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КНИГИ 

 

1. Сатарова Т. Н. Кукуруза : биотехнологические и 

селекционные аспекты гаплоидии [монография] /  

Т. Н. Сатарова, В. Ю. Черчель, А. В. Черенков. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – 552 с.; ил. 
В монографии представлены результаты многолетних 

исследований авторского коллектива по изучению формирования и 

использования гаплоидов важной сельскохозяйственной культуры – 

кукурузы. В книге дана общая характеристика апомиксиса и гаплоидии 

у цветковых растений, показаны направления использования 

гаплоидов. Рассмотрено современное состояние селекционных и 

биотехнологических исследований у кукурузы. Охарактеризованы 

закономерности получения андрогенных гаплоидов в культуре 
пыльников и пыльцы in vitro и матроклинных гаплоидов для массового 

получения удвоенных гаплоидных линий этой культуры. Особое 

внимание уделено принципам организации современного селекционного 

процесса у кукурузы с использованием удвоенных гаплоидных линий 

 

2. Циков В. С. Кукуруза на пищевые и лекарственные 

цели: производство, использование / В. С. Циков,  

Н. И. Конопля, С. В. Маслиёв. – Луганск : Шико, 2013. – 232 с. 
В книге обобщены результаты многолетних опытов и 

исследований авторов о биологических особенностях и 

агротехнических приемах возделывания пищевых подвидов кукурузы, 

распространенных в Украине. Приведены данные о возможности 

использования всех частей кукурузного растения в научной и народной 

медицине, собраны и предложены около 250 рецептов первых, вторых 

и десертных блюд из кукурузы 

 

НАУКОВІ ПРОГРАМИ 

 

3. Програма розвитку насінництва кукурудзи в Україні до 

2015 р / Черенков А. В., Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., 

Шевченко М. С., Іващенко О. О., Циков В. С., Боденко Н. А., 

Галечко І. Д., Кирпа М. Я., Дудка М. І., Рибка В. С., Федоренко Е. М., 

Федько М. М., Алдошин А. В., Ляшенко Н. О., Черенкова Т. П., 

Бенда Р. В., Ільченко Л. А. – К., 2013. – 80 с. 
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В запропонованій програмі наводиться аналіз сучасного стану 

насінництва кукурудзи в Україні, викладені його проблеми і 

пропонуються шляхи їх вирішення 

 

4. Програма розвитку насінництва Дніпропетровської 

області на період 2013 – 2020 рр. / Авторський колектив: 

Нестеренко В. Г., Удовицький В. О., Черенков А. В., 

Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Шевченко М. С., Циков В. С., 

Боденко Н. А., Федоренко Е. М.,  Галечко І. Д., Кирпа М. Я., 

Рибка В. С., Бєліков Є. І., Алдошин А. В., Дудка М. І., 

Федько М. М., Черенкова Т. П., Безсусідня Ю. В.,  Бенда Р. В., 

Ляшенко Н. О., Ільченко Л. А., Лященко О. І., Яланський О. В., 

Олізько О. П., Рябченко Е. М. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 28 с. 
Розроблена науково обґрунтована структура посівних площ для 

кожного ґрунтово-кліматичного району області, висвітлені питання 

сортової політики і забезпечення господарств області добазовим та 

базовим насінням. Наведена коротка характеристика економічної 

діяльності агропромислового комплексу Дніпропетровської області 

 

5. Програма збільшення виробництва зерна та оптимізація 

ресурсного забезпечення технологій вирощування сорго /  

Сень О. В., Демидов О. А., Сухомлин О. В., Петриченко В. Ф., 

Заришняк А. С., Іващенко О. О., Кононюк В. А., Черенков А. В., 

Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Лебідь Є. М., Циков В. С., 

Дзюбецький Б. В., Боденко Н. А., Цилюрик О. І., Чабан В. І., 

Краснєнков С. В., Яланський О. В., Артеменко С. Ф., Ткаліч Ю. І., 

Пінчук Н. І., Федоренко Е. М., Рибка В. С., Бенда Р. В.,  

Вожегова Р. А., Коваленко А. М. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 26 с. 
Наводиться загальна характеристика розвитку виробництва зерна 

сорго в Україні, технологія виробництва товарного зерна та 

організація насінництва сорго 

 

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

6. Цилюрик А. И. Минимализация обработки почвы 

под ячмень яровой в северной Степи Украины /  

А. И. Цилюрик, В. П. Шапка // Ştiinţa agricolă. – 2013. – 

Nr.2. – C. 25-29. (Аграрная наука, Кишинев, Молдова). 
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Изучено влияние разных способов основной обработки почвы под 

ячмень яровой на агрофизические свойства почвы, водный режим 

чернозёма, рост и развитие растений, засорённость посевов и 

продуктивность зерновой культуры. Установлено, что чизельная 

обработка почвы обеспечивает лучшие условия накопления влаги, 

гарантирует высокий урожай и наивысший уровень рентабельности 

производства зерна 

 

7. Маршалкина Т. В. Получение изолята эймерий вида 

Eimeria tenella с ускоренным циклом развития /  

Т. В. Маршалкина // Актуальные вопросы ветеринарной 

биологии. – Санкт-Петербург, 2013. – № 3. – 52 с. 
Селекційним відбором перших виділених ооцист в патентний 

період розвитку після попереднього восьмикратного пасажування 

еймерій через організм курчат, були отримані збудники E. tenella з 

прискореним циклом розвитку, які будуть використані при розробці 

специфічної профілактики еймеріозу 

 

8. Шлапунов В. Н. Селекция совместных гибридов 

кукурузы силосного направления для Беларуси /  

В. Н. Шлапунов, Б. В. Дзюбецкий, В. Ю. Черчель,  

Н. Ф. Надточаев // Вестник БарГУ. – Барановичи, 2013. – 

Вип. 1. – С. 92-98. 
Рассмотрены показатели продуктивности и скороспелости 

гибридов кукурузы совместной селекции, созданных в Институте 
сельского хозяйства степной зоны НААН Украины, по результатам 

конкурсного испытания в Научно-практическом центре НАН 

Белорусии по земледелию 

 

9. Маршалкина Т. В. Динамика содержания общего 

белка и его фракций в сыворотке крови цыплят 

иммунизированных против эймериоза / Т. В. Маршалкина 

// Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 

академии. – Курск, 2013. – Вып. 1. – С. 71-72. 
Наведено результати біохімічних досліджень крові курчат, 

імунізованих біопрепаратом для специфічної профілактики еймеріоза 

курчат, в основі якого імуногеном є ізолят E. tenella з прискореним 

циклом розвитку 
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10. Цилюрик А. И. Ресурсосберегающая мульчирующая 

обработка чернозёмов степи Украины / А. И. Цилюрик,  

А. И. Горбатенко, В. Н. Судак // Вестник Саратовского 

госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. – 2013. – № 10. – 

С. 41-43. 
В статье изложены результаты изучения агроэкономической 

эффективности отвальной и различных способов мульчирующей 

минимальной обработки почвы (чизельная, плоскорезная, дисковая) при 
выращивании подсолнечника после озимой пшеницы в условиях Степи 

Украины. Обоснована целесообразность применения чизельной (14-16 

см) и плоскорезной (12-14 см) основной обработки почвы, которая на 

фоне органо-минеральной системы удобрений (солома + N60P30K30) по 

уровню урожайности семян не уступает вспашке (2,53-2,59 т/га), при 

этом оказывает положительное влияние на структурное состояние 

пахотного слоя (содержание агрономически ценных агрегатов – 89-

91% ), обеспечивает дополнительную (68-89 м3/га) аккумуляцию 

продуктивной влаги в осенне-зимний период, экономию горючего (6,6-

7,9 л/га) и средств (71-118 грн./га), повышение рентабельности 

производства на 5-14 % 

 

11. Гирька А. Д. Предшественник как фактор 

формирования продуктивности овса и ячменя ярового в 

условиях Северной Степи Украины / А. Д. Гирька, Т. В. Гирька, 

И. А. Кулик // Земледелие и защита растений  – 2013, 

Минск. – №6. – С. 12–13. 
Приведенные результаты исследований по изучению лучшего 

предшественника под овес и ячмень яровой для северной части Степи 

Украины и определению оптимальной, наиболее экономически 

целесообразной дозы внесения минеральных удобрений под эти 

культуры. Установлено влияние предшественников и доз внесения 

минеральных удобрений на уровень водопотребления и 

продуктивности растений овса и ячменя ярого 

 

12. Цилюрик А. И Агротехнические приёмы борьбы с 

эрозией почвы в паровом поле северной Степи Украины / 

А. И. Цилюрик // Земледелия и селекция в Беларуси. – 

2013. – Вып. 49. – С. 50-59. 
Доказано, что использование раннего пара даёт возможность 

существенно снизить дефляцию почвы до безопасного уровня 5-12 

г/м²/5мин и уменьшить смыв почвы в 4-12 раз, за счёт сбережения 
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максимального количества растительных остатков 396-630 шт./м² и 

снижения доли эрозионных пылеватых фракций (агрегаты <0,25 мм) 

до минимальных показателей – 5,4-5,6%. Установлена высокая 

водоаккумулирующая способность раннего пара в осенне-зимний 

период, что даёт возможность дополнительно накопить 130 м³/га 

влаги в корнеактивном слое 0-150 см, сравнительно с зяблевой 

вспашкой, а это очень важно в засушливых условиях зоны Степи 

 

13. Гирька А. Д. Влияние минерального питания на 

фотосинтетическую деятельность и продуктивность посевов овса 

и ячменя ярового после различных предшественников в Северной 

Степи Украины / А. Д. Гирька, В. А. Ищенко, И. А. Кулик,  

О. Г. Андрейченко // Зерновое хозяйство России. – 2013. – 

№6 (30). – С. 47-51. 
Изучено влияние применения микроудобрений на 

фотосинтетическую деятельность и урожайность овса и ячменя 

ярового в условиях северной Степи Украины. Установлено, что при 

выращивании после рекомендованных предшественников, эти 

культуры значительно лучше реагируют на повышение 

агрохимического фона и формируют мощный ассимиляционный 

аппарат. Выявлено, что после пшеницы озимой за счет внесения 
N40P40K40 + подкормки в фазе кущения азотом N30 + опрыскивания 

растений микроудобрением реаком-СР-зерно, полученный прирост 

урожая зерна на уровне 14,5% у овса и 20,2% у ячменя 

 

14. Деркач Е. В. Биотехнологические и молекулярно-

генетические характеристики линий кукурузы 

селекционной группы Ланкастер / Е. В. Деркач,  

О. Е. Абраимова, В. В. Борисова, В. Ю. Черчель,  

Т. Н. Сатарова // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. – 2013. – Т. 15, № 3 (5). –  

С. 1596-1600. 
В статье рассмотрены биотехнологические особенности линий 

кукурузы селекционной группы Ланкастер в культуре in vitro, 

представлен молекулярно-генетический анализ линий данной группы 

 

15. Деркач Е. В. Повышение генетического потенциала 

отзывчивости кукурузы в культуре in vitro / Е. В. Деркач, 

О. Е. Абраимова, В. Ю. Черчель, В. В. Борисова,  
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Н. М. Черноусова, Т. Н. Сатарова // Кукуруза и сорго. – 

2013. – № 3. – С. 21-26. 
Показана возможность повышения генетического потенциала 

отзывчивости кукурузы в культуре in vitro у кукурузы путем создания 

гибридов между коммерчески ценными и модельными линиями. 

Установлено влияние генотипа материнских и отцовских 

компонентов гибридов на отзывчивость в культуре in vitro. 

Охарактеризована сила влияния генотипа, условий года и 

взаимодействия этих факторов на каллусогенный  потенциал 

гибридов. Определены оптимальные гибридные комбинации для 
вовлечения селекционно перспективных отечественных линий кукурузы 

в биотехнологический процесс 

 

16. Derkach K. V. Callusogenesis in maize inbred DK 212 

under sodium chloride / K. V. Derkach, O. E. Abraimova,  

T. M. Satarova // Maize Genetics Cooperation Newsletter. – 

2013. – Vol. 86. – P.13-14. 
У процесі дослідження в культурі in vitroвпливу хлоридного 

навантаження на проліферацій ну активність калусної тканини 

інбредної лінії ДК 212 виявлено нелетальну селективну концентрацію 

хлориду натрію, яка може бути використана в дослідженнях з 
клітинної селекції 

 

17. Дзюбецкий Б. В. Комбинационная способность 

самоопыленных линий кукурузы плазмы Айодент/  

Б. В. Дзюбецкий, Н. А. Боденко, Н. Н. Федько,  

Т. Н. Бондарь // Уральский научный вестник. – 2013. – №27 

(75). – С. 24-29. 
В процессе изучения тесткроссов линий S3 – S4 полученных на базе 

сестринских двойных гибридов кукурузы плазмы Айодент, была 

определена их общая (ОКС) и специфическая (СКС) комбинационная 

способность, а также проведена фенологическая оценка. Выделены 

пять линий, которые имели положительные значения оценок ОКС в 

течение 2-х лет 

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ 

ВИДАННЯХ УКРАЇНИ 

 

18. Крамарьов С. М. Екологічне обґрунтування 
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застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з 

осадів міських стічних вод / С. М. Крамарьов // 

Агроекологічний журнал. – 2013. – №4. – С. 70-73. 
Наведено комплексну еколого-гігієнічну оцінку осадів  міських 

стічних вод (ОМСВ) станцій аерації м. Дніпропетровська. Здійснено 

оцінку динаміки основних фізико-хімічних показників зі збільшенням 
терміну зберігання. Розроблено спосіб вилучення важких металів з 

осадів та технологію виготовлення органо-мінеральних добрив на їх 

основі. Обґрунтовано, що за використання таких добрив можливо 

отримувати с/г продукцію, що відповідає чинним санітарно-

гігієнічним нормам 

 

19. Гармаш О. І. Взаємозв’язок між продуктивністю і 

відтворювальною  здатністю у корів червоної молочної 

породи / О. І. Гармаш // Біоресурси і природокористування : 

зб. наук. праць. – 2013. – Т. 5. – № 3-4. – С. 100-106. 
Викладено результати оцінки корів червоної молочної породи за 

показниками відтворювальної здатності, молочної продуктивності 

та біоенергетичним еквівалентом надою. Розроблено прогностичні 

рівняння регресії, які демонструють взаємозв’язок між 

вищенаведеними ознаками 

 
20. Логвіненко В. І. Взаємозв’язок молочної 

продуктивності корів та рівня їх відтворювальної здатності 

залежно від лінійної приналежності / В. І. Логвіненко // 

Біоресурси і природокористування. – 2013. – № 3-4. –  

С. 107-110. 
Наведено результати досліджень щодо рівня взаємозв’язку 

молочної продуктивності корів та рівня їх відтворювальної 

здатності. Встановлено, що з підвищенням молочної продуктивності 

є тенденція зниження відтворної функції корів, що доцільно 

враховувати при селекційному процесі з поголів’ям 

 
21. Плис В. М. Епізоотологічний моніторинг 

пастерельозу (холери) птиці в птахогосподарствах, 

приватному секторі, серед диких перелітних і 

синантропних птахів / В. М. Плис // Ветеринарна 

медицина: міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2013. – № 97. –  

С. 222-224. 
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В статті викладено результати дослідження впливу різних 

концентрацій таніну на фіксовані еритроцити при виготовлені 

антигену антитільного еритроцитарного, як складового компоненту 

набору для зажиттєвої діагностики пастерельозу (холери) птиці 

 

22. Плис В. М. Аналіз впливу якості кормів на 

фізіологічний стан високопродуктивних кросів птиці у 

Дніпропетровському регіоні / В. М. Плис, Т. В. Колбасіна, 

Г. Н. Мартиненко, Л. С. Короленко // Ветеринарна 

медицина: міжвід. темат. наук. зб. – 2013. – № 97. –  

С. 464-466. 
Проведено дослідження та проаналізовано дані щодо впливу якості 

кормів на фізіологічний стан та якість продукції птахівництва у 

Дніпропетровському регіоні 

 

23. Дзюбецький Б. В. Формування ознаки «вологість» у 

скоростиглих гібридів кукурудзи / Б. В. Дзюбецький,  

В. Ю. Черчель В. А. Марочко // Вісник аграрної науки. – 

2013. – № 1. – С. 41-44. 
В статті підіймаються питання впливу морфобіологічних 

особливостей качана скоростиглих гібридів кукурудзи на формування 

ознаки «вологість зерна при дозріванні». Доведено, що розкриття 

обгорток і пониклі качани негативно впливають на масу 1000 зерен та 

в подальшому на продуктивність рослин в цілому 

 

24. Зєльдін В. Ф. Взаємозв’язок запліднюваності тварин 

і тривалості сервіс-періоду в свиноматок / В. Ф. Зєльдін // 

Вісник аграрної науки. – 2013. – № 4. – С. 41-43. 
Встановлено – висковірогідний коефіцієнт кореляції між 

запліднюючою здатністю та сервіс-періодом – 0,833±0,102. Доведено, 

що запліднюваність маток від першого осіменіння в межах 70-75% є 

мінімальною 

 

25. Черчель В. Ю. Оцінка різних типів гібридів 

кукурудзи за генетичними дистанціями та ступенем 

гетерозису / В. Ю. Черчель, Б. В. Дзюбецький,  

В. В. Борисова, Т. М. Сатарова // Вісник аграрної науки. – 2013. 

– № 8. – С. 33-37. 
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Для різних типів гібридів кукурудзи проведено порівняння генетичних 

дистанцій, визначенних за однонуклеотидним поліморфізмом ДНК, між 

батьківськими лініями та рівнем гетерозису за врожайністю зерна. 

Показано, що сестринські гібриди, в родоводі батьківських ліній яких є 

значна частка генетичного матеріалу різних зародкових плазм, за 

генетичними дистанціями наближаються до простих гібридів. 

Показники гетерозису гібридів за врожайністю зерна збільшуються за 

насичення генотипів їх батьківських форм матеріалом з широкою 

генетичною основою 

 

26. Кирпа М. Я. Зберігання та передпосівна підготовка 

насіння кукурудзи / М. Я. Кирпа // Вісник аграрної науки. – 

2013. – № 8. – С. 58-61. 
Досліджено елементи інноваційної екологічно чистої технології 

зберігання насіння кукурудзи, яка включає наступні чинники 

довговічності – низьку вологість і охолодження зерна, його 

герметичне пакування та обмеження різких температурних коливань. 

З метою підвищення схожості і врожайності рекомендовано 

обробляти насіння перед сівбою новою композицією, яка містить 

протруйник і ріст регулятор 

 

27. Козир В. С. Якісні показники шкур бугайців 

молочної, комбінованої і m’ясної порід / В. С. Козир // 

Вісник аграрної науки. – 2013. – № 9. – С. 25-28. 
Досліджено у віковій динаміці якісні показники шкур бугайців різних 

за напрямком продуктивності порід 

 
28. Дзюбецький Б. В. Використання генетичної плазми 

кукурудзи Айодент у селекції вихідного матеріалу /  

Б. В. Дзюбецький, Н. А. Боденко, Т. М. Бондарь // Вісник 

аграрної науки. – 2013. – № 9. – С. 32-35. 
Наведено результати досліджень за 2011 – 2012 рр. щодо 

випробування тесткросів ліній S3 – S4 отриманих від самозапилення 
сестринських простих гібридів (SС) плазми Айодент та визначена їх 

загальна (ЗКЗ) та специфічна (СКЗ) комбінаційна здатність. Виділено 

три лінії, які мали позитивні значення оцінок ЗКЗ протягом 2-х років 

 

29. Кирпа М. Я. Післязбиральна обробка насіння 

кукурудзи та особливості її проведення в господарствах / 
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М. Я. Кирпа // Вісник аграрної науки. – 2013. – №10. –  

С. 43-46. 
Охарактеризовано систему післязбиральної обробки насіння 

кукурудзи в Україні, наведено аналіз матеріально-технічного стану 

кукурудзообробних заводів. Розроблено та запропоновано новий 

комплекс механізований із сушаркою для вирощування і підготовки 

100-150 т насіння кукурудзи в господарствах 

 

30. Лебідь Є. М. Родючість ґрунту та врожайність 

польових культур за різних систем обробітку та удобрення 

в сівозміні / Є. М. Лебідь, О. І. Цилюрик, А. Г. Горобець,  

А. І. Горбатенко, В. І. Чабан, В. М. Судак // Вісник 

Дніпропетровського державного аграрного університету. – 

2013. – № 2. – С. 26-31. 
Наведено результати вивчення ефективності агроприйомів, які 

стримують надмірне залучення азоту в кругообіг, сприяють 

покращенню гумусного стану чорнозему і забезпечують високий рівень 

урожайності культур у польових сівозмінах короткої ротації (ранній 

пар, мінімальна система обробітку ґрунту, рослинні рештки, 

мінеральні добрива 

 

31. Чабан В. І. Урожай і якість зерна ячменю ярого при 

використанні мікродобрив у північному Степу України /  

В. І. Чабан, С. М. Крамарьов, О. Ю. Подобед // Вісник 

Дніпропетровського державного аграрного університету. – 

2013. – № 2. – С. 32-36. 
Наведено результати досліджень по ефективності мікродобрив на 

ячмені ярому в умовах степової зони. Вивчено зміни поживного режиму 
грунту, елементний склад рослин, вплив мікроелементів на  урожай і якість 

зерна 

 

32. Козирь В. С. Розвиток і хімічний склад кісткової 

тканини передньої кінцівки у худоби різних напрямків 

продуктивності / В. С. Козирь // Вісник Дніпропетровського 

державного аграрного університету. – 2013. – № 2. –  

С. 153-156. 
Наведено дані про інтенсивність розвитку і хімічний склад тканини 

передньої кінцівки у худоби м’ясного і молочного напрямку продуктивності 
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33. Деркач К. В. Оцінка здатності до прямої регенерації 

у ліній кукурудзи селекційної групи Ланкастер /  

К. В. Деркач, О. Є. Абраімова, Т. М. Сатарова,  

О. А. Молитва, В. С. Калугина, М. Г. Панасенко,  

С. С. Печорна // Вісник Дніпропетровського університету. 

– Д. : Ліра, 2013. – Вип. 21(2). – С. 59-63. 
Оцінено здатність до прямого органогенезу сегментів вузлової 

області пагонів 4-добових проростків ліній кукурудзи селекційної групи 

Ланкастер. Відзначено особливості прямої регенерації даних 

експлантатів. Відзначено вплив мінеральної основи живильного 

середовища на регенераційну здатність у культурі in vitro на 45-у добу 

культивування. Надано рекомендації щодо використання прямого 

гемогенезу та прямого геморизогенезу у біологічних системах 

агробактеріальної трансформації 

 

34. Бочевар О. В. Эффективность гуминовых 

препаратов на зернобобовых культурах в условиях Степи 

Украины / О. В. Бочевар, А. В. Бутюгин, А. В. Ильенко // 

Вісник Донецького національного університету. Серія А. 

Природничі науки. – 2013. – №1. – С. 140-145. 
Приведенные результаты исследований по изучению 

эффективности буроугольных гуминовых препаратов в технологиях 

выращивания гороха, сои и чечевицы. Исследования выполнены в 

условиях полевых опытов. Установлено позитивное влияние 

предпосевной обработки семян и опрыскивания вегетирующих 

растений гороха, сои, чечевицы гуминовыми препаратами на 

прорастание семян, выживаемость растений и урожайность зерна. 

Показано, что буроугольные гуминовые препараты повышают 

урожайность зернобобовых культур на 7-53% 

 

35. Кравець С. С. Звуження міжрядь – важливий резерв 

підвищення врожайності кукурудзи / С. С. Кравець // 

Вісник Львівського національного аграрного університету : 

агрономія. – Л. : Львів. нац. аграр. ун-т, 2013. – № 17 (2). – 

С. 67-69. 
Розглянута можливість підвищення урожайності кукурудзи за 

рахунок оптимізація площі живлення 
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36. Ярошенко С. С. Продуктивність і морозозимостійкість 

пшениці озимої залежно від строку сівби / С. С. Ярошенко // 

Вісник Львівського національного аграрного університету : 

агрономія. – Л. : Львів. нац. аграр. ун-т, 2013. – № 17 (2). – 

С. 88-92. 
Наведено результати досліджень по вивченню впливу строків сівби 

на морозостійкість пшениці озимої. Визначено умови вирощування за 

яких рослини формують високу регенеративну здатність  після впливу 
низьких температур 

 

37. Гирка А. Д. Урожайність вівса і ячменю ярого 

залежно від попередника та застосування мікродобрив у 

Північному Степу / А. Д. Гирка, І. О. Кулик,  

О. Г. Андрейченко // Вісник Полтавської державної 

аграрної академії. – 2013. – № 2. – С. 40–42. 
Представлені результати вивчення впливу застосування 

мікродобрив на урожайність вівса та ячменю ярого в умовах 

північного Степу. Дослідом встановлено, що комплексне застосування 

мікродобрив при обробці насіння та обприскуванні рослин у фазі 

кущіння забезпечує підвищення врожайності вівса на 10% та ячменю 

на 15% залежно від попередника 

 

38. Плис В. М. Вплив фіксуючих речовин на 

еритроцити при виготовленні антигену антитільного 

еритроцитарного / В. М. Плис // Вісник Сумського 

національного аграрного університету. – 2013. – № 2. –  

С. 120-123. 
В статті розглянуто вплив деяких фіксуючих речовин на 

еритроцити при виготовленні антигену антитільного 

еритроцитарного. Встановлено, що для фіксації еритроцитів барана 
краще використовувати 0,5 %-вий розчин акролеїну та буферно-

сольовий розчин Хенкса з рН 7,6 в об’ємі 1000 см3 з експозицією 30 

хвилин 

 

39. Гирка А. Д. Вплив застосування біопрепаратів та 

біологічно активних речовин на формування елементів 

продуктивності ячменю ярого в північному степу /  

А. Д. Гирка, В. А Іщенко, О. В. Ільєнко, О. Г. Андрейченко, 
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І. О. Кулик // Вісник центру наукового забезпечення АПВ 

Харківської обл. – Х., 2013. – Вип. № 14. – С. 30-36. 
Наведено результати впливу біопрепаратів, регуляторів росту та 

мікродобрива на формування елементів продуктивності плівчастого 

ячменю ярого. Більший вплив на урожайність плівчастого ячменю 

ярого в умовах північного Степу мало використання біопрепарата 

поліміксобактерин у поєднанні із мікродобривом реаком при 

проведенні інокуляції посівного матеріалу 

 

40. Гирка А. Д. Ефективність добрив, норм висіву та 

інокуляції насіння у підвищенні зернової продуктивності 

гороху вусатого морфо типу в північному Степу /  

А. Д. Гирка, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Бочевар, В. А. Іщенко 

// Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської 

обл. – Х., 2013. – Вип. № 14. – С. 37-46. 
Досліджено реакцію рослин гороху вусатого морфотипу на дію доз 

мінеральних добрив, норм висіву насіння та обробки його 

бактеріальними і гуміновими препаратами, особливості використання 

посівами продуктивної вологи з ґрунту, формування структури 

урожаю рослин та зернової продуктивності посівів залежно від 

впливу досліджуваних факторів 

 

41. Солодушко М. М. Урожайність озимих та ярих 

зернових колосових культур в умовах Степу /  

М. М. Солодушко // Вісник центру наукового забезпечення 

АПВ Харківської обл. – Х., 2013. – Вип. № 14. – С. 122-127. 
Представлено результати досліджень за 2007–2010 рр. по 

визначенню продуктивності озимих та ярих зернових колосових 

культур в умовах Степу України.  Наведено кількісні показники 

величини врожаю озимих та ярих форм пшениці, ячменю і тритикале 

залежно від попередників та строків сівби 

 

42. Крамарьов С. М. Зміна родючості чорноземів 

звичайних під впливом тривалої дії на них /  

С. М. Крамарьов // Генеза, географія та екологія ґрунтів : 

зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Спец. вип. – С. 288-302. 
На основі обшитого експериментального матеріалу вказано 

напрямок змін агрофізичних та агрохімічних показників чорноземів 

звичайних на ріллі по відношенню до цілини 
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43. Крамарьов С. М. Вплив передпосівної інкрустації на 

схожість насіння у посушливих умовах / С. М. Крамарьов, 

Ю. Я. Сидоренко // Захист рослин. – 2013. – №9 (62). –  

С. 36-40. 
У результаті проведених досліджень встановили, що завдяки 

передпосівній інкрустації насіння врожайність зерна озимої пшениці в 

середньому за п’ять років (2009-2013 рр.) зростала порівняно з 
контролем (обробка насіння лише одним протруйником) на 2,0-3,1 

ц/га. Мікроелементні препарати у хелатній формі, якими обробили 

насіння озимого ячменю сорту Основа, продемонстрували ефективний 

вплив на формування структурних показників культури. Наприклад, 

показник маси 1000 насінин збільшувався за різних норм внесення 

добрив, у середньому, на 1,3-1,8 г порівняно з контролем, що 

позитивно позначилось і на рівні врожайності озимого ячменю. На 

фоні без добрив урожайність становила 3,76-3,91 т/га (на 1,6-3,1 ц/га 

більше, ніж без обробки насіння препаратами 

 

44. Черенков А. В умовах степового землеробства 

найкращі посіви озимих культур формуються після чистого 

пару / А. Черенков, М. Шевченко // Зерно і хліб. – 2013. – 

№ 1. – С. 21-23. 

 

45. Шевченко М. Бар’єр проти бур’янів у зоні степу має 

спиратися передусім на оптимальну структуру посівних 

площ / М. Шевченко, О. Шевченко, С. Шевченко,  

Н. Швець // Зерно і хліб. – 2013. – № 4. – С. 56-57. 
За результатами польових дослідів і обстежень показано 

особливості формування видового складу бур’янів на різних етапах 

розвитку землеробства в зоні Степу. Розкрито механізми взаємодії 

кліматичних, технологічних факторів з біологічною адаптивністю 

бур’янів. Рекомендовано принципи побудови системи боротьби з 

бур’янами та добору гербіцидів залежно від видового спектру 

забур’яненості 

 

46. Дзюбецький Б. В. Основні господарсько-цінні 

ознаки тест кросів кукурудзи різних гетерозисних моделей 

в умовах західного Лісостепу України / Б. В. Дзюбецький, 

Н. А. Боденко, Я. Д. Заплітний // Зрошувальне 
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землеробство: зб. наук. праць. – Херсон : Айлант, 2013. – 

Вип. 59. – С. 139-141.   
Викладено результати досліджень по вивченню тесткросів шести 

різних гетерозисних моделей за ознаками «врожайність зерна» та 

«збиральна вологість зерна» в умовах Західного Лісотепу України. 

Виділено гетерозисні моделі Айодент×Лаукон, Змішана×Айодент та 

Айодент×Змішана, як найбільш ефективні при селекції  

високоврожайних гібридів кукурудзи адаптованих до умов даної зони 

 

47. Дзюбецький Б. В. Результати екологічного 

сортовипробування середньостиглих і середньопізніх 

гібридів кукурудзи різних типів та гетерозисних моделей / 

Б. В. Дзюбецький, М. М. Федько, Л. А. Ільченко // 

Зрошувальне землеробство: зб. наук. праць. – Херсон : 

Айлант, 2013. – Вип. 59. – С. 143-146.   
Наведено результати чотирирічних досліджень з екологічного 

сортовипробування середньостиглих та середньопізніх зразків 

кукурудзи. Вивчено та висвітлено закономірності прояву селекційних 

та господарсько-цінних ознак, що визначають адаптованість до умов 

зони Степу України у гібридів, залежно від їх типу та гетерозисної 

моделі 

 

48. Борисова В. В. Біоінформаційна характеристика 

геному кукурудзи у зв’язку із проведенням SNP-аналізу 

селекційного матеріалу / В. В. Борисова, В. Ю. Черчель,  

Б. В. Дзюбецький, Т. М. Сатарова // Зрошуване 

землеробство : зб. наук. праць. – Херсон : Айлант, 2013. – 

Вип. 59. – С. 161-169. 
За результатами проведеного аналізу однонуклеотидного 

поліморфізму вітчизняного селекційного матеріалу надана детальна 

біоінформаційна характеристика вивченим лініям кукурудзи 

 

49. Остапенко С. М. Вплив мінеральних добрив на 

урожайність та вміст цукру у різних сортозразків 

цукрового сорго / С. М. Остапенко, М. А. Остапенко,  

І. В. Костиря, О. В. Бочевар, А. О. Семяшкіна,  

Н. С. Бондаренко // Зрошуване землеробство : зб. наук. 

праць. – Херсон : Айлант, 2013. – Вип. 60. – С. 52-54 
Досліджено особливості зміни урожайності зеленої маси та 
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концентрації цукрів у соку стебел цукрового сорго залежно від складу 

мінерального удобрення. Встановлено, що в ґрунтово-кліматичних 

умовах Присивашшя для зростання урожайності листково-стебельної 

маси цукрового сорго найбільш важливу роль відіграють азотні 

добрива, а для підвищення цукристості в соку стебел – фосфорні. 

Калійні добрива мали малопомітний вплив на обидва показники. За 

вмістом цукру в соку стебел і урожайністю суттєво виділився сорт 

Цукрове 1, що дає підстави вважати його серед досліджуваних 

сортозразків найбільш перспективним як сировини для виготовлення 
рідкого цукру 

 

50. Деркач Е. В. Вплив фізіологічно активних речовин 

на збереження морфогенності калусів кукурудзи за 

тривалого культивування in vitro / К. В. Деркач,  

О. Є. Абраімова, Т. М. Сатарова // Зрошуване землеробство : 

Збірник наук. праць. – Херсон : Айлант, 2013. – Вип. 60. – 

С. 89-92. 
Вивчено вплив манітолу та різних концентрацій цефотаксиму на 

збереження морфогенності калусів кукурудзи за тривалого їх 

культивування in vitro. Показано генотипову залежність реакції 

калусних тканин використаних комерційних ліній групи Ланкастер на 
вивчені фізіологічно активні речовини та запропоновано 

диференційований підхід до використання цих компонентів 

живильного середовища для різних генотипів 

 

51. Кирпа М. Я. Наукові принципи і методи збереження 

якості насіння зернових культур / М. Я. Кирпа,  

Н. О. Пащенко, С. О. Скотар, М. О. Стюрко // Зрошуване 

землеробство : Збірник наук. праць. – Херсон : Айлант, 

2013. – Вип. 60. – С. 93-97. 
Визначено склад зернової маси та вплив основних факторів – 

вологості, температури, доступу кисню в процесі зберігання насіння. 

З’ясовано оптимальні строки зберігання залежно від стану і 

призначення насіння, детально досліджено методи збереження якості 

зернової маси в умовах герметизації. З метою підвищення схожості і 

врожайності рекомендовано обробляти насіння кукурудзи перед 

сівбою новою композицією, яка містить протруйник і регулятор 

росту 

 

52. Федько М. М. Густота стояння рослин як фон для 
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добору та її вплив на елементи структури врожаю у 

інбредних ліній кукурудзи (Zea maize L.) / М. М. Федько // 

Зрошуване землеробство : Збірник наук. праць. – Херсон : 

Айлант, 2013. – Вип. 60. – С. 97-101. 
У результаті вивчення елементів структури врожаю 

самозапилених ліній кукурудзи різних геноплазм виявлено, що найбільш 

мінливими при різних густотах стояння рослин є ознаки «маса 

качана», «довжина качана» та «маса 1000 зерен». Відзначено 

стабільність ознак «кількість рядів зерен», «кількість зерен в ряду» і 

«натура зерна». Максимальними значеннями ознаки «маса качана» 

відзначились лінії плзми Iodent, а у ліній геноплазми Lancaster С103 

значення «маси 1000 зерен» 

 

53. Ткаліч Ю. І. Енергетичні принципи контролювання 

бур’янів у посівах кукурудзи / Ю. І. Ткаліч, С. С. Кравець // 

Карантин і захист рослин. – К. : «Колобіг». – 2013. – № 2. – 

С. 7-10. 
Наведені результати польових досліджень з вивчення 

можливостей підвищення конкурентоспроможності посівів кукурудзи 

ранньостиглого гібрида Почаївський 190 МВ по відношенню до 

бур’янів при  вирощуванні з міжряддями 35 см. Для захисту 

вузькорядних посівів від бур'янів використані  гербіциди ґрунтової 

(харнес) та післясходової (стеллар, діален cупер,таск) дії 

 

54. Матюха В. Л. Продуктивність пшениці озимої 

залежно від ЕПШ бур’янів та захисту від них посівів /  

В. Л. Матюха // Карантин і захист рослин. – К. : «Колобіг». 

– 2013. – № 4. – С. 5-7. 
Результати польових і виробничих досліджень підтверджують 

переваги визначення ЕПШ бур’янів та прийомів захисту від них посівів 

озимої пшениці після непарових попередників на основі показників 

визначення проективного покриття її рослинами поверхні ґрунту у 

фазі весняного кущення культури 

 

55. Крамарьов С. М. Продуктивність і якість зерна 

пшениці озимої при використанні макро- та мікродобрив в 

північному Степу України / С. М. Крамарьов // Корми і 

кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. – Вінниця : 

ТОВ «Видавництво-друкарня Діло», 2013. – №76. –  
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С.171-177. 
Встановлено, що використання мікроелементів на неудобреному 

фоні забезпечує приріст врожаю зерна по чорному пару на 5-7%, а на 

зайнятому – 10-16%. За рахунок поєднання з підживленням рослин 
азотом урожай зерна підвищився на 10-12 і 16-21% відповідно. На 

фоні основного внесення добрив їх дія послаблювалась. Покращилась 

якість зерна. Вміст мікроелементів і важких металів відповідав 

санітарно-гігієнічним нормам 

 

56. Гирка А. Д. Формування елементів продуктивності 

рослинами вівса і ячменю ярого під впливом попередників 

та мікродобрив у північному Степу / А. Д. Гирка,  

І. О. Кулик // Науковий вісник Луганського національного 

аграрного університету : Сільськогосподарські науки : зб. 

наук. пр. / Луган. нац. аграр. ун-т. – Луганськ : Елтон-2, 

2013. – № 48. – С. 51-54. 
Представлені результати вивчення впливу попередників та 

застосування мікродобрив на урожайність вівса та ячменю ярого в 

північному Степу. Встановлено, що комплексне застосування 

мікродобрив при обробці насіння та обприскуванні посівів забезпечує 

суттєве підвищення врожайності. Виявлено, що порівняно з 

кукурудзою МВС та соняшником кращим попередником для згаданих 

культур є пшениця озима 

 

57. Волощук В.М. Відтворювальна здатність та власна 

продуктивність ремонтних свинок імпортних порід  в 

період адаптації в умовах промислового комплексу /  

В. М. Волощук, В. В. Замікула, А. П. Василів, В. І. Халак,  

Ю. М. Луник // Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Л., 2013. – Т. 15. – № 

1(55). – Ч. 2. – С. 20-25. 
Викладено результати порівняльного вивчення власної 

продуктивності та відтворювальної здатності свиноматок порід 

ландрас, велика біла, дюрок, гемпшир тп пєтрен в період адаптації в 

умовах промислового комплексу. Встановлено, що свиноматки великої 

білої породи та свиноматки породи ландрас найкраще адаптуються 
до умов утримання і годівлі в умовах промислових комплексів і мають 

найвищі показники продуктивності. Інші мясні породи мають високі 

генетичні задатки, але дляїх реалізації необхідно створювати належні 
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умови утримання та годівлі 

 

58. Гуменний В. Д. Проблема збереження і 

удосконалення генофонду локальних, аборигенних порід 

сільськогосподарських тварин і її значення для теорії і 

практики селекції відповідно до вимог СОТ /  

В. Д. Гуменний, С. Г. Шаловило, Я. І. Кирилів // Науковий 

вісник Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Л., 2013. – Т. 

15. – № 1(55). – Ч. 2. – С. 61-80. 
Наведено результати досліджень з вивчення стану зберігання та 

подальшого використання і удосконалення генофонду худоби 

локальних, аборигенних порід сільськогосподарських тварин, його 

значення для теорії і практики селекції відповідно до вимог СОТ 

 

59. Халак В. І. BEST LINEAR UNBIASED PREDICT 

(BLUP) – ефективний метод визначення племенної цінності 

свиней / В. І. Халак // Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Л., 2013. – Т. 15. – 

№1(55). – Ч. 2. – С. 224-229. 
Наведено результати досліджень ознак власної продуктивності 

ремонтних свинок та показники відтворювальної здатності 

свиноматок за умови їх належності до рівновагових класів розподілу за 
індексом BLUP 

 

60. Гуменний В. Д. Генетико-популяційні та організаційні 

підходи при збережені аутохтонних локальних порід в Україні /  

В. Д. Гуменний, А. М. Білоконь, Я. І. Кирило, С. Г. Шаловило // 

Науковий вісник Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. –  

Л., 2013. – Т. 15. – №3(57). – Ч. 3. – С. 47-59. 
Наведені результати досліджень із вивчення стану збереження , 

використання і значення генофонду худоби автохтонної, локальної 

сірої української породи для потреб людства та методи і шляхи 

збереження популяції тварин 

 

61. Халак В. І. Ефективність використання інтегрованих 
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показників оцінки свиноматок за ознаками з низьким рівнем 

успадкування / В. І. Халак, Ю. М. Луник // Науковий вісник 

Львівського національного університету ветеринарної медицини 

та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Л., 2013. – Т. 15. – №3(57). – 

Ч. 3. – С. 222-228. 
Наведено результати досліджень показників відтворювальної 

здатності свиноматок різних генотипів великої білої породи та 

ефективність використання інноваційних методів оцінки даної групи 
ознак 

 

62. Гетя А. А. Європейські рамкові програми. Нові 

служби майбутнього Internet / Гетя А. А., О. І. Костенко,  

В. Д. Гуменний, С. Л. Скловська, С. Г. Шаловило // 

Науковий вісник Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. –  

Л., 2013. – Т. 15. – №3(57). – Ч. 4. – С. 366-368.  
Готуючись до переходу на FP8, експерти ЄС особливу увагу 

приділили європейській стратегії щодо програмного забезпечення, 

висуваючи на передній план питання його архітектури та 

інфраструктури для розроблення, втілення, підтримки. Було зазначено 
три основних тенденції, потенціал яких може суттєво вплинути, в 

тому числі,  на розвиток аграрної галузі – землеробства та 

тваринництва. Ці три тенденції можна звести до трьох прошарків 

Internet-архітектури 

 

63. Халак В. І. Активність лужної фосфатази та 

амінотрансфераз  сироватки крові молодняку свиней та їх 

зв’язок з фізико-хімічними та хімічними показниками 

м’язової тканини та підшкірного сала / В. І. Халак // 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія : Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. 

праць / Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. К.: ВЦ НУБіП України, 

2013. – Вип. 190. – С. 369-375. 
Наведено результати досліджень біохімічних показників 

сироватки  крові, фізико-хімічного та хімічного складу м’язової 

тканини та підшкірного сала молодняку свиней. Встановлено, що 

кількість зразків найдовшого м’яза спини високої якості за 
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вологоутримуючою здатністю cстановить 8,0%,  вмістом жиру – 

16,0%,  ніжністю – 8,0%, інтенсивністю забарвлення – 20,0% 

 

64. Ткаліч Ю. І. Ефективність використання вологи, 

поживних речовин та світла посівами кукурудзи залежно 

від хімічних та механічних засобів знищення бур’янів /  

Ю. І. Ткаліч, О. І. Бокун // Наукові доповіді Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. – 

2013. − 4 (40). – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2013_4/6.pdf. 
Наведені результати трьох років досліджень з вивчення 

ефективності контролювання бур'янів в посівах кукурудзи за 

допомогою різних хімічних та механічних засобів в умовах Північного 

Степу України. Визначені найбільш ефективні інтегровані прийоми 

продуктивного використання вологи, живильних речовин та світла 

 

65. Гирка А. Д. Морфобіологічні особливості 

формування продуктивності вівса після різних 

попередників / А. Д. Гирка, І. О. Кулик // Науково-

технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН 

України. – Запоріжжя : «Дніпровський металург», 2013. – 

№3. – С. 58–63. 
Наведено результати досліджень з вивчення закономірностей 

формування зернової продуктивності у рослин вівса після різних 

попередників. Встановлено вплив попередників на реалізацію 

генетичного потенціалу вівса. Так, за рахунок підбору найкращого 

попередника врожайність вівса збільшилась на 18 % 

 

66. Гирка А. Д. Особливості росту, розвитку та 

формування продуктивності пшениці ярої під впливом 

агротехнічних прийомів вирощування / А. Д. Гирка,  

О. В. Ільєнко, Т. О. Перекіпська // Науково-технічний 

бюлетень Інституту олійних культур НААН України. – 

Запоріжжя : «Дніпровський металург», 2013. – №3. – С. 64–

71. 
Досліджено вплив строку сівби, глибини заробки насіння та фону 

мінерального живлення на показники польової схожості, глибини 

залягання вузла кущіння, утворення вузлових корінців, пагонів кущіння 

та інші морфологічні показники. Встановлено, що врожайність зерна 

пшениці ярої сорту Харківська 27 за раннього строку сівби на глибину 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2013_4/6.pdf
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загорання насіння 5–6 см та покращеного поживного режиму ґрунту 

збільшується на 14,4%, а сорту Харківська 30 – на 8,4% в порівнянні з 

оптимальним строком сівби 

 

67. Плис В. М. Вплив різних концентрацій таніну на 

фіксовані еритроцити при виготовленні антигену 

антитільного еритроцитарного ― складового компоненту 

набору для прижиттєвої діагностики пастерельозу (холери) 

птиці / В. М. Плис // Проблеми зооінженерії та 

ветеринарної медицини: зб. наук. праць. – Х., 2013. – № 27. 

– Ч 2. – С. 166-169. 
В статті викладено результати дослідження впливу різних 

концентрацій таніну на фіксовані еритроцити при виготовленні 

антигену антитільного еритроцитарного, як складового компоненту 

набору для зажиттєвої діагностики пастерельозу (холери) птиці 

 

68. Волощук В. М. Особливості поведінки молодняку 

свиней різного походження за умов використання тесту 

«відкрите поле» та їх продуктивність / В. М. Волощук,  

В. І. Халак, В. Л. Мартюшенко // Свинарство : міжвід. 

темат. наук. зб. Інституту свинарства і АПВ НААН. – 

Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2013 – Вип. 62. –  

С. 13-18. 
Наведено результати досліджень відгодівельних якостей 

молодняку свиней великої білої породи та тварин одержаних на основі 

промислового схрещуваннясвиноматок великої білої породи й кнурів-

плідників породи ландрас, а також особливості їх поведінки за умови 

використання тесту «відкрите поле». Встановлено, що рівень 

кореляційних зв’язків між коефіцієнтом емоційності і 

середньодобовими приростами становить у чистопорідни хта 

помісних тварин відповідно 0,688 і 0,905 

 

69. Сатарова Т. М. Генетичні дистанції ліній кукурудзи 

та їх цитостерильних аналогів за поліморфізмом SNP-

маркерів / Т. М. Сатарова, В. В. Борисова, В. Ю. Черчель, 

К. В. Деркач, О. Є. Абраімова // Селекція і насінництво : 

міжвід. тем. наук. зб. – Х. : ПП «Стиль-Іздат», 2013. – Вип. 

103. – С. 124-134. 
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Наведено результати порівняльного аналізу однонуклеотидного 

поліморфізму (SNP) за 384 ДНК-маркерами для набору з 90 ліній 

української селекції і набору з 342 ліній світової селекції. Модальним 

класом генетичних дистанцій для обох наборів є клас 0,40000-0,49999, 

куди потрапляють 58,13-60,67% всіх досліджених ліній. Генетичні 

дистанції між вихідними лініями та їх стерильними аналогами за 

проаналізованими SNP-маркерами при достатній кількості 

схрещувань наближаються до нуля. Аналоги-відновники фертильності 

мають залишкові генетичні дистанції відносно відповідних вихідних 
ліній та стерильних аналогів 

 

70. Кирпа М. Я. Крупність та посівні якості насіння 

пшениці озимої / М. Я. Кирпа // Селекція і насінництво : 

міжвід. тем. наук. зб. – Х. : ПП «Стиль-Іздат», 2013. – Вип. 

103. – С. 178-186. 
На прикладі різних сортів пшениці озимої визначено вплив 

крупності насіння на його посівні якості. Рекомендовано для сівби 

відбирати фракції насіння типорозміром 2,2х20 мм і більше, які 

формують вищу енергію проростання і силу росту 

 

71. Гирка А. Д. Сортові особливості формування 

схожості насіння вівса плівчастого і голозерного під 

впливом елементів агротехніки / А. Д. Гирка,  

І. О. Кулик, О. В. Ільєнко // Селекція і насінництво : 

міжвід. тем. наук. зб. – Х. : ПП «Стиль-Іздат», 2013. – Вип. 

103. – С. 193-198. 
Наведено результати досліджень з вивчення закономірностей 

формування густоти сходів рослин вівса плівчастого і голозерного під 

дією факторів зовнішнього середовища та агротехнічних прийомів 

вирощування (попередників, системи мінерального живлення). 

Встановлено вплив попередників та передпосівної обробки насіння 
вівса мікродобривом на польову схожість та густоту сходів рослин. 

Так, за рахунок підбору кращого попередника та обробки насіння 

мікродобривом, польова схожість вівса збільшилась на 4-6% у сорту 

Скакун та на 3-5% у сорту Скарб України 

 

72. Кирпа М. Я. Аеродинамічне сепарування та його 

вплив на якість насіння гібридів кукурудзи / М. Я. Кирпа, 

О. О. Рослик, С. О. Скотар // Селекція і насінництво : 
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міжвід. тем. наук. зб. – Х. : ПП «Стиль-Іздат», 2013. –  

Вип. 104. – С. 92-99. 
Установлено особливості процесу аеродинамічного сепарування 

насіння гібридів кукурудзи з метою сортування – калібрування і 

отримання посівних фракцій. Виявлено нестабільний характер зерно 

сепарації та формування фракцій насіння, неоднакових за якістю. 

Виходячи з отриманих результатів, рекомендовано здійснювати 

аеродинамічне сепарування насіння гібридів кукурудзи лише у режим їх 

очищення 

 

73. Денисюк О. В. Вплив батьків на молочну 

продуктивність корів-дочок / О. В. Денисюк, В. І. Халак,  

С. В. Приймач, Ю. М. Луник // Сільський господар. – 2013. 

– №5-6. – С. 5-8. 
Наведено результати досліджень впливу бугаїв-плідників різних 

генотипів та корів-матерів на молочну продуктивність їх дочок в 

умовах Центрального регіону України. Встановлено суттєвий вплив 

бугаїв-плідників на формування молочної продуктивності в дочок 

 

74. Крамарьов С. М. Еколого-гігієнічне обґрунтування 

застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з 

осадів міських стічних вод / С. М. Крамарьов // 

Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. 

научн. трудов. – Д. : ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – Вып. 68. –  

С. 178-182. 
На підставі натурних та експериментальних досліджень наведена 

комплексна еколого-гігієнічна оцінка осадів міських стічних вод 

(ОМСВ) станцій аерації м. Дніпропетровська, здійснена оцінка 

основних фізико-хімічних показників осадів за збільшення терміну їх 

зберігання; розроблено спосіб вилучення важких металів з ОМСВ та 

технологія виготовлення органо-мінеральних добрив на їх основі; 

показано, що при застосуванні таких добрив можливо вирощувати с/г 

продукцію, яка відповідає існуючим санітарно-гігієнічним вимогам 

 

75. Крамарьов С. М. Порівняльна оцінка вмісту гумусу 

та рухомих форм поживних речовин в чорноземах 

звичайних на цілині і ріллі / С. М. Крамарьов // 

Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. 

научн. трудов. – Д. : ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – Т. 2. – Вып. 
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71. – С. 88-92. 
Встановлено, що різке зниження вмісту гумусу на ріллі відносно 

цілини відбувається у верхньому 0-5 см шарі ґрунту. Значним 

залишається зниження вмісту гумусу в усьому орному шарі ґрунту, 
яке варіює від 23,9% у шарі 20-25 см, до 39,4% у шарі 5-10 см. На ріллі 

у нижніх шарах ґрунту відмічено наявність міграційних процесів 

рухомих, тобто, молодих в хімічному відношенні гумусових речовин, 

які накопичувались на ріллі під впливом тривалого використання, як 

органічних, так і мінеральних добрив 

 

76. Борисова В. В. Частоти SNP–алелів у ліній 

кукурудзи української селекції / В. В. Борисова,  

В. Ю. Черчель Б. В. Дзюбецький, Т. М. Сатарова // 

Таврійський науковий вісник / Херсон. держ. аграр. ун-т. – 

Херсон : Грінь Д. С., 2013. – Вип. 84. – С. 21-28. 
Результати порівняльного аналізу однонуклеотидного 

поліморфізму ліній кукурудзи вітчизняної та світової селекції виявили 

розходження в частотах алелів у 36 з 39 SNP-маркерів, розташованих 

на хромосомі 3. Визначено маркери, які мають однакову 

спрямованість та наближені частоти однонуклеотидних замін, що 

може свідчити про їх зчеплення. Для кожного з досліджених SNP-
маркерів визначено нуклеотиду, який є вихідним, і нуклеотиду, який є 

мутантним алелем 

 

77. Бочевар О. В. Вплив агротехнічних заходів 

вирощування на врожайність зерна нуту / О. В. Бочевар, 

Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, М. А. Остапенко,  

С. М. Остапенко  // Таврійський науковий вісник / Херсон. 

держ. аграр. ун-т. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – Вип. 85. – 

С. 13-17. 
Наведені результати досліджень впливу строків, способів сівби і 

норм висіву насіння на урожайність зерна і показники економічної 

ефективності вирощування нуту в умовах північного степу України 

 

78. Козир В. С. Технологічні властивості молока 

вівцематок / В. С. Козир, Т. О. Василенко  // Таврійський 

науковий вісник / Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : 

Грінь Д. С., 2013. – Вип. 85. – С. 128-131. 
Наведено результати досліджень впливу згодування кітним 

вівцематкам дніпропетровського типу асканійського м'ясо-вовнової 
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породи різної кількості сірки на хімічнимй склад і технологічні 

властивості молока. Показано, що молоко, отримане від маток, яким 

додатково вводили у раціон сірку, придатне до вживання 

 

79. Рибка В. С. Базові аспекти забезпечення 

економічної стабільності виробництва зерна в степовій зоні 

України / В. С. Рибка, М. С. Шевченко, В. Ю. Черчель,  

Н. О. Ляшенко, А. О. Кулик  // Таврійський науковий 

вісник / Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : Грінь Д. С., 

2013. – Вип. 85. – С. 276–286. 
Обґрунтовано агробіологічні та економічні аспекти застосування 

ряду прогресивних елементів технології вирощування основних 

зернових культур 

 

80. Зєльдін В. Визначення категорії «кнур-поліпшувач» 

/ В. Зєльдін // Тваринництво України. – 2013. – № 4. – С. 22-24. 
Розглянуто ефективність використання різних методичних 

підходів до визначення категорії «кнур-поліпшувач» 

 

81. Логвіненко В. Як позначається підвищена 

молокопрдуктивність корів на їх відтворювальній здатності 

/ В. Логвіненко // Тваринництво України. – 2013. – № 6. – 

С. 22-27. 
Наведено результати досліджень з вивчення показників молочної 

продуктивності і відтворної здатності корів з урахуванням їх 

походження. Встановлена загальна тенденція погіршення 

відтворювальної здатності у корів червоної молочної породи різної 

лінійної приналежності при зростанні рівня  молочної продуктивності 
тварин 

 

82. Козир В. Характеристика яловичини м’ясних, 

комбінованих і молочних порід худоби / В. Козир // 

Тваринництво України. – 2013. – № 7-8. – С. 26-29. 
Проведена порівняльна оцінка яловичини у міжпородному і віковому 

аспекті тварин. Визначена конкретна різниця якісних показників 

яловичини м’ясних, комбінованих і молочних порід, вирощених у 

степовій зоні України та бажані строки їх забою. Доведено, що всі 

вони можуть бути вагомим джерелом якісного м’яса на споживчому 

ринку 
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83. Олійник С. Що втрачає тваринництво України за 

відсутності запровадженої ідеології ICAR / С. Оліник,  

С. Скловська // Тваринництво України. – 2013. – № 9. – С. 2-5. 
Здійснено порівняльний аналіз стану тваринництва України і країн 

ЄС 

 

84. Козирь В. М’ясна продуктивність нащадків від 

поліпшувачів за надоями і жирністю молока / В. Козирь // 

Тваринництво України. – 2013. – №11 – С.19-21. 

 

85. Феденко В. С. Добір селекційних форм кукурудзи за 

вмістом каротиноїдів у зерні / В. С. Феденко, С. А. Шемет, 

Е. М. Федоренко // Физиология растений и генетика. – 

2013. – Т. 45. – № 4. – С. 313-318. 
Досліджено вміст каротиноїдів і параметри відбиття насіння 

селекційних форм кукурудзи. Встановлено можливість селекційного 

експрес-добору за параметрами кривих розподілу спектральних 

характеристик зернівок 

 

86. Деркач К. В. Вплив хлориду натрію на 

калюсогенний і регенераційний потенціали ліній кукурудзи 

плазми ланкастер / К. В. Деркач, О. Є. Абраімова,  

Я. В. Степневська, Т. М. Сатарова // Физиология и 

биохимия культурных растений. – 2013. – Т. 45. – №1 

(261). –  январь-февраль. – С.45-52. 
Для ліній кукурудзи зародкової плазми Ланкастер показано 

можливість застосування хлориду натрію для моделювання 

хлоридного засолення in vitro, оцінено вміст хлорид-іонів у калусній 

тканині. Інтенсивність надходження хлорид-іонів із поживного 

середовища в калуси та їх виходу після зняття хлоридного 

навантаження залежить від генотипних особливостей калусів, вмісту 

сахарози в середовищі індукції калусогенезу, концентрації хлориду 

натрію. Визначено характер дії різних концентрацій NaCