благосостояние и удовлетворение соответствующих свойственных 
потребностей животных. Минимальная площадь во время содержания в 
помещении и во дворе, а также другие характеристики условий содержания для 
животных разных категорий отмечены в таблице 1. 

Таблица 1 
Минимальная площадь помещения и на выгульных площадках для 

содержания животных 

Половозрастная 
группа 

животных 

Площадь у помещениях, которую 
возможно использовать животными 

Площадь на 
выгульных 
площадках 

живая масса, 
минимум (кг) м2 на голову м2 на голову 

Телёнок до 60 1,2 1,2 
до 100 1,4 1,2 

Взрослые 
животные 

до 200 2,5 1,9 
до 350 4,0 3,0 

больше 350 5, минимум 1 на 100 кг 3,7, минимум 0,75  
Корова  6 4,5 

Производитель  10 30 
 
Пол в помещениях должен быть ровным, с твердым покрытием (что 

позволяет механизировать уборку подстилки, проводить дезинфекцию), но не 
скользким. В них предусматривают удобную, чистую и сухую зону для 
лежания (отдыха), которая имеет достаточный размер и состоит из сплошной 
конструкции без щелей. В зоне отдыха в качестве подстилки используют сухую 
(влажность от 15 до 20 %) солому, сечку, длиной до 3 см из озимых зерновых, 
сфагновый торф или другой соответствующий естественный материал. 
Подстилку рекомендовано возобновлять и обогащать. 

Безвыгульное выращивание животных запрещается. Признаком 
органического производства является отказ от стойлового содержания 
животных в течение года, обязательное выгуливание и выпасание скота. В тех 
случаях, когда животные имеют всегда, когда это возможно доступ к 
пастбищам, а система содержания в зимний период обеспечивает им свободу 
движения, разрешается не выполнять требование относительно обеспечения 
доступа животных к зонам свободного выгула в зимние месяцы. 

Количество скота на пастбищах должно быть тесно повязано с 
необходимой площадью, что позволяет избежать избыточного выпасания, 
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предупредить эрозию почв и получить  необходимое количество гноя и 
исключить любое неблагоприятное влияние на естественную окружающую 
среду. Поголовье животных должно быть эквивалентным выходу через гной 
170 кг азота на гектар сельскохозяйственной площади за год (табл. 2). 

Таблица 2 
Максимальное количество животных на гектар 

Половозрастная группа животных Максимальное количество животных на 
гектар, эквивалентно 170  кг азоту на 

гектар в год 
Телёнок  5 
Животное возрастом до года 5 
Самец от года до двух 3,3 
Самка от года до двух 3,3 
Самец старше двух лет 2 
Племенная телка 2,5 
Корова 2,5 

 
Перед скармливанием зеленой массы и корнеплодов, а также при 

выпасании на пастбищах следует проводить химико-аналитические 
исследования кормов. В случае выявления содержимого нитратов и нитритов, 
превышающих предельно допустимые концентрации, нужно запретить 
использования таких кормов или скармливать их в небольших количествах в 
смеси с другими доброкачественными кормами. 

Привязка эластичных бандажей к хвостам, обрезка хвостов, удаление рог, 
не должны быть обычной практикой в органическом животноводстве. Время от 
времени, некоторые из этих операций могут быть разрешены по соображениям 
безопасности, или если они направлены на улучшение здоровья, условий 
содержания или гигиены животных. Любое страдание животных возводят к 
минимуму, применяя соответствующую анестезию или аналгезию, а также 
проведением операции квалифицированным персоналом лишь в наиболее 
соответствующем для процедуры возрасте. 

Профилактические обработки животных проводят в соответствии с планом 
и учетом эпизоотического состояния в хозяйстве, районе и области. 
Ветеринарная служба хозяйств: обеспечивает охрану ферм от занесения 
возбудителей болезней; систематически осуществляет профилактические 
мероприятия, контролирует качество кормов, воды и зоогигиенические условия 
содержания животных; своевременное лечение больного скота; надлежащую 
резистентность животных; разрабатывает мероприятия по защите 
обслуживающего персонала от заболеваний, которые передаются животными 
(бруцеллёз, туберкулёз); контролирует наличие ядовитых растений на 
пастбищах, зараженность водоёмов вирусами и яйцами глистов; не допускает 
скармливание заплесневелого сена, неудовлетворительного качества силоса. 

Почву и водные ресурсы от загрязнения производственными отходами 
охраняют согласно требований ГОСТ 17.4.3.05, ГОСТ 17.1.2.03 и СанПиН 42-
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128-4690. Загрузку и разгрузку животных осуществляют без применения 
электрической стимуляции. Транспортные средства во время транспортировки 
животных должны быть чистыми и исключать возможность повреждения 
кожного покрова. Запрещено использовать химически синтезированные 
транквилизаторы до/или во время транспортировки. Средства борьбы с 
грызунами и паразитами запрещено хранить в пределах доступности к 
животным и на территории скопления животных, строительных и других 
материалов, которые содержат консерванты и токсические вещества, которые 
могут отрицательно повлиять на безопасность. 

Всё оборудование, которое используют во время производства, 
транспортировки и реализации молока, должно быть маркировано 
соответствующим образом и после эксплуатации поддаваться санитарной 
обработке и храниться в условиях, которые исключают его загрязнение после 
обработки к следующему использованию. Транспортные средства, которые 
используют для перевозки должны быть в исправном техническом состоянии, 
на них необходимо иметь санитарный паспорт.  

Заключение. Производство органического молока базируют на 
следующих принципах: соблюдение гармонического равновесия в производстве 
продуктов растительного и животного происхождения; организация 
биологических процессов на основе воссоздания ресурсов; повторного 
использования отходов животноводства с целью возвращения в почву 
питательных веществ; внедрение многолетнего севооборота и кормление 
животных из собственного или соседнего органического хозяйства.  
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Анотація. За допомогою математичних моделей Мак-Міллена і Мак-Неллі 

проаналізовано криві несучості курей при вирощуванні в рівновагових 
угрупуваннях. Виявлені особливості кривих несучості птиці різних груп. 
Встановлено оптимальне поєднання параметрів кривої несучості. 

Ключові слова. Математичні моделі, параметри моделі, крос, рівновагові 
угрупування. 

Summary. Egg production curves of layers of equal-mass groups were analyzed 
by using McMillan’s and McNally’s mathematical model. Curves peculiarities of 
different groups of hens were established. The optimum combinations of parameters 
of curve were determined. 

Key words. mathematical models, parameters of model, cross, equal-mass 
groups. 

Вступ. Серед існуючих методів оцінки продуктивності птиці значне місце 
займають методи математичного моделювання, які надають можливість з 
високою точністю описувати та прогнозувати зміни, які відбуваються в 
організмі. З використанням математичних моделей, які описують процеси 
несучості, отримують ряд показників, що характеризують криві несучості та з 
високою точністю описують зміни рівня несучості з віком птиці, надають 
можливість визначити особливості несучості у курей різних кросів і вибирати з 
них найбільш перспективні для подальшого використання. 

Типова крива несучості має основні показники: початок і кінець 
яйцекладки, час продуктивного періоду, максимум (пік) несучості і її 
інтенсивність, підйом і його швидкість з моменту початку і до настання піку, 
зменшення несучості після досягнення піку та швидкість падіння кривої. 

На сьогоднішній день розроблено цілий ряд математичних моделей 
придатних для опису інтенсивності несучості пов’язаних з віком птиці, але 
найбільш досконалою вважається модель І. Мак-Міллана [5]. Багато 
дослідників [1, 2, 3, 4] відмічають значну відповідність розрахунків за моделлю 
Мак-Міллана кривих несучості курей різних кросів і порід порівняно з даними, 
отриманими за допомогою інших моделей. 

Метою досліджень було визначення закономірностей динаміки 
продуктивності птиці кросу Іза браун з використанням математичних моделей. 

Вхідні дані та методи досліджень. У дослідженнях були використані дані 
оцінки курей кросу Іза браун, яку було диференційовано на класи за живою 
масою і довжиною плесна та розміщено на ярусах кліткової батареї. 

Дослідження проводились у виробничих умовах сільськогосподарського 
племінного птахівничого підприємства ПАТ «Чернобаївське»  Білозерського 
району  Херсонської області, в лабораторіях кафедр генетики та розведення 
сільськогосподарських тварин, технології виробництва продукції тваринництва 
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ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».  
Для оцінки продуктивності птиці визначали її несучість за біологічний 

цикл і окремі вікові періоди. 
Результати. Обговорення та аналіз. Аналіз показав, що від птиці класу 

М+ М- середнього ярусу утримання, яка хоч і має найбільш високу, порівняно з 
іншою птицею, норму нарощування несучості ε =2,177 і максимум М= 23,09, 
проте за рахунок достатньо високої норми зниження α = 0,074, одержано 326,1 
шт. яєць на середню несучку, що є відносно низьким показником серед груп 
відповідного класу. Найвища продуктивність класів М-М-, М-М+ виявилась у 
птиці верхнього ярусу утримання – 331,6 і 329,0 шт. яєць на середню несучку. 
Цей рівень забезпечується високим піком несучості (М = 25,23 і 25,75 шт.) і 
середнім значенням порівняно з іншими класами норми нарощування (ε = 1,998 
і 1,588) і норми зниження несучості (α = 0,066 і 0,076).  
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Рис. 1. Зміна норми нарощування 
несучості курей-несучок кросу Іза 
браун залежно від класу розподілу 
та ярусу розміщення в кліткових 

батареях (за моделлю Мак-
Міллана) 

 

Рис. 2. Зміна норми зменшення несучості 
курей-несучок кросу Іза браун залежно від 
класу розподілу та ярусу розміщення в 
кліткових батареях (за моделлю Мак-
Міллана) 
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Рис.3. Зміни норми нарощування 
несучості курей-несучок кросу Іза 
браун залежно від класу розподілу 
та ярусу розміщення в кліткових 
батареях (за моделлю Мак-Неллі) 

Рис.4. Зміни норми зменшення несучості 
курей-несучок кросу Іза браун залежно від 
класу розподілу та ярусу розміщення в 
кліткових батареях (за моделлю Мак-
Неллі) 
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Найвищий пік продуктивності спостерігався у птиці класу М0М0  
верхнього ярусу утримання М = 29,04 шт. яєць, норма нарощування і норма 
зниження несучості мали такі показники ε = 1,889 і α = 0,071.  

Співвідношення констант є найменш інформативним для виявлення 
закономірностей несучості, але слід вказати, що максимальне їх 
співвідношення виявилось для птиці класу М-М- верхнього ярусу утримання 
(30,27), яка серед дослідних груп мала високу продуктивність 331,6 шт. яєць на 
середню несучку. Показник потенційної зажиттєвої продуктивності Т0 був 
найнижчий у птиці класу М-М- середнього й нижнього ярусів утримання 363,39 
і 432,56 шт., найвищий – у птиці класів М-М- і М-М+  верхнього ярусу 
утримання 769,11 і 823,47 шт. відповідно. Такий рівень зажиттєвої 
продуктивності зумовлений фактичною несучістю за період 72 тижні. У птиці 
класу М-М- при вказаному рівні Т0 фактична несучість середнього й нижнього 
ярусів утримання на 9,02 і 11,51 шт. яєць менше, ніж у птиці верхнього ярусу, 
що вказує на пряму залежність між цими показниками й підтверджує 
необхідність застосування моделей Мак-Міллана для опису та прогнозування 
компонентів кривих несучості. 

Порівнюючи параметри кривих несучості дослідної птиці за моделями 
Мак-Міллана і Мак-Неллі, нами було підтверджено ефективність їх 
використання, оскільки середня похибка відхилення фактичних і теоретично 
розрахованих значень щомісячної несучості не перевищує 2% безпомилкового  
порогу. 

Аналізуючи  залежності модельних значень несучості було виявлено, що 
при збільшені норми нарощування несучості – зменшується норма спаду (за 
моделлю Мак-Неллі ці показники становлять 0,536 – 0,524; за моделлю Мак-
Міллана 0,12 – 0,386). 

Встановлено, що однаковий рівень несучості за 72-тижневий вік може бути 
одержаний за різного поєднання темпів нарощування і спаду, високий рівень 
продуктивності зумовлюється високим або близьким до високого показниками 
норми нарощування і зменшеним темпом спаду несучості. 

Встановлена висока подібність прогнозованих і фактичних даних 
несучості птиці, що свідчить про високу точність майбутньої продуктивності. 

У цілому слід відмітити, що птиця, яку було розсортовано на класи за 
живою масою та довжиною плесна, мала максимально можливий рівень 
продуктивності, і він був вищим, ніж у несортованої птиці. 

Висновки. Проведеними розрахунками підтверджена висока точність 
опису кривих несучості дослідної птиці за моделями Мак-Міллана і Мак-Неллі, 
а також змін інтенсивності несучості, пов’язаних з віком птиці. Програму 
селекції курей яєчної продуктивності слід здійснювати диференційовано у 
залежності від набору ознак, які потрібно поліпшувати. 
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Анотація. Проведений аналіз ефективності застосування нейтронних 

методів при контролі за зміною положення водонафтогазових контактів з 
метою запобігання обводненню продуктивних пластів. 

Ключові слова: нейтронні методи, водонафтовий контакт, мінералізація 
пластових вод, нейтрони. 

Abstract. Carry out the analysis of the effectiveness of neutron methods for 
controlling the change of oil water contact to prevent hydration productive layers. 

Keywords: neutron methods, water and oil contact, the mineralization of 
reservoir water, neutrons. 

При дослідженні нафтогазових свердловин важливим і складним 
завданням є визначення положення газорідинних контактів покладу: 
водонафтового (ВНК), газоводяного (ГВК), газонафтового (ГНК). Визначення 
поточного положення ВНК і ГВК підвищує надійність рекомендацій по 
випробуванню пластів, дає можливість оцінити коефіцієнти 
нафтогазовилучення і залишкового нафтогазонасичсння. 
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Для виділення ВНК і ГВК в обсаджених свердловинах застосовують 
імпульсні методи нейтронного каротажу ІННК, ІНГК і стаціонарні НГК, НК-Т. 
В окремих випадках для цієї мети можна використовувати діаграми ГК і ГГК. 

Визначення водонафтового контакту в більшості модифікацій нейтронних 
методів базується на аномальних нейтронних властивостях хлору, який 
знаходиться у пластових водах. Різниця показів нейтронних методів навпроти 
нафтоносного і водоносного пластів зменшується зі зменшенням хлоровмісту, 
тобто зі зменшенням пористості пласта або мінералізації пластової води [2]. 

Основа інтерпретації полягає в тому, що навпроти нафтоносної частини 
пласта значення НГК нижчі, ніж навпроти водоносної. На кривих НК-Т і ІНК 
нафтогазоносні пласти відмічаються підвищеними значеннями, порівняно з 
водоносними. Через малий радіус досліджень методів радіоактивного каротажу, 
вимірювання в основному ефективні в свердловинах, що простояли після 
цементування деякий час, достатній для розформування зони проникнення. Цей 
час змінюється від 2—3 тижнів до 1 року для високо пористих піщаних пластів 
і більше для карбонатних порід середньої пористості [3].  

Визначення водонафтового контакту стаціонарними нейтронними 
методами можливо при високому вмісті хлору (більше 100—250 г/л) 
мінералізація пластової води у однорідних нафтоносних, піщаних пластів. 
Покази НГК навпроти водоносної частини пласта завищуються при цьому в 
середньому на 15—20 %, а покази НК-Т занижуються на ту ж величину. 
Результати вище наведених методів малоефективні при визначенні положення 
ВНК в свердловинах, не обсаджених колоною через проникнення в пласт 
фільтрату прісної промивної рідини (ПР); у пластах, розкритих перфорацією, - 
унаслідок перемішування пластової води з ПР, яка знаходиться у свердловині. 

Визначити розташування водонафтового контакту в літологічно 
неоднорідному пласті з мінливою продуктивністю і в карбонатному розрізі 
також важко. Для карбонатного розрізу це обумовлено: великим 
мікроскопічним січенням захоплення нейтронів (σз=0,435б або 0,435-10-28 м2 ) 
кальциту, що спричиняє в результаті цього приблизно те ж випромінювання, 
що і хлор. Окрім цього, пористість карбонатного колектора значно менша, 
порівняно з теригенними породами, що обумовлює незначний вміст хлору в 
об’ємі карбонатної породи. Таким чином знижується ефективність нейтронних 
методів НГК і НК-Т. При визначенні ВНК і контролі за його динамікою зміни 
значно ефективнішими є результати імпульсних методів. Відмінності в показах 
ІНК навпроти нафтоносної і водоносної частин пласта майже в 10 разів більші, 
ніж на діаграмах НГК і НК-Т.  

У свердловинах, які буряться на високомінералізованих промивних 
рідинах, пласти з нафтою або прісною водою іноді можуть бути розділені за 
швидкістю розформування зони проникнення фільтрату бурового розчину. У 
пластах, обводнених прісною водою, фільтрат солоного розчину, який 
контактує з прісною водою, опріснюється швидше, порівняно з нафтоносними 
пластами, в яких солона вода в зоні проникнення зберігається набагато довше. 
У зв'язку з цим, провівши вимірювання ІННК або ІНГК через час, достатній для 
опріснення зони проникнення в пластах, що обводнюються, можна виділяти 
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нафтоносні інтервали пласта по зворотньому ефекту, тобто по нижчих 
значеннях середнього часу життя теплових нейтронів порівняно з пластами, що 
обводнюються. 

Контроль за розробкою перфорованих пластів з підошвенною водою 
полягає у визначенні поточного положення ВНК і в з'ясуванні причин 
обводнення. Обводнення свердловин через перфораційні отвори можливо 
через: 1) природний підйом ВНК в процесі експлуатації і досягнення ним 
перфораційних отворів; 2) підняття конусу підошвненної води; 3) притік води 
по присвердловинній частині колектора через неякісне цементне кільце, 
заколонні перетоки; 4) витіснення нафти вздовж нашарування порід водою по 
найбільш проникних пластах. Всі ці випадки ефективно досліджуються 
імпульсними методами. 

Обводнення нафтових пластів прісною водою істотно знижує ефективність 
розділення нафтоносних і водоносних пластів імпульсними методами. При 
законтурному і внутрішньоконтурному обводненні можливе горизонтальне 
переміщення нафти і води пласта. Це характерно насамперед для літологічно 
неоднорідних пластів. В результаті раніше водоносні або обводнені пласти 
можуть виявитися нафтонасиченими, а високомінералізовані пластові води — 
заміщеними прісними. На діаграмах ІНК нафтоносні пласти, як і насичені 
прісною водою, відмічатимуться практично однаковими високими показами. 

Для вирішення цього завдання використовують різні заходи. Один з них 
базується на властивостях цементного каменя адсорбувати хлор з пластових 
вод і зберігати підвищене осолонення після заміщення пластової води нафтою 
(відсутність десорбції іонів хлору). При заміщенні мінералізованих пластових 
вод прісними відбувається вимивання солей з цементного каменя, що викликає 
його опріснення. Збереження осолоненого цементу навпроти нафтоносного 
пласта при використовуваних затримках мало впливає на покази ІНК і пласт 
відмічається максимальними значеннями. Шар цементу впливає на покази НГК 
і НКТ через малий радіус дослідження і його осолонення приведе до того, що 
незалежно від характеру насичення пласт буде визначений як водоносний. Ця 
відмінність в показах стаціонарних і імпульсних нейтронних методів покладена 
в основу як визначення характеру насичення пласта, так і виявлення затрубного 
руху води. 

Вирішення цієї задачі можливе також шляхом комплексування імпульсних 
нейтронних методів з іншими геофізичними дослідженнями - дебітометрією, 
вологометрією, резистивіметрієто та ін. 

Визначення газонафтового контакту (умовної межі, вище якої при 
експлуатації отримують нафту з вільним газом, нижче — нафту без вільного 
газу) здійснюється в неперфорованому інтервалі пласта за даними кривих 
радіоактивного каротажу (НГК, НКТ, ГГК, ІНК). На кривій ІНК газонасичена 
частина пласта відмічається підвищенням показів (збільшенням часу життя 
теплових нейтронів порівняно з показами навпроти нафтонасиченої або 
водонасиченої ділянки пласта, незалежно від концентрації солі у воді). 
Положення ГНК встановлюють шляхом порівняння двох вимірювань НГК, 
НКТ, ГГК або ІНК, виконаних в різний час. По зсуву однієї кривої відносно 
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іншої судять про зміну положень ГНК в часі. Більш надійні результати при 
цьому отримують в обсаджених свердловинах після закінчення часу, 
достатнього для розформування зони проникнення і встановлення в пласті 
природного режиму розподілу флюїду. 

При контролі за динамікою зміни ВНК і ГВК слід враховувати вплив 
свердловини на покази нейтронних методів дослідження. Зі збільшенням 
діаметру необсадженої свердловини диференціація кривих ІННК і глибинність 
досліджень, як і у випадку стаціонарних методів НК, знижуються. Проникнення 
прісної ПР в пласт відмічається на показах ІННК так само, як збільшення 
діаметру свердловини, заповненої таким же розчином. При глибині 
проникнення фільтрату ПР, що перевищує глибинність дослідження методом 
ІННК, визначення нейтронних параметрів пласта виключається. В цьому 
випадку враховувати, що безпосередньо після закінчення випромінювання 
щільність теплових нейтронів в свердловині більша, ніж в пласті. В результаті, 
починаючи з деякого так званого асимптотичного часу tас, коли нейтрони 
розподіляються, як в однорідному нескінченному середовищі без свердловини 
(tас зазвичай змінюється від 0,6 до 1 мс для ІННК і лежить в межах 0,4—0,8 мс 
для ІНГК), в свердловині спостерігаються два основні потоки нейтронів: з 
пласта в свердловину і по пласту вздовж свердловини [1]. 

Інтенсивність рахунку при реєстрації діаграм ІННК істотно змінюється у 
випадку хлоровмісту рідини в колоні і положення приладу щодо осі 
свердловини. Мінералізована вода, що оточує прилад, є екраном для потоку 
теплових нейтронів, направлених з пласта в свердловину, і її вплив може бути 
ототожнений з впливом колони. Заміна нафти або прісної води в колоні 
солоною водою при затримках tз>500 мкс приводить до істотного зменшення 
показів ІННК у декілька разів, тоді як покази ІНГК при цьому зменшуються 
лише на десятки відсотків. Таке сильне зниження показів ІННК порівняно з 
показами ІНГК пояснюється тим, що довжина пробігу γ -квантів у воді значно 
більша довжини пробігу нейтронів. 

При зсуві приладу від центрованого положення в свердловині до 
ексцентричного (прилад притиснутий до стінки свердловини) відбувається 
зростання показів ІНГК на 10 - 15 %, а показів ІННК в 2—3 рази, що є 
результатом екранного впливу пластової рідини в свердловині. У зв'язку з цим 
метод ІНГК більш стійкий порівняно з ІННК і перспективніший при 
дослідженні свердловин, особливо малогабаритною апаратурою в 
свердловинах, що діють. 

Висновок. Основні завдання, які вирішуються методами ІНК, полягають у 
вивченні змін в часі характеру насичення неперфорованих і перфорованих 
пластів. Імпульсні нейтронні методи в комплексі з іншими дослідженнями 
використовуються також для визначення затрубного руху води, ревізії 
свердловин старого фонду, контролю за виробленням основних об'єктів 
експлуатації і пошуків пропущених нафтоносних пластів. У високопористих і 
однорідних пластах імпульсними методами можливо контролювати 
переміщення ВНК навіть при невисокій (30—35 г/л) мінералізації пластових 
вод, що неможливо для стаціонарних нейтронних методів. 
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Анотація. Розглянуто перспективи нафтогазоносності південно-східної 

частини Внутрішньої зони Передкарпатського прогину і вказано напрямки 
пошуково-розвідувальних робіт. 

Ключові слова: геологічна будова,перспективи,продуктивні горизонти, 
сейсмічні дослідження,свердловини, нафта газ. 

Abstract. It’s considered the prospects of oil and gas in south-eastern part inner 
zone Precarpathian foredeep and indicated the directions of search and exploration 
work for it. 

Key words: geological structure, prospects, productive horizons, seismic 
research, wells, oil gas. 

Аналіз насувної структури Бориславсько-Покутської зони за  даними 
глибокого буріння і сейсморозвідувальних робіт дозволили з достатнім 
ступенем достовірності створити модель її глибинної будови включно до 
доальпійського фундаменту  [1, 2, 3, 4]. 

За сейсмічними даними [5, 6] в фундаменті Передкарпатського прогину на 
відстані 6 – 10 км від Передкарпатського розлому виділяється позитивна 
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лінійна структура шириною три-чотири кілометри на протязі від Старого 
Самбору на північному заході до Лопушної на південному сході. Окрім того, 
диференціація доальпійського фундаменту спостерігається і в поперечному 
напрямі до простягання  прогину. Найбільш прогнута (глибина 12 км) частина 
його розташована в Долинському районі. На північний захід і південний схід 
від Долинської депресії відбувається підняття фундаменту, що підтверджується 
як даними сейсморозвідки, так і даними буріння. На північний захід фундамент 
піднімається у вигляді розширеного структурного носа і переходить на 
територію Польщі. На території України він, можливо, розкритий 
свердловиною 33-Добромиль-Стрільбичі (абсолютна відмітка мінус 5000 м). 

В Покутсько-Буковинській частині обширна область припіднятого 
фундаменту розділена поздовжньою Верховинською депресією,  вздовж якої 
простягається Краковецько-Верховинський розлом. Автохтонні відклади 
крейдово-палеогенових відкладів скороченої товщини розкриті свердловинами 
1,3,5,6,8,9,11,30,34-Лопушна і 1-Сергії на абсолютних позначках відповідно 
мінус 2954 та мінус 4301 м. Верховинська депресія розкривається в центральну 
Долинську. Остання обмежується з південного заходу по Ужокському розлому 
Карпатським горстом з відносно припіднятим положенням фундаменту. Така в 
загальних рисах структура доальпійського фундаменту. 

Буріння надглибоких свердловин на структури, розташовані в південно-
західній частині Бориславсько-Покутської зони (15-Делятин,  
814-Пасічна,2-Зелена, 20-Яблунька-Кричка, 29-Спас, 4-Рожнятів, 1-Луги, 1-
Шевченково, 1-Синевидне, 1-Крушельницька, 10-Східниця, 2-Східниця) 
дозволили досить впевнено протрасувати її південно-західну границю. В 
центральній частині вона простягається паралельно до Передкарпатського 
розлому на відстані 15 – 20 км від нього, а  на крайньому північному заході і 
південному сході приближується до розлому або розміщується на три-чотири 
кілометри північно-східніше від нього. Північно-східна межа поширення  
аллохтонних флішових утворень Бориславсько-Покутської зони контролюється 
багаточисельними свердловинами, серед яких  найглибші 1-Південий Яблунів, 
1-Надвірна, 120-Гвізд, 18-Вільхівка, 18-Іваники і розташована  північно-
східніше від південно-західної межі на відстані від двох до двох з половиною 
кілометрів. Значне скорочення   ширини зони спостерігається на крайньому 
північному заході і південному сході. 

Як характерну особливість внутрішньої будови Бориславсько-Покутської 
зони слід відмітити різні типи складчатості зриву. В центральній частині зони 
переважає інтенсивна плікативна  дислокація покрову з утворенням 
безперервного ланцюжка антикліналей з перевернутим, летючим або 
пірнаючим типом складок. Тут також встановлений безпосередній зв’язок 
Бориславсько-Покутського покрову з Береговою скибою. Ця обставина 
виключає можливість прогнозування глибоко занурених палеогенових 
антикліналей в південно-західному напрямі. 

На північному заході і південному сході зони більш широко розвинені 
диз’юнктивні дислокації, а насувам притаманний лусковатий характер. 

В Покутсько-Буковинській частині зони складки у вигляді окремих лусок 
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входять до складу одної плити з порівняно горизонтальною площиною насуву і 
органічно поєднуються з покровом  Скибової зони. 

Скибова зона займає північно-східну частину флішових Карпат, 
простягається на відстань біля 500 км при ширині до 60 км. Скибова зона 
включає скиби: Берегову, Орівську, Сколівську, Парашки, Зелемянки і 
Рожанки. Всі названі скиби Скибової зони Карпат простежуються в межах 
досліджуваної території, хоч Сколівська в північно-західному напрямі на 
поверхні виклинюється. Всі скиби мають північно-східну вергентність, як і 
складки Бориславсько-Покутської зони, і насунуті по Береговому насуву на 
останню. Складена Скибова зона породами спаської (барет-альб), 
головнінської, стрийської (верхня крейда), ямненської, манявської, вигодської, 
бистрицької, менілітової, кросненської і поляницької світ. Серед них 
найбільший розвиток мають верхньокрейдові відклади в північних скибах, а 
палеогенові – виповнюють неглибокі і вузькі синкліналі. Зворотна картина у 
південних одиницях, де основну роль відіграють  породи еоцену і особливо 
менілітові та кросненські верстви олігоцену. 

Кросненська зона займає в флішових Карпатах серединне положення. В 
межах досліджуваної території вона представлена Горганською скибою 
(Горганські складки) яка, в свою чергу, розділена на окремі луски (складки):  а 
– Довжинську, б – Станіславську, в – Ялинковатську, г – Новоселицьку. Більша 
частина Кросненської зони тут перекрита  насунутим Чорногорським покровом. 

Зупинимось детальніше на внутрішній будові основних тектонічних 
одиниць в межах південно-східної частини Передкарпатської нафтогазоносної 
області. 

На основі  моделі геологічної  будови, виходячи із загальної товщини 
Бориславсько-Покутського антиклинорію від 6500 до 4500 м, глибини 
залягання палеозойського фундаменту від 11000 до 6000 м та прийнятої 
товщини крейдово-палеогенових утворень від 3500 до 1000 м в автохтонному 
заляганні, ширина Самбірської зони по покрівлі еоценових відкладів 
оцінюється в 10 – 11 км. Зменшення товщини крейдово-палеогенових відкладів 
в південно-східному напрямі з 3500 до 1000 м прийнято з того розрахунку, що 
вони на території, яка відповідає Самбірській зоні і перекритій насувом 
Покутських складок, різко зменшується за товщиною (свердловина 1-Сергії). 
Допускається, що утворення крейдово-палеогенового віку Самбірської зони 
відкладались в прибережно-мілководних умовах, характерних для крутих 
обривистих берегів-кліфів і залягають автохтонно. За таких умов вони повинні 
бути притуленими або вкладеними в більш древні породи. 

Аллохтонні палеогенові відклади, які складають основний об’єм 
Бориславсько-Покутського антиклинорію групуються переважно в три-чотири 
яруси структур. Амплітуда насуву одних складок на інші в межах виділених 
ярусів часом має значну величину, що зумовило, зокрема, виділення 
Майданської луски із крайніх південно-західних складок першого ярусу 
структур. 

Другий ярус структур має поширення в межах всього досліджуваного 
району (105 км) і включає від трьох до п’яти  ліній антиклінальних складок (в 
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Делятинському пересіченні). Ширина ярусу змінюється від 8 до 19 км. 
Амплітуда насуву другого ярусу на третій (Самбірську зону) оцінюється в п’ять 
– дев’ять кілометрів. З різною достовірністю в межах ІІ ярусу виділяється 17 
локальних складок. Поперечними скидо-зсувами ІІ ярус розбитий на вісім 
блоків (з північного заходу на південний схід): Любіжнянський, Делятинський,  
Яремчанський, Микуличинський, Лючківський, Слобода-Рунгурський, 
Березівський, Яблунівський. Складки Максимця, Плоского, Брусного, 
Карматури, Каменистого поперечними порушеннями не розбиті. 

Складка Слобода-Рунгурська належить до найбільш північної лінії 
структур, а наступна лінія представлена Гвіздецькою в межах Любіжнянського 
і Делятинського блоків та складкою Чорно-Потоцькою та Березівською в 
напрямку на південний схід. Третю лінію складок складає Північно-
Делятинська і Лючківська складки, а четверту – Делятинська і Тереснянська. 
Південно-східним продовженням Битківської складки є Микуличинська, яка 
простягається до Покутського розлому. Завершує перелік ліній структур ІІ 
ярусу на півдні Південно-Микуличинська складка. 

Складки, розташовані на межі з Покутсько-Буковинським підняттям, 
мають найвище гіпсометричне положення і характеризуються абсолютними 
відмітками від плюс 200 до плюс 400 м. Найглибше занурюється шарнір 
складок в районі Надвірнянської депресії (Микуличинський і Лючківський 
блоки) – від 4200 до 5000 м. До південного сходу від депресії спостерігається 
поступове підняття всіх складок другого ярусу до виходу палеогенових 
відкладів в районі Покутсько-Буковинського підняття на денну поверхню. Це 
підтверджується бурінням свердловин 3, 6, 7, 25, 27-Делятин, 28-Березів. 
Північно-східні складки другого ярусу: Слобода-Рунгурська, Чорно-Потоцька, 
Лючківська, Березівська відповідають за об’ємом порід складкам Каменистого і 
Карматури Покутсько-Буковинського підняття, а дві південно-західні глибинні 
антикліналі Микуличинська і Південно-Микуличинська – складкам Брусного і 
Плоского цього ж підняття. Слід відмітити зменшення степені стиску складок з 
північного заходу на південний схід.  

В межах Покутсько-Буковинських Карпат, як і в Делятинській депресії 
спостерігається одноярусна будова насунутих структур, що підтверджується 
бурінням на Лопушнянській площі та свердловиною 1-Сергії. 

Регіональними гравіметричними і сейсмічними дослідженнями 
встановлено підняття мезопалеозойського фундаменту Бориславсько-
Покутської і Самбірської зон Передкарпатського прогину в південно-східному 
напрямі від глибини 7 – 11 км на початку досліджуваної території 
(Надвірнянський НПР) до чотири-сім в межах Покутсько-Буковинських Карпат. 
Це викликало підняття на більш високі гіпсометричні позначки складок 
Бориславсько-Покутської зони прогину і Скибової зони Карпат. 

В цілому ступінь достовірності структурних побудов другого ярусу 
неоднакова. В межах Микуличинського родовища вона вища, ніж на решті 
території, де пробурені свердловини 1, 2, 8, 11, 23, 26-Делятин,  
1-Старишори не розкрили палеогенових відкладів. На центральних складках 
Північно-Делятинській, Делятинській і Микуличинській проведені 
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сейсморозвідувальні роботи. Складки Каменистого, Карматури, Максимця, 
Плоского, Брусного простягаються на 70 км від Покутського розлому до 
Румунського кордону і палеогенові відклади, за винятком незначних за площею 
синклінальних перегинів, виходять на денну поверхню. В межах названих 
структур пробурено 32 пошукові і опорні свердловини, які разом з геологічною 
картою дають уяву про будову даної території [7, 8]. 

Перший ярус структур має розповсюдження від Пасічнянського блоку на 
північному заході до Покутського  підняття (37 км), при ширині від шести до 
десяти кілометрів. Представлений він складками Зеленецькою, Південно-
Зеленецькою, Яблунівською, Південно-Яблунівською і Чемігівською. 
Амплітуда насуву першого ярусу на другий складає 0,1 – 2 км. Складки 
згруповані в дві лінії. Чемігівській складці відповідає складка Максимця 
Покутсько-Буковинського підняття. Поперечними порушеннями складки 
розбиті на блоки, кількість, розміри і назви блоків яких відповідають блокам 
другого ярусу структур. 

Довбушанська, Бистрицька, Південно-Бистрицька, Кременецька, Південно-
Кременецька та Пигівська антикліналі належать до перехідного елементу між 
глибинними складками Бориславсько-Покутської зони і Скибової зони Карпат – 
Майданської луски, виділення якого обумовлюється значною амплітудою його 
насуву на І ярус складок. 

За простяганням порід в південно-східному напрямі структурна поверхня  
еоценових відкладів І ярусу складок занурюється, як передбачається, до 
позначок мінус 5000 – 5200 м в складках Яблуницька та Південно-Яблуницька. 
Дальше, на південний схід, до Покутсько-Буковинського підняття 
спостерігається підняття до відміток мінус 2800 – 1000 м. Складки Яблуницька 
і Південно-Яблуницька зображені, виходячи із загально-геологічних побудов 
(глибини залягання Майданської луски, палінспастичних реконструкцій, 
гіпсометричного положення сусідніх складок). 

Майданська луска найбільше вивчена за даними глибокого буріння в 
межах Довбушанської та Бистрицької структур. Достовірність структурних 
побудов Кременецької, Південно-Кременецької і Пигівської антикліналей 
невисока. 

Скибова зона Карпат в межах досліджуваної території представлена 
скибами: Береговою, Орівською, Сколівською, Парашки, Зелемянки, Рожанки. 
Простягається Скибова зона вздовж всієї досліджуваної території при ширині 
21 км в південно-східній частині і розширяється до 42 км  в північно-західній. 
Берегова скиба простежується тільки в північно-західній частині території і в 
межах Березівського блоку виклинюється та зникає. Відклади Берегової скиби 
сильно денудовані і на денній поверхні спостерігаються виходи еоценових та 
палеоценових відкладів. 

Орівська скиба в межах досліджуваної території насунута на 
Бориславсько-Покутську зону, амплітуда насуву становить 10 – 18 км. 
Одночасно із зростанням амплітуди насуву зменшуються кути падіння його 
площини та порід, які складають скибу. Складена Орівська скиба породами 
верхньої крейди та нижнього палеогену, причому переважають крейдові 
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утворення, які виходять на денну поверхню. 
Сколівська скиба на поверхні простежується тільки в крайній пограничній 

південно-східній частині і у вигляді клина зникає на рівні центральної частини 
Покутсько-Буковинського підняття. 

На денній поверхні відслонюються крейдово-палеогенові відклади, 
причому більш древні породи прихиляються до Орівської скиби, що 
підтверджує південно-західне падіння порід. В цілому, тектонічну будову 
Сколівської скиби  можна представляти як південно-західне крило зруйнованої 
крупної структури, що занурена під кутами від 30° до 50°. 

Скиба Парашки шириною від двох до семи кілометрів поширюється 
вздовж всієї досліджуваної території. В тектонічному відношенні скиба 
Парашки – це монокліналь південно-західного простягання, складена крейдово-
палеогеновими утвореннями, які залягають під кутом від 40° до 50°  і 
групуються в кілька лусок. 

Скиба Зелемянки за простяганням аналогічна вищеназваним скибам, а 
ширина її становить від п’яти  до одного кілометра. На поверхні 
відслонюються,  в основному, породи верхнього палеогену, а на крайньому 
південному сході скиба ускладнена чотирма поперечними порушеннями. Кути 
падіння порід біля 45 °. 

Скиба Рожанки є найбільш південно-західною і амплітуда її насуву на 
скибу Зелемянки складає біля 1000 м. На денній поверхні відслонюються 
відклади верхнього палеогену, які місцями розмиті до еоцену. Ширина скиби 
по площі не витримана і в центральній частині досліджуваної території місцями 
виклинюється на поверхні.  Скиба Рожанки перекривається насувом комплексу 
порід зони Кросно, яка на більшій частині території, в свою чергу, перекрита 
Чорногорським покровом. Очевидно, на південний захід скиби Скибової зони 
занурюються і порівняно з північними мають значно більшу збереженість 
крейдово-палеогенових утворень. Так, якщо в північно-східних скибах 
відслонюються породи  верхньокрейдового віку, то в південно-західних- 
верхньопалеогенові (олігоценові), які на південно-західних крилах скиб 
занурюються на глибині біля 4000 м.  

Для обґрунтування глибинної моделі будови Скибової та Кросненської зон 
детальніше зупинимось на глибинній будові Покутсько-Буковинського 
підняття. В регіональному плані за результатами сейсмічних досліджень 
спостерігається занурення піднасувних структур від Передкарпатського 
глибинного розлому в південно-західному напрямі. При цьому багато 
дослідників відбиваючі сейсмічні горизонти між Передкарпатським і 
Ростоцьким глибинними розломами приурочують до юрських відкладів, тоді як 
до південного заходу від Ростоцького розлому вони утотожнюються з 
палеогеновими утвореннями. Наявність палеогенових утворень в піднасувному 
комплексі порід встановлено свердловинами 1-Сергії, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 30,34-
Лопушнянські. Ці ж свердловини та інші на площі Лопушна  підтвердили 
наявність мезозойського фундаменту Бориславсько-Покутської зони прогину. 
Це дозволяє допустити   наявність в піднасувному комплексі порід 
палеогенового віку і на решті території Покутсько-Буковинських Карпат. Але 
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разом з тим палеогенові відклади, ймовірно, не мають тут широкого 
розповсюдження, так як на склепіннях окремих піднять вони можуть бути 
розмитими (про що свідчать дані буріння свердловин на площі Лопушна).  

В цілому, можна передбачити, що товщини палеогенових утворень 
вимірюються декількома десятками метрів між Передкарпатським і Ростоцьким 
глибинними розломами , а в міру занурення фундаменту в бік Делятинської 
депресії їх товщини збільшуватимуться, а відповідно і зростає ймовірність їх 
нафтогазоперспективності.   

Значне збільшення товщин (до 600 – 800 м) буде спостерігатися і під 
відкладами  Скибової зони Карпат. При цьому південно-західна границя 
поширення автохтонних відкладів палеогену, очевидно, знаходиться в районі 
скиби Рожанки і тільки на північний захід від Сколівського розлому 
пересувається до північного сходу, простягаючись в Космач-Покутському блоці 
під відкладами Орівської скиби, а в Березівському і Яблунівському блоках – під 
південно-західними структурами Бориславсько-Покутської зони прогину. По 
названій лінії пройшов зрив крейдово-палеогенових відкладів, які утворили 
далеко пересунуті на північний схід складки Бориславсько-Покутської зони 
прогину. Очевидно, на початковому етапі  орогенних рухів весь розріз 
крейдово-палеогенових утворень був єдиним покровом. Однак, в міру 
пересування в північно-східному напрямі він зустрів компенсаційний опір – 
Передкарпатський глибинний розлом. Більший опір відчули нижні 
нашарування, що обумовило утворення пластового насуву у відкладах дрібно- 
та середньоритмічного флішу стрийської світи верхньої крейди, а відповідно і 
палеоген – верхньокрейдового покрову, який створив сучасний Бориславсько-
Покутський антиклінорій. 

За результатами  регіональних сейсмічних  досліджень методом спільної 
глибинної точки, націлених на більш детальне вивчення границь земної кори і 
осадового покриву в порівнянні з методами кореляційного методу заломлених 
хвиль (КМЗХ) та глибинного сейсмічного зондування (ГСЗ), [9] виявлено в 
кристалічному фундаменті і в протофундаменті крупні зони розривних 
порушень. Вверх по розрізу осадового покриву амплітуда порушень згасає і 
трансформується в похилі площини типу скидів і насувів. В альпійський час 
такі тектонічні зони відтворились в поведінці підошви алохтонних Карпатських 
покривів. Зокрема під Скибовим покривом Карпат така зона співпадає з 
Ужокським глибинним розломом, який очевидно, відіграв таку ж роль опору, 
як і Передкарпатський розлом. 

Поверхня піднасуву Карпатської споруди під Скибовим покривом 
занурена на глибину від 9 до 13 км, а на південний захід (під Кросненською 
зоною) до семи-дев’яти кілометрів. Крім того існує достатньо фактів, які 
свідчать про те, що головні покриви Флішових Карпат і Передкарпатського 
прогину формувались не після завершення осадконагромадження в суміжних 
передових прогинах, а синхронно з ними [10]. 

Простежується  досить чітка багатофазність формування покривно-
складчатої споруди Східних Карпат. 

З огляду на це є підстави стверджувати, що структури Кросненської зони 
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формувалися ще до виникнення Скибових складок і в ній йшло відкладання 
кросненських верств. Утворення складчатих структур другого порядку в 
Скибовій і Кросненській зонах відбувалося пізніше, причому одночасно і вісі 
цих структур розташовані під гострим кутом до первинного напрямку 
Кросненського покриву. 

Глибокі свердловини 2, 7, 9, 14 – Космач-Покутський, 1-Плоска та 
1-Гринява розкрили потужний комплекс кросненських відкладів під 
утвореннями Скибової, Кросненської зон та Чорногорського покриву. Беручи 
до уваги відомості, отримані в результаті буріння названих свердловин та 
опорних свердловин  1-Бориня, 1-Тухолька, які під олігоценовим менілітово-
кросненським комплексом розкрили повний розріз палеоцен-еоцену і ввійшла в 
крейдові відклади, а також дані детальних геолого-зйомочних робіт, наявність 
пологих структур прогнозується під насувом Скибової і Кросненської зон 
Карпат, які в південно-східній частині частково перекриті і Чорногорським 
покровом, а в північно-західному напрямі – органічно пов’язуються з 
структурами зони Кросно, які виходять на денну поверхню. Таку картину, 
можливо, зумовила морфологія блоків доальпійського фундаменту та широкий 
розвиток поперечних розломів, як і трансрегіонального Ужокського розлому. З 
названими структурами пов’язуються подальші перспективи 
нафтогазоносності. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF INTENSIFICATION THE GAS FLOW IN 

THE SARMATIAN DEPOSITS IN NORTHWESTERN PART OF BILCHE-
VOLYTSKA ZONE 
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Аннотация. Целью статьи является отработка методических вопросов 

по интенсификации притоков газа для данных геологических условий залегания 
залежей. Объектом исследования избраны породы-коллекторы сарматского 
яруса (горизонт НД-10) северо-западной части Бильче-Волицкой зоны 
Предкарпатского прогиба. Образцы отобраны в виде керна в интервале 1105-
1107,5 м. 

Ключевые слова: пористость, проницаемость, эффективная пористость, 
фазовая проницаемость. 

Abstract. The purpose of the article is testing methodological issues to intensify 
the flow of gas to these geological conditions of occurrence deposits. The object of 
the research is Sarmatian rocks reservoir layer (horizon ND-10) north-west part of 
Bilche-Volytska area of the Carpathian foredeep. Samples taken as a core from a 
range 1105-1107,5 m. 
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Key words: porosity, permeability, effective porosity, permeability phase. 
In methodologically regarding the work performed under the existing regulatory 

documents [1-3] and the recommendations described in the papers [4-6]. The studies 
were conducted under conditions that simulate reservoir on cylindrical specimens 
with length 3 cm and 3 cm in diameter, drilled perpendicular to the layering of 
reservoir rocks. The value of the effective pressure depends on the depth of the rocks 
and in our case was 12 MPa. Lithologic and petrographic studies were carried out on 
the basis of the production and analysis of thin sections. 

The results of determine the filtration-capacitive parameters studied reservoir 
rocks listed below in a table. 

 

Laboratory 
№ of 

sample 

Interval 
coring 

Porosity Кp, % Gas permeability, 
mD The 

residual 
water 

saturation 
Кr, % 

in 
surface 

condition
s 

in 
reservoir 
condition

s 

absolute phase 

GR-1 

1105-
1107,5 

22,8 21,9 6,9 0,2 47,6 
GR-4 21,6 20,7 0,95 - - 
GR-5 18,0 17,3 2,45 0,48 47 
GR-6 22,1 21,2 1,19 - - 
GR-7 18,9 18,1 0,29 - - 

GR-8D 17,6 16,9 10,6 5,3 45,3 
 

Parameters of researched models 
For accurate evaluation of the action of a reagent that can be used in the process 

of intensification the tides hydrocarbons from studied core material was chosen three 
models with similar meanings of filtration-capacitive properties and similar structure 
of pore space that were identified by capillary pressure curves. 

Model № 1 (sample GR-5) had the following filtration-capacitive parameters: 
absolute permeability 2.45 mD; effective phase gas permeability at 38% water 
saturation – 0.48 MD; residual water saturation 47% (53% gas saturation); open 
porosity 17.3%. Parameters structure of the pore space (Figs. 1, 2) are as follows: at a 
fraction of subcapillary pores that are filled with residual water and the radius of less 
than 0.5 microns falls 48%; proportion of capillary pore radius from 0.5 to 2.2 
microns is 24%; rest of total volume constitute the overcapillary pores radius from 
2.2 to 100 microns (26%). 

The dependence of the phase permeability for gas and water (Fig. 3) indicates 
that the rocks with water saturation about 50% it for gas is close to zero, and for 
water – also zero, but at a water saturation of about 40%. Therefore studied rocks are 
characterized by extremely low phase permeability for both phases in the range of 30-
70% water saturation. 

Model number 2 (sample GR-1) parameters of this model are very similar to the 
previous (Figure 4-5), and model number 3 (sample GR-8D) are identical. 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 73 



 Том 11. Выпуск 2(2)                                                                                                                                          Геология 

 
Fig. 1. Dependence water saturation from the ousting pressure 

(sample GR-5 Кp=17,3 %, Кpm=2,45 mD, Кpme=0,48 mD, Кr=47 %) 
 

 
Fig. 2. Pore-metric characteristics of the sample GR-5 

 
Model number 1 (sample GR-5) – was subject to the influence of MFFC 

(modern foam forming component, I.B. Hubych, 2013) during 24 hour. In this case 
the effective permeability increased in the following order: first day - 0,76 mD, the 
second day - 1,52 mD, the third day - 2,3 mD, multiplicity of the increase 
permeability was respectively 1,58; 3,2; 4,8 times (fig. 6). 

Model number 2 (sample GR-1) – was subject to the influence of 10% 
hydrochloric acid solution by means of its capillary saturation under vacuum for 1 h. 
After purging the reaction products from the porous medium gas through its relief 
under the pressure from 0.4 to 0.1 MPa, the phase permeability was 0.7 mD (in Fig. 6 
shows the point and dotted lines) that is increased by 3.5 times (in compared with the 
initial 0.2 mD). 
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Fig. 3. Dependence the phase permeability for gas and relative phase 

permeability for gas and water from a water saturation reservoir rocks of 
Sarmatian tier 

 

 
Fig. 4. Dependence water saturation from the ousting pressure 

(sample GR-1 Кp=21,9 %, Кpm=6,9 mD, Кpme=0,2 mD, Кr=46,6 %) 
 

Then, after exposure of 10% hydrochloric acid sample under vacuum saturated 
with a MFFC reagent during 24 hour, inserted in core holder and blowing by gas 
through relief of pressure from 0.4 to 0.1 MPa. 

Effective phase permeability measurements confirmed its growth over time in 
the following order: first day – 1, 2 mD, second day – 1, 75 mD, the fourth day – 2, 6 
mD, ie multiplicity of the increase permeability was – 6; 8.7; 13 times (compared 
with the initial 0.2 mD) – see. fig. 6. For comparison on this graph are shown the 
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results of the action of the MFFC reagent. 
 

 
Fig. 5. Pore-metric characteristics of the sample GR-1 

 
Fig. 6. Dynamics the recovery of effective (phase) permeability over time in 

the  model that content 40% residual water after exposure to MFFC reagent (1) 
and 10% hydrochloric acid and reagent MFFC (2); point at the beginning of the 
2 curve marked value of effective permeability after hydrochloric acid treatment 

(HAT) 
 
Model number 3 (sample GR-8D) – was subject to the influence of 10% solution 

of acetic acid for 21 h. through its capillary saturation under vacuum. Effective gas 
permeability measurements showed that it increased to 8 mD over the original 5.3 
mD (1.5 times). 

Conclusions 
1. Researched rocks, despite the high porosity 17,6-22,1% have very low 

filtration properties - permeability 0,29-10,6 mD, gas saturation ratio is about 53%. 
2. The action of drilling fluid to the reservoir leads to a deterioration of effective 
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gas permeability on average 2.1 times. Therefore, carrying out the intensification for 
the purpose of its recovery should be compulsory technological procedures. 

3. Action the MFFC reagent on the reservoir rocks helps to increase the 
effective gas permeability to 4.8 times. 

4. Comprehensive action at first 10% hydrochloric acid for one hour and next 
action MFFC reagent within four days leads to an increase in the effective 
permeability of gas (gas flow rate) by 13 times. 

5. Action of 10% solution of acetic acid led to the destruction of reservoir rocks 
along micron foliation layers of sandstone and siltstone. Thus the effective 
permeability increases by 1.5 times. 
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FEATURES OF THE STUDY CREEP AND FLOODPLAIN DEFLUXION IN 
THE RAIFA REGION OF THE GVKBR “UNESCO”  
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Аннотация. В работе рассматривается явление медленного смещения 

неконсолидированных почвогрунтовых масс, которые широко известны под 
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термином «крип» (от англ. creep – ползти, сползать) и «дефлюкция» (от 
немец. defluktion – стекать, течь) охватывает практически все склоны суши.  

Ключевые слова: рельеф, крип, пойменная дефлюкция, эрозионно-
аккумулятивные процессы. 

Abstract. In this paper we describe the use of the phenomenon of a slow 
displacement of unconsolidated soil that is widely known by the term "creep" (from 
English сreep - crawl) and "defluxion" (from German defluktion - drip, leak) covers 
almost all slopes of dry land. 

Key words: creep, floodplain defluxion, erosion-accumulative processes, 
incline, floodplain, slope. 

Стационарные исследования, проводимые сотрудниками кафедры 
географии и картографии Казанского университета, по изучению 
интенсивности современных эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейнах 
малых рек на востоке Русской равнины на протяжении 30 лет (с 1983 г.) 
позволила выявить новое явление в днищах речных долин – медленное 
смещение грунта пойм вниз по течению.  

Важной научно-исследовательской задачей, решаемой при изучении 
рельефа является изучение процессов крипа и дефлюкции. При этом 
анализировалось смещение почвенно-грунтовых масс на склонах и верхней 
толщи пойменного аллювия в продольном направлении (у поверхности грунта 
по уклону поверхности) и изменение этого смещения с глубиной. С целью 
изучения медленных движений почвенно-грунтовых масс на задернованных 
склонах (крипа) авторы возобновили и проводят стационарные наблюдения на 
территории Большого Волжско-Камского биосферного резервата ЮНЕСКО. 
Исследования на этом участке были начаты в 2007 г. с достаточно точными 
замерами.  

Изучение смещения в продольном направлении проводилось при помощи 
реперов, вбитых в грунт до уровня поверхности земли и первоначально 
расположенных строго по одной прямой линии, перпендикулярной долине. 
Смещение реперов оценивалось ежегодно относительно этой линии. 

Изменение смещения по глубине изучалось по пластинам, вставленным по 
отвесной линии в две стенки шурфа как параллельно, так и перпендикулярно 
течению реки до глубины 1,5 – 1,7 м через 5 – 10 см.  

При организации точечных стационаров по изучению крипа авторы 
применяли очень простую в техническом отношении методику А.П. Дедкова, 
В.А. Дуглава и В.И. Мозжерина. Всего было вскопано 10 шурфов, глубиной по 
1,4 – 1,8 м. Планово эти шурфы расположены на 3-х линиях. Первая линия 
заложена на левобережье Сумки, пологих залесённых склонах северо-западной 
экспозицией; вторая – на правом выпукло-вогнутом склоне юго-восточной и 
восточной экспозиции и третья – на пологих безлесных (луговых) склонах 
правобережья Сумки. Расстояния между ямами в среднем 250 – 320 м.  

За годы исследований опробованию подверглись поймы разного уровня 
относительно уреза воды и склоны долин, различные по ландшафтной 
приуроченности, экспозиции, геологическому строению и механическому 
составу почв.  
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Исследуемый участок (пологий безлесный склон правобережья Сумки) 
располагается на правом берегу долины р. Сумки, примерно в 2,5 км к северо-
востоку от с. Белобезводное, по азимуту 296°, в средней части полого 
наклоненной к р. Сумке поверхности II надпойменной террасы. Шурф был 
заложен в июле 2007 г. и вскрыт в августе 2013 г. Мощность почвы 1,58 м, в 
боковую стенку шурфа было забито 30 пластинок. Крутизна поверхности 
террасы не превышает 4 – 5°. Общий уклон поверхности в целом ориентирован 
на юго-юго-восток. В механическом составе грунтов верхней части террасы 
преобладают глинисто-алевритовые разности (вверху разреза) и сильно 
запесчаненные среднесуглинистые породы (в средней и нижней частях 
разреза). На поверхности террасы – заброшенное поле с травянистой 
растительностью.  

Изменение смещения по глубине изучалось по пластинам, вставленным по 
отвесной линии в две стенки шурфа как параллельно, так и перпендикулярно 
течению реки до глубины 1,5 – 1,7 м через 5 – 10 см. Положение отвесной 
линии привязано к вбитому в дно шурфа стержню. При закладке шурфов нами 
учитывалось их положение на пойме или террасе. Вскрытие шурфов проходило 
через 3 – 4 года. После вскрытия шурфа фиксировалось отклонение пластинок 
от линии отвеса, т.е. измерялась горизонтальная составляющая смещения. На 
исследуемом участке движение не сопровождается какими-либо заметными 
деформациями поверхности почвы, поэтому можно полагать, что перемещение 
частиц происходило в основном параллельно склону.  

Полученные результаты показали, что смещение почвогрунтов с глубиной 
происходит с разными скоростями. Максимальные скорости крипа отмечены на 
луговых участках и составили 30 – 36 мм/ год, а на залесенных участках – 5-13 
мм (на левом берегу р. Сумки скорости крипа составили 0,5 – 1 см, на правом – 
10-13 мм/год). Средняя величина смещения 0,5 – 1,3 мм/год. С глубиной 
скорость движения замедляется и на глубине 100 – 120 см она уменьшается до 
0,1 – 0,5 мм/год, т.е. почти затухает.  

Сопоставление величины смещения почв и содержания в них тонких 
частиц показывает, что уменьшение скоростей движения с увеличением 
глубины не может быть объяснено изменением механического состава почв и 
грунта. Действительно, самые малые скорости отмечаются в нижних 
горизонтах почвы, имеющих повышенное содержание тонких частиц.  

Отмеченное уменьшение величин смещений с глубиной связано с 
механизмом движения почвенно-грунтовых масс на склонах. Эти движения 
имеют гидротермическую природу и обусловлены колебаниями влажности и 
температуры грунта, в том числе с замерзанием и оттаиванием. Колебания 
влажности и температуры приводят к периодическим изменениям объема 
грунта. Благодаря ним в грунте возникают напряжения, направленные во все 
стороны. Но к напряжению, направленному вниз по склону, добавляется 
составляющая силы тяжести, вследствие чего смещение частиц вниз по склону 
превосходит их смещение в других направлениях. Поскольку колебания 
температуры и влажности наиболее значительны у поверхности, то вполне 
естественно, что поверхностный горизонт почвы испытывает наибольшее 
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смещение. 
Близкие результаты стационарного изучения движения почвенно-

грунтовых масс на задернованных склонах были получены А.П. Дедковым и 
В.И. Мозжериным (1978), методика которого частично использована авторами. 
Смещения грунта зафиксированы во всех шурфах до глубины 80 – 140 см (в 
среднем мощность смещающегося слоя составляет 110 см). Горизонтальная 
составляющая смещений достигает 2 – 5 мм/год. Максимальная её величина, 
замеренная по 2 пластинам в шурфах 7 и 9, равна 9 мм/год. Такие же значения 
были получены и в других районах умеренного пояса и могут рассматриваться 
как характерные. С глубиной величина горизонтальной составляющей 
уменьшается, причём особенно быстро до глубины 25 – 50 см.  

Полученные результаты показали, что и процессы крипа на склонах и 
смещение аллювия на пойме происходят с разными скоростями, но их 
распределение имеет вид, характерный для медленного смещения склонового и 
пойменного материала. В целом стационарные наблюдения за интенсивностью 
аккумуляции и смещением пойменного наилка на малых реках Среднего 
Поволжья показали, что в днищах малых рек помимо аккумуляции развит 
процесс, сходный со склоновой дефлюкцией – вязкопластичное движение 
грунта под действием силы тяжести. Средняя величина смещения почвы на 
склонах составляет 0,5 – 1,3 мм/год, аллювия в пойме реки - 1,5 – 5,2 мм/год. 
Однако на всех шурфах в приповерхностном слое средняя скорость смещения 
аллювия в 2 – 6 раз больше. С глубиной скорость движения замедляется и на 
глубине 50 – 70 см (на поймах), 100 – 120 см (на склонах) она уменьшается до 
0,1 – 1,0 мм/год, т.е. почти затухает. Проведенные нами стационарные 
наблюдения подтверждают наличие медленных движений почвенно-грунтовых 
масс на задернованных склонах и на поймах малых рек.  

Проведенная научно-исследовательская работа по изучению рельефа на 
территории Раифского резервата выполнялась в соответствии с методикой, 
наиболее оптимальной с точки зрения качества, затраченного времени и 
технических возможностей. 

Дальнейшие исследования  представляют   несомненный   интерес   для 
выяснения  механизма формирования рельефообразующих процессов, 
прогнозирования и выявления динамики протекания современных экзогенных 
процессов, таких как крип и дефлюкция. 

 
Литература: 
1. Гасанов И.М. Организация стационаров на примере Раифского участка 

БВКБР "Юнеско" / И.М. Гасанов, В.В. Мозжерин, О.П. Ермолаев // География и 
туризм: современные проблемы и перспективы развития. Казань: Изд-во КФУ, 
2010. Вып. 1. - С. 152-159.  

2. Гасанов И.М. Полевые геоморфологические  исследования на 
территории Раифского участка БВКБР ЮНЕСКО / Географическое изучение 
территориальных систем: кн.1. Пермь. Изд-во ПГУ, 2010. - С. 18-21. 

3. Дедков А.П., Дуглав В.А. Медленные движения почвенно-грунтовых 
масс на задернованных склонах // Известия АН СССР, серия географическая, 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 80 

http://kpfu.ru/publication?p_id=24661
http://kpfu.ru/publication?p_id=24661
http://kpfu.ru/publication?p_id=24661
http://kpfu.ru/publication?p_id=24661
http://kpfu.ru/publication?p_id=24996
http://kpfu.ru/publication?p_id=24996
http://kpfu.ru/publication?p_id=24996


 Том 11. Выпуск 2(2)                                                                                                                                          География 

1967, № 4. – С. 90 – 94. 
4. Дедков А.П. Плиоценовые долины и четвертичные террасы Раифы / 

А.П. Дедков, А.С. Тайсин  // Труды Волжско-Камского государственного 
природного заповедника: Сб. ст. –  Казань,  2005. – Выпуск 6. – С. 125 –137.  

5. Дедков А.П. Стационарные наблюдения и полевой эксперимент / А.П. 
Дедков, В.И. Мозжерин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. – С. 3 – 11.   

6. Мозжерин В.И., Курбанова С.Г. Деятельность человека и эрозионно-
русловые системы Среднего Поволжья. – Казань: Изд-во Арт-Дизайн, 2004.– 
112 с.   

7. Мозжерин В.И. Новые результаты стационарного изучения крипа в 
Среднем Поволжье / В.И. Мозжерин // Экзогенные процессы и эволюция 
рельефа. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1985. – С. 124 – 138.  

8. Тайсин А.С.  Рельеф и воды // Волжско-Камский государственный 
заповедник: научно-популярный очерк. - Казань: Таткнигоиздат, 1969.-  С. 26-
51. 

9. Кurbanova S.G., Gasanov I.M., Denmukhametov R.R. Creep and floodplain 
defluxion study in the east of the Russian plain // Mediterranean Journal of Social 
Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 2015, vol 6, No 1 S3, P237-241. 

10. Gasanov I.M., Kurbanova S.G. Experience of Field Geomorphological 
Research Study on the Territory of the Volzhsko-Kamsky Natural Reserve // 
Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 
November 2014, vol 5, Article number 24, Р448-452. 

Статья отправлена: 07.11.2015г. 
© Гасанов И.М. 

ЦИТ: m215-271 
УДК 528.94 

Підлісецька І.О. 
РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ АТЛАСУ «КУЛЬТУРНА Й ПРИРОДНА 

СПАДЩИНА УКРАЇНИ» 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, пр. Глушкова, 2а 
Pidlisetska I. 

DEVELOPMENT OF ATLAS « CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 
UKRAINE» 

Taras Shevchenko Kiev National University, Glushkova ave. 2a, Kiev 
 
Анотація. Розроблено структуру науково-довідкового атласу «Культурна 

й природна спадщини України». Детально представлено його структуру та 
наведено перелік та зміст карт. Проведено часткову апробацію у вигляді 
розробки картографічних моделей на трьох територіальних рівнях 
картографування. 

Ключові слова: Історико-культурна спадщина, картографування, 
структура атласу, зміст атласу. 

Abstract.  The concept of scientific reference atlas "Cultural and natural 
heritage of Ukraine." Details presented its structure and content lists and maps. A 
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partial testing in the form of cartographic models of development in three territorial 
levels mapping. 

Key words: Historical and cultural heritagemapping, structure of atlas, content 
of atlas.  

Вступ. Україна - країна з розвиненим туризмом, яку відвідують щорічно 
мільйони туристів. Україна має досить значну кількість визначних історико-
культурних пам’яток. 

Ідея створення атласу полягала в тім, щоб привернути увагу до об’єктів 
історико-культурної спадщини України, їхнього незадовільного сучасного 
стану з метою вивчення та збереження цих пам’яток. На основі структурно-
графічних моделей [3] об’єкта дослідження розроблено структуру атласу 
«Культурна й природна спадщина України» (табл. 1).  Об’єктом 
картографування є історико-культурна спадщина України та її регіонів. За 
призначенням атлас – інформаційно-довідкове видання для потреб туристів, 
краєзнавців і широкого кола користувачів. За його допомогою можна отримати 
загальні відомості та мати уявлення про культурну й природну спадщину нашої 
держави. До атласу включено карти, на яких зображено Україну загалом і карти 
регіонів – адміністративних областей і районів. Вони доповнюються 
довідковим текстовим та ілюстративним матеріалом, що поглиблює й 
розширює зміст основної картографічної частини. 

Огляд літератури.  Проектування будь-якого атласу спирається на 
попередні досягнення  науковців в області комплексного атласного 
картографування різноманітних об’єктів дослідження. Так Байнозаров А.М. 
висвітлює методику проектування картографічних творів освітнього комплексу 
України. Прасул Ю.І. [7] обґрунтовує перелік структуру та зміст планів, серій 
карт та атласів, які складають регіональну систему картографічних творів для 
потреб туризму.  Поливач К.Н. [1] у своїх дослідженнях розглядає культурну 
спадщину та її вплив на розвиток регіонів України, як суспільно-географічне 
дослідження  та ін. 

Вихідні дані і методи. При розробленні атласу велике значення 
надавалося математичній основі карт. Існує багато чинників, які пливають на 
його вибір – це призначення карти, вимоги щодо її точності, повнота передачі 
об’єктів натури, подібність зображення та ін. Основним чинником для вибору 
масштабу наших картографічних моделей були наявна інформація про об’єкт 
дослідження та коло користувачів, на яких він розрахований. Вибір масштабів 
карт в атласі здійснювався з урахуванням територіального охоплення 
зображеного регіону з виконанням основної вимоги – забезпечення єдності від 
загального до детального.  

В атласі представлено три територіальні рівні картографування, для яких 
обрано наступні масштаби карт. Для карт державного рівня – може коливатися 
від 1 : 5 000 000 до 1 : 2 500 000, регіонального – у межах від 1 : 1 000 000 до 
1 : 500 000 (на цьому рівні на вибір масштабу суттєво впливає регіон, що 
картографується), локальний рівень – 1 : 10 000 (1 : 25 000)) для паперового 
видання, для електронного видання (картографічних 3D-моделей) масштаб не 
фіксований.  
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Формат видання атласу в паперовому вигляді (стандартні формати А-4, А-
3), або електронне видання, також впливають на вибір масштабів 
картографічних моделей. Картографічна проекція для карт обрана з 
урахуванням найменших спотворень (довжин і площ) і зручності огляду 
територій – це нормальна конічна рівнокутна проекція. Картографічна сітка 
присутня лише на картах державного територіального рівня атласу, на інших 
вона відсутня. 

Таблиця 1 
Структура Атласу «Культурна й природна спадщина України» 

Розділи Тематичні блоки карт Масштаби 
карт 

1 2 3 
ВСТУП Текст 

УКРАЇНА З КОСМОСУ 
УКРАЇНА У СВІТІ 
УКРАЇНА В ЄВРОПІ 

від 
1 : 5 000 000  

до 1 : 
2 500 000 

РОЗДІЛ І   Загальні відомості про країну 
Текст 
1.1. Адміністративний поділ  
1.2. Шляхи сполучення  
1.3. Інфраструктура туристичної галузі 
1.4. Обсяг туристичних витрат в Україні та за кордоном 
1.5. Розподіл туристів за видами туризму й метою відвідування 
1.6. Кількість готелів і закладів тимчасового проживання 
1.7. Санаторно-курортні заклади 

від 
1 : 5 000 000  

до  
1 : 2 500 000 

 

РОЗДІЛ ІІ Текст 
Історико-культурний потенціал  
2.1. Історико-археологічний потенціал  
2.2. Історико-архітектурний потенціал  
2.3. Природний потенціал  
2.4. Культура і мистецтво 
2.5. Музеї 
2.6. Виставкові та екскурсійні заходи  
2.7. Туристична діяльність  
Інші 

від 
1 : 5 000 000 

до  
1 : 2 500 000 

РОЗДІЛ ІІІ Текст 
Культурна й природна спадщина регіонів  
3.1. Природно-архітектурний потенціал Хмельницької області 
3.2. Природно-ресурсний потенціал Івано-Франківської області 
3.3. Природно-ресурсний потенціал Закарпатської області  
3.4. Природно-ресурсний і архітектурний потенціал 
Тернопільської області 
3.5. Природно-ресурсний потенціал Волинської області 
3.6. Природно-ресурсний потенціал Рівненської області 
3.7. Природно-ресурсний потенціал Миколаївської області 
3.8. Природно-ресурсний потенціал Дніпропетровської області 
3.9. Природно-ресурсний потенціал Донецької області 
3.10. Природно-ресурсний потенціал Житомирської області 
3.11. Природно-ресурсний потенціал Луганської області 
3.12. Природно-ресурсний потенціал Херсонської області 

від 
1 : 1 000 000 

до  
1 : 500 000 
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 3.13. Архітектурний потенціал Львівської області 
3.14. Історико-архітектурний потенціал Вінницької області 
3.15. Історико-культурний потенціал Харківської області 
3.16. Історико-культурний потенціал Запорізької області 
3.17. Історико-культурний потенціал Київської області   
3.19. Історико-культурний і археологічний потенціал 
Кіровоградської області 
3.20. Історико-культурний і рекреаційний потенціал Одеської 
області 
3.18 Історико-культурний потенціал Черкаської області 
3.21. Історико-культурний потенціал Сумської області 
3.22. Історико-культурний потенціал Чернігівської області 
3.23. Археологічний потенціал Чернівецької області 
3.24. Археологічний та архітектурний потенціал Полтавської 
області 
3.25. Археологічний, архітектурний і рекреаційний потенціал 
АР Крим 

від 
1 : 1 000 000 

до  
1 : 500 000 

 
 
 
 
 

РОЗДІЛ IV   Текст 
Туристичний потенціал регіонів  
4.1. Туристичні маршрути областей України (класифіковані за 
видами туризму залежно від області (регіону) 
4.2. Зелений туризм у Закарпатті 
4.3. Екстремальні види туризму 
4.4. Зимовий відпочинок у Карпатах 
4.5. Літній відпочинок в АР Крим 

від 
1 : 1 000 000 

до  
1 : 500 000 

 

РОЗДІЛ V Текст 
Об’єкти Всесвітньої спадщини (тривимірні моделі ОІКС на 
локальному рівні, переважно карти окремих ОІКС, 
великомасштабні у вигляді тривимірних реалістичних моделей) 
5.1. Софійський собор і пов’язані з ними монастирські будівлі 
(1990) 
5.2. Києво-Печерська Лавра (1990) 
5.3.Львів – ансамбль історичного центру (1998) 
5.4. Геодезична дуга Струве (2005) 
5.5. Первісні букові ліси в Карпатах (2007) 
5.6. Головний корпус Чернівецького національного державного 
університету імені Юрія Федьковича (2011) 
5.7. Архітектурний ансамбль колишньої Резиденції митро-
политів Буковини і Далмації – пам'ятка архітектури 2011) 

не 
фіксований 

 
Атлас складається із вступної частини та п’яти розділів. Вступна частина 

має загальну довідкову інформацію для користувачів.  
У першому розділі містяться карти із загальною інформацією про 

адміністративний поділ, шляхи сполучення, інфраструктуру туристичної галузі 
та ін. Другий розділ складається з карт, що характеризують історичний, 
архітектурний, культурний, туристичний, природо-ресурсний потенціал нашої 
держави. У першому й другому розділі представлені карти на всю територію 
України, що відповідає державному територіальному рівню картографування. 
Наступні третій і четвертий розділи містять карти на окремі регіони України – 
це регіональний територіальний рівень картографування. Ці розділи є спробою 
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показати особливості історико-культурної спадщини регіонів України. П’ятий 
розділ представлений локальним територіальним рівнем картографування. Тут 
представлені найвизначніші об’єкти історико-культурної та природної 
спадщини України, занесені зі списку Всесвітньої спадщини. 

Також може бути представлений і інший рівень деталізації, який 
залежатиме від: 

– інформаційної бази даних, прийнятної для картографування; 
– системи показників, які висвітлюють повноту об’єкта 

картографування; 
– прийнятної основи досліджень стану історико-культурної спадщини 

України. 
Під час розробки структури (табл. 1) атласу враховано співвідношення 

створюваних карт з текстовою частиною та різноманітними додатковими 
даними у вигляді ілюстративного матеріалу: фотографій, малюнків, схем та ін. 
Так, текстова частина в більшості випадків відіграє роль органічного 
доповнення до карт. Відповідно кожен розділ розпочинається коротким і 
змістовним текстовим матеріалом про об’єкти історико-культурної спадщини 
України, характерні для певних регіонів.  

Автором проведена часткова апробація атласу «Культурна й природна 
спадщина України» у вигляді розробки картографічних моделей на трьох 
територіальних рівнях картографування об’єктів історико-культурної спадщини 
(державний, регіональний і локальний) в масштабах: 1 : 5 000 000, 1 : 750 000, 
1 : 10 000.  

Перший рівень картографування, який територіально охоплює Україну 
загалом, розроблені картографічні моделі з розділу ІІ «Історико-культурний 
потенціал» атласу «Культурна й природна спадщина України». На цих картах 
присутні такі показники картографування, які характеризують історичний, 
архітектурний, культурний, туристичний, природний потенціал нашої держави. 
Це серія карт: «Історико-архітектурний потенціал», «Музеї», «Історико-
культурний потенціал», «Виставкові та екскурсійні заходи»,  «Культура і 
мистецтво», «Туристична діяльність», «Природно-заповідний фонд». Другий 
рівень картографування, який територіально охоплює вже окремі регіони нашої 
держави, представлено на прикладі територіально-адміністративних одиниць – 
Хмельницької та Львівської областей. Вони обрані не випадково, а тому, що 
мають потужний природно-ресурсний і туристично-рекреаційних потенціал і 
цікаві як території для подальшого картографічного моделювання. 
Картографічні моделі з розділу ІІІ «Культурна й природна спадщина регіонів 
України» атласу: «Природна й культурна спадщина Хмельницької області» [2],  
«Туристичні маршрути Львівщини». Третій рівень – локальний. На цьому рівні 
подано безпосередньо об’єкт дослідження – пам’ятку архітектури й 
містобудування національного значення – середньовічна генуезька фортеця 
«Чембало».  

Висновки. Специфіка об’єкту дослідження історико-культурної спадщини, 
а також мета дослідження обумовлюють необхідність проведення аналізу 
існуючого стану картографічного забезпечення досліджень історико-культурної 
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спадщини і його особливостей, та вказують на необхідність пошуку нових 
шляхів розвитку наукових і практичних розробок у цій сфері. Різні історичні 
періоди розвитку нашої держави наклали відбиток на засоби вивчення і 
охорони історико-культурної спадщини, а саме її картографування. 

Розроблена структура  довідкового атласу «Культурна й природна 
спадщина України», відображає різномїття та особливості просторового 
розміщення об’єктів історико-культурної спадщини на різних територіальних 
рівнях картографування. Він призначений забезпечити базовий просторово-
часовий інформаційний рівень для подальшого вивчення, збереження та 
охорони пам’яток історико-культурної спадщини. Виконано картографічне 
моделювання, як часткова апробація атласу, об’єктів історико-культурної 
спадщини на трьох територіальних рівня, кожен з яких має свою специфіку.  

Запропонована ідея атласу грунтується на застосуванні сучасних  підходів 
до створення картографічних творів, а саме ГІС-технологій, що дозволяють 
швидко оновлювати  структуру і певні характеристики об’єктів.  
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STAY OF METROPOLITAN АNDREY SHEPTYTSKIJ IN RUSSIAN 
CAPTIVITY (1914-1917 ) 

Lviv National Agrarian University, 
Lviv-Dudlyanu,  V. Velukogo str 1, 80381 

 
Анотація. Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. будителем української 

національної ідеї в Австро-Угорській монархії стала Українська Греко-
Католицька церква. В умовах бездержавності церква відігравала консолідуючу 
роль в українському суспільстві, підтримувала розвиток культурно-
просвітнього життя на західноукраїнських землях, чим сприяла пробудженню 
національної свідомості місцевого населення. Ціла епоха в історії церкви 
пов’язана з іменем митрополита Андрея Шептицького, який приділяв постійну 
увагу організації та розвитку національно-релігійного життя, дбав про 
економічний і культурний розвиток українського народу. Після захоплення 
Галичини російська влада змушена була вирішити питання з митрополитом, 
відправити його подалі, щоб він не зміг бути провідником свого народу. 

Ключові слова: Галичина, митрополит Шептицький, греко-католицька 
церква, українці, російська окупаційна влада.  

Abstract. In the end ХІХ – beginning of ХХ of century in the Ausro-Hungary the 
Ukrainian Greco-catholic church was basis of the Ukrainian national idea.  

In the conditions of period without the state, church played aconsolidating role 
Ukrainian society, supported development of life of the cultural inlightening on west-
ukrainian earth, what assisted awakening of national consciousness of local 
population. A whole epochin history of church is related to the name of metropolitan 
Sheptytskij, that spared permanent attention of organization and development of 
nationally-religious life, cared of economic and cultural development of the 
Ukrainian people. After the capture of Galychina Russianpower forced to decide a 
question with a metropolitan, to send him a little rather, that he was not able by the 
explorer of the people. 

Key words: Galychina, metropolitan Sheptytskij, greco-catholic church, 
Ukrainians, Russian of occupation administration. 

Вже після окупації Галичини російськими військами, 6 вересня 1914 р. у 
недільній проповіді в церкві Успення Пресвятої Богородиці Владика Андрей 
Шептицький закликав до непокори новій владі. Присутній  на службі ротмістр 
Ширмо-Щербинський відзначив у рапорті воєнному генерал-губернатору 
Г. О. Бобрінському, що митрополит наставляв присутніх молитися за тих, що у 
складі австрійської армії воюють проти Росії. Говорив про те, що російське 
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православ’я « далеко не те, яке сповідують греко-католицькі православні: їх 
православ’я синодальне, казьонне, а наскільки добре все сказане Ви самі 
знаєте» (1).  

Імперська Росія вважала митрополита Андрея злісним ворогом, російська 
преса не раз звинувачувала його у підривній антиросійській діяльності, 
департамент поліції впродовж багатьох років пильно стежив за всіма його 
контактами у Росії, а невдовзі після початку світової війни доносив 
імператорові, що глава галицьких греко-католиків «сповнений найгрубішої 
ненависті й злоби до православ’я і Росії» (2). 

У телеграмі  головнокомандувача Південно-Західним фронтом  на ім’я 
міністра закордонних справ Росії вказувалося, що перебування у Львові 
А.Шептицького в тилу російських військ він вважає «шкідливим» і вважає за 
необхідне  відправити митрополита у межі Росії (3). 

Позиція Владики не влаштовувала російські власті. Головний начальник 
постачань Південно-Західного фронту генерал  Забєлін, 11 вересня 1914 р. 
проінформував командувача 8-ю російською армією О. О. Брусілова, про те, що 
міністр внутрішніх справ М. О. Маклаков дав розпорядження вилучити зі справ 
А. Шептицького переписку про діяльність митрополита і Ватикану по розвитку 
уніатського руху в Росії і передати її в міністерство. Ці документи повинні були 
дати  «повне і дійсне висвітлення діяльності митрополита як самого головного і 
визначного керівника не лише в Галичині, але й в Російській Україні».(3) 
Наступного дня жандарми провели обшук у помешканні митрополита, 
канцелярії, реєстратурі, архіві митрополичого управління. Однак знайти 
документи, які б звинувачували митрополита Андрея у співпраці з папським 
престолом, не вдалося (1).  

За розпорядженням О.О.Брусілова, воєнний комендант м. Львова 
полковник Шереметьєв  наказав  утримувати митрополита під домашнім 
арештом, з військовою вартою починаючи з 15 вересня 1914року (1). 

У своїх спогадах О.О.Брусілов писав: «Уніатський митрополит граф 
Шептицький, явний ворог Росії, з давніх часів постійно агітував проти нас, 
після вступу російських військ  у Львів був за моїм наказом попередньо 
відданий домашньому арешту.  Я зажадав його до себе з пропозицією дати 
чесне слово, що він ніяких ворожих дій, як явних , так і таємних проти нас 
здійснювати не буде; в такому випадку я брав на себе дозволити йому 
залишитися у Львові для виконання його духовних обов’язків. Він охоче дав 
мені це слово, але, на жаль, слід за цим почав знову збурювати і проголошувати 
церковні проповіді, явно нам ворожі. Зважаючи на це я вислав його у Київ в 
розпорядження головнокомандувача» (4).  Доля А.Шептицького була вирішена 
наперед і про це добре знав митрополит Андрей. Головною причиною стала не 
лише його антиросійська пропаганда, а саме вся попередня діяльність. Була і 
ще одна важлива обставина. Перебуваючи у Львові митрополит міг 
перешкодити російському православному духовенству вести роботу по 
насадженню православ’я у краї. 

19 вересня 1914 року А.Шептицький у супроводі духівника, секретаря і 
прислуги був вивезений зі Львова. Про знущання над митрополитом з боку 
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російських властей Богдан Лепкий писав: «Навіть перед головою нашої церкви, 
перед чоловіком такої величи, як Шептицьким, не склонили своїх витертих 
диких лобів. Вивезли його за те, що не хотів бути зрадником віри, держави і 
рідного народу, що взивав стадо, щоб не йшло на грішні манівці.»(5).  
Розуміючи, що царська адміністрація і православне духовенство 
намагатимуться знищити греко-католицьку церкву в Галичині митрополит 
Андрей створив таємну єпархію. Її завдання полягало у протидії 
розпорядженням російської адміністрації спрямованих на пропаганду 
православ’я, управління духовенством і паствою. Після приїзду до Києва, в 
одному з номерів готелю «Континенталь», митрополит призначив свого 
духівника священика Й. Боцяна луцьким єпископом, священика Д. Яремка 
острозьким єпископом і таємним генеральним вікарієм на випадок арешту 
А. Білецького. 

У секретній телеграмі ротмістру прикордонної охорони від 19 вересня 
1914 р. генерал-губернатор Галичини Г.О.Бобрінський писав: «Наказую Вам 
відвезти, відповідно моїх словесних вказівок, єпископа Шептицького у м. Київ, 
де Вам належить отримати від Київського губернатора подальші 
розпорядження. Єпископа Шептицького будуть супроводжувати його секретар 
– уніатський священик і двоє осіб прислуги. На допомогу вам призначаю двох 
жандармів. Для виконання викладеного вище у Ваше розпорядження будуть 
надані опікою тимчасового губернатора м. Львова полковника Шереметьєва 
два автомобілі зі Львова до м. Броди, через Золочів і опікою губернатора 
Львівської губернії Д. С. Мельнікова вагон від м. Броди до м. Києва» (1). 

Того ж дня Г. О. Бобрінський телеграфував Київському губернатору 
Суковкіну: «Двадцятого ввечері прибуде до Києва Шептицький, передбачається 
подальше прямування у Нижній Новгород, але можливі зміни маршруту. 
Прошу вжити заходи по тимчасовому перебуванню його у Києві».  

23 вересня 1914 року А. Шептицький був перевезений з Києва до 
Нижнього Новгорода, а пізніше в Курськ. Перебуваючи далеко від Галичини 
він підтримував зв’язки з греко-католицьким духовенством, знав про події, які 
там відбувалися. В грудні того ж року на різдвяні свята митрополита Андрея 
відвідав його духівник Й. Боцян. 

На початку вересня 1916 р. міністерство внутрішніх справ Росії видало 
розпорядження про переведення А. Шептицького під владу Святійшого 
Синоду, який передав опіку над митрополитом Володимирському єпископу 
Антонію з призначенням до монастиря у Суздалі. 7 вересня 1916 р. його 
перевезли у Спасо-Єфиміївський монастир (монастирська в’язниця) і 
знаходився у віданні Синоду. (6) 

Проти ув’язнення А. Шептицького виступила передова російська 
громадськість. Відомий письменник М. Короленко, в статті опублікованій у 
часописах «Русские ведомости» і «Русские Записки», висловив думку, що таке 
ставлення до митрополита греко-католицької церкви який підлягає владі папи  є 
соромом для російського уряду і для православної церкви. 

Запити, статті в російській і закордонній пресі змусили царський уряд 
визначити нове місце для перебування митрополита.  
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30 листопада 1916 р. за вказівкою з міністерства внутрішніх справ 
митрополит Андрей був переведений з Суздаля в Ярославль. Місцевому 
губернаторові надійшло розпорядження такого змісту: «встановити після 
прибуття, належний, самий пильний нагляд, з метою недопущення всілякої 
можливості його втечі і попередження нелегальних стосунків з зовнішнім 
світом або спілкування з сторонніми особами (на приватній квартирі але під 
суворим наглядом)»(6). 

Ярославль був четвертим місцем перебування в Росії. В Нижньому 
Новгороді А. Шептицький провів тиждень, в Курську – два роки, в Суздалі – 
три місяці.  

Лютнева революція 1917 року в Росії, падіння самодержавства принесло 
свободу А. Шептицькому. В середині березня 1917 р. О. Керенський повідомив 
митрополита УГКЦ про його звільнення. Наприкінці березня А. Шептицький 
прибув до Петрограда. Висловивши подяку членам Тимчасового уряду за 
звільнення, він на запрошення Центральної Ради виїжджає до Києва. У Києві 
митрополит А. Шептицький одразу ж приступив до створення Греко-
Католицької церкви,  було створено генеральний вікаріат, надано дозвіл на 
діяльність  на організацію парафій в Одесі, Вінниці, Катеринославі і Кам’янці-
Подільському.  

Повернувшись до Петрограда, А. Шептицький добивається дозволу від 
Тимчасового уряду на легалізацію Греко-Католицької церкви на території всієї 
Росії, в травні 1917 р. він проводить собор Греко-Католицької церкви у 
Петрограді. Створену Греко-Католицьку церкву визнав Тимчасовий уряд Росії, 
а її екзарха Л. Фьодорова запрошували на наради уряду у релігійних справах. 

Тимчасовий уряд дозволив А. Шептицькому виїхати з Росії. 9 липня 
1917 р. він прибув до Стокгольма. І лише 10 вересня цього ж року прибув до 
Львова, де громадськість Галичини організувала урочисту зустріч. 
Перебуваючи у Відні митрополит Андрей побував на прийомі у нового 
австрійського імператора Карла І, котрий нагородив його за патріотичну 
поведінку великим хрестом ордена Леопольда з військовою декорацією. 
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Анотація. У статті розглядаються організаційні форми самоврядності 

українських селян (сільська громада, сход, селянські спілки, “толока”) у 
контексті формування парагромадянського селянського суспільства, яке 
побутувало до встановлення комуністичного режиму в Україні. 

Ключові слова: селянство, община, сільська громада, сход, 
парагромадянське селянське суспільство. 

Abstract. The article analyzes the basic organizational forms of self-government 
of Ukrainian peasants (rural community, meeting, public meeting, peasant 
associations, “communal work”) in the context of the paracivil peasant society 
formation that existed before the establishment of the communist regime in Ukraine. 

Key words: peasants, community, rural community, meeting,  paracivil  peasant 
society. 

Сучасна Україна переживає складний процес суспільної трансформації, 
формування демократичної держави і громадянського суспільства. 
Відбуваються істотні зміни у суспільних відносинах, які спрямовані на 
творення української політичної (громадянської) нації.  

Актуальність теми дослідження можна пояснити недостатнім 
відображенням окремих проблем, які пов’язані зі знищенням елементів 
громадянського суспільства на селі або парагромадянського селянського 
суспільства, яке, на думку авторки, побутувало до колективізації сільського 
господарства та Голодомору 1932–1933 рр. Парагромадянське селянське 
суспільство (пара- (грец. раrа) – префікс, що означає суміжність, близькість, 
схожість) можна ідентифікувати як систему соціально-територіальних зв’язків і 
відносин між селянами, що склалася в процесі історичного розвитку, 
підтримувалася за допомогою звичаїв, традицій, норм звичаєвого права, 
законів, була інституціоналізована перш за все через громаду, сход, віче-сход, 
толоку, “сімейну спілку” і характеризувалася громадським самоврядуванням, 
громадською взаємодопомогою, діяльністю громадських добровільних 
організацій (селянські спілки, земельні товариства та ін.). Парагромадянське 
селянське суспільство виявилося спроможним чинити супротив 
комуністичному режимові у роки тотального одержавлення села, було знищене 
у роки колективізації та Голодомору. 
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Завдання  дослідження: проаналізувати основні організаційні форми 
самоврядності українських селян у контексті формування парагромадянського 
селянського суспільства, яке побутувало до колективізації сільського 
господарства в Україні.  

На початку ХХ ст. до складу Російської імперії входило близько 80 % 
українських етнічних земель. У статті будемо вживати назву Україна щодо 
етнічних українських земель, котрі знаходилися під владою Російської імперії 
та були визначені ІІІ Універсалом УЦР (листопад 1917 р.), як-от: Волинська, 
Київська, Катеринославська, Подільська, Полтавська, Таврійська (без Криму), 
Харківська, Херсонська, Чернігівська губернії.  

В Україні на початку ХХ ст. переважало дрібне індивідуальне селянське 
господарство, у якому сім’я була основним виробничим осередком. 
Напередодні революційних подій 1917 р. частка сільського населення України 
коливалася в межах 89 %. Цей показник був вищий приблизно на 50 %, ніж у 
Франції, Німеччині, Великобританії, що засвідчує аграрний уклад життя та 
економіки переважної частини українського населення.  

Особливостями землекористування та землеволодіння в українських селах 
на початку ХХ ст. були: відсутність зрівнялівки при користуванні землею в 
общинах; тяжіння до особистих форм володіння землею; створення хуторів та 
відрубів на засадах приватного володіння землею; отримання додаткових 
коштів завдяки різним видам домашнього виробництва, сезонним заробіткам; 
можливість та бажання збільшити, зокрема за рахунок купівлі, кількість землі. 
О. Реєнт та О. Сердюк слушно наголошують на впливі європейського права і 
практики землекористування на українських землях з часів перебування у 
складі Литовської держави і Речі Посполитої [6, с. 390].  

На думку П. Кононенка, саме козацтво стало хребтом, феноменом 
структуроутворення народного організму і з цієї причини постало творцем і 
носієм нової якості ідей [7, с. 106]. В основі прагнень до відновлення 
козацького ладу і переведення у козаки М. Грушевський вбачав, окрім 
козацької традиції, сподівання соціально-економічного характеру (звільнення 
від кріпацької залежності, податків, рекрутчини) [2, с. 398]. Відомий 
український історик також погоджувався із переконаннями М. Костомарова, що 
“Україна не любила ні царя, ні пана”. С. Томашівський писав, що українським 
селянам був притаманний брак поваги до влади, а також зазначав, що часто 
саме місцеві еліти сприяли тому, щоб господарі перетворювалися на 
наймитів [11, арк. 8]. 

Важливим аспектом життєдіяльності села, як соціально-територіальної 
спільноти, було функціонування громад. Українська громада пройшла 
еволюцію від господарської, адміністративно-територіальної одиниці до 
соціального інституту (від громад князівських сіл і посадів давньоруських міст, 
громад-волостей, дворищних громад, дольових та подворищних громад 
багатодвірних сіл до сільських громад ХІХ – початку ХХ ст.). Після селянської 
реформи 1861 р. громада була юридично затверджена в законодавстві. На 
думку С. Борисевича, через визнання громад було легітимізовано доволі 
демократичні селянські структури [1, с. 194]. Українські громади, що 
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створювалися на перетині різних правових культур були більш 
демократичними селянськими структурами у порівнянні з російськими 
общинами. Т. Єфименко пише про те, що в Україні общинна форма 
землеволодіння перероджується у громаду, яка залишає домогосподарям повну 
свободу, бо “громада вважає себе не правомочною посягати на величину 
особистої власності кожного господаря” [5, с. 652–653]. 

Громади Правобережної України формувалися в юридичному просторі 
правової культури Речі Посполитої, в основі якої лежав концепт 
недоторканності приватної власності. Ідеї російської абсолютної монархії про 
необов’язковість гарантування державою приватних прав власності формували 
інше ставлення до приватної власності. Наприклад, у 1902–1907 рр. українські 
селяни виявили неабияку агресію та рішучість у захисті власних інтересів, 
активно бойкотували роботи в економіях, намагалися змінювати сільську та 
волосну владу, часто свої дії легітимізували присудом сходу, втілюючи волю 
громади, страйкували (вимоги переважно стосувалися збільшення поденної 
плати для чоловіків) [4, арк. 5]. Н. Мірза-Авакянц писала, що “в лавах селян 
здавна жила певність, що вони ще за кріпацтва встигли відробити землю, яку 
силою захопили поміщики, а тому вона належить їм” [9, с.47]. М. Грушевський 
писав, що торгівля землею “всім даною” для частини українських селян 
асоціювалася з торгівлею людьми та вважалася беззаконним ділом. Історик 
вважав, що такі переконання селян з’явилися з подачі Л. Толстого та 
Т. Шевченка [3, с. 129]. Вирубку лісів селяни також часто пояснювали так: “Ліс 
Бог дав для кожного, що саме виросло, то взяти не гріх” [9, с. 19].  

На початку ХХ ст. саме сходи найчастіше чинили опір всебічному 
підпорядкуванню адміністративним органам. Сход обирав посадових осіб села 
(сільського старосту, збирача податків, наглядача хлібних запасів та ін.). 
Активізація діяльності сходів на початку ХХ ст. корелювалася з приростом 
населення, збільшенням дворів та частки молоді на селі. У 1902–1907 рр. на 
сходах ухвалювали вимоги до землевласників, обирали представників для 
переговорів із поміщиками, управителями, брали розписки від землевласників, 
що ті будуть дотримуватися вимог. Щоб протриматися до кінця страйку на 
сходах приймали рішення про взаємодопомогу грішми та хлібом.  

Після зречення гетьманським урядом влади, вступу до Києва Директорії 
було відновлено Українську Народну Республіку. У грудні 1918 р. активно 
дискутувалося питання про важливість функціонування громад, які мали 
контролювати внесення податків, вчасний засів, приймати рішення в першій 
інстанції про позбавлення земельної ділянки тих, які не приступили до засіву. 
Культурні господарства, які не підлягали поділу, віддавали у користування 
громад. На сільські громади та добровільно утворені товариства хліборобів 
покладали відповідальність за порядкування землею. У рукописному варіанті 
Інструкції про порядок наділення трудового населення УНР землею в 
користування (березнь 1919 р.) за підписом народного міністра земельних 
справ М. Шаповала на розсуд сільських громад віддавалося питання “про 
пониження норми” землекористування за умови відсутності зайвих земель, 
саме громади мали виносити “приговор на пониження норми”. Протягом 1919–
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1920-х рр. Директорією було створено комісію при Міністерстві внутрішніх 
справ “по виробленню Статуту про організацію губерніальної, повітової і 
волосної влади” та прийнято закон “Про верховне тимчасове управління”, 
відповідно до яких скасовувалися стани, основою державності 
проголошувалися громади. Громаду ідентифікували як одиницю 
самоврядування, а віче-сход – як розпорядчий орган громади (сход громади 
складався з усіх мешканців, які перебували на терені громади не менше одного 
року, були громадянами УНР та віком не менше 20 років). Кожна заселена 
місцевість, яка мала 30 дворів або 150 душ населення, складала громаду і 
повинна була мати установлене законом громадське управління, яке 
утримується коштом громади, місцевості з меншою кількістю мали долучатися 
до суміжних громад. Населенні пункти, що налічували 1 000 душ поділялися 
на 2 або більше громад. Громади мали виконувати такі функції, як 
обслуговування загальнодержавних потреб, допомога у веденні власного 
громадського господарства, можливість відстоювання власних інтересів через 
громаду. Громади мали опікуватися справами благоустрою, економіко-
господарськими, культурно-просвітніми, продовольчими, освітніми, 
облаштуванням громадських садків, ставів, колодязів, каналізацій, допомогою 
місцевому хліборобству тощо. Громадське управління складалося зі старости 
громади, який мав стояти на сторожі прав громадян, його заступника, 
скарбника-збирача, громадського писаря, десятників (мали призначатися на 
кожні 25 дворів, виконувати натуральні повинності). Старосту, заступника 
старости, зборщика мали обирати на сході громади таємним голосуванням, 
терміном на 1 рік, неграмотні особи могли бути обрані лише у виняткових 
випадках. Прийнятими вважалися лише ті постанови, що зібрали не менше 
половини голосів. Голову сходу мали обирати на один рік [12, арк. 2–47]. 

У 1917 р. М. Ковалевський одним із перших задекларував необхідність 
створення селянських спілок в Україні. Створена у 1917 р. Всеукраїнську 
селянську спілку було утворено у квітні 1917 р. у Києві на з’їзді діячів 
українського села, на якому було представлено 18 місцевих селянських 
спілок [6, арк. 528]. На І Всеукраїнському селянському з’їзді було обрано 
Центральний комітет Селянської спілки. Головою ЦК Селянської спілки було 
обрано М. Ковалевського, до його складу також увійшли М. Стасюк, 
П. Христюк, І. Пугач та ін. Селяни об’єднувалися у селянські спілки з метою 
захисту своїх інтересів, можливості придбання сільськогосподарського 
реманенту, закупівлі насіння, щоб можна було “прожити з малого шматка”, 
щоб коли “хто став калікою або помер, його діти не побиралися”. Спілки також 
мали вирішити важливу проблему підвищення продуктивності праці в умовах 
малоземелля. Селоспілка повинна була створюватися на сільському сході. З-
поміж себе селяни обирали організаційну комісію у складі 5 осіб, комісія 
збирала гроші та реєструвала статут [10, арк. 6–7]. У травні 1917 р. на засіданні 
Зіньківського волосного комітету Полтавської губернії було ухвалено 
постанову, що “українці не повинні йти з Всеросійським селянським союзом, а 
утворити український козачий та селянський союз” [8, с. 8]. У 1919 р. 
Українська селянська спілка мала осередки в більшості українських сіл. 
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Створення та активна діяльність селоспілок дозволяють виокреми їх як важливі 
елементи парагромадянського селянського суспільства.   

Важливою громадською інституцією у селян була толока (як різновид 
повинності була ліквідована в першій половині ХІХ ст.). До толоки ставлення 
українських селян було позитивним завжди, адже без сторонньої допомоги не 
обходилася переважна більшість господарств. 

Отже, сільське самоврядування на початку ХХ ст. було представлене 
такими соціальними інституціями, як сільські громади (створювалися на 
перетині різних правових культур, мали регіональні відмінності, відрізнялися 
від російських общин наявністю ментального концепту приватної власності), 
сільські сходи, (основний орган самоврядування, первинна інституція 
суспільної діяльності), селянськими спілками, традиційною громадською 
інституцією взаємодопомоги – “толокою”. Сільська громада, сход-віче, 
селянські спілки були ключовими, багатофункціональними соціальними 
інститутами українського парагромадянського селянського суспільства, їх 
діяльність зберігала ідентичність українського етносу. Становлення 
комуністичної системи призвело до відриву України від європейської моделі 
політичного й економічного розвитку, законсервувало процес появи 
громадянського суспільства в Україні на довгі роки. 
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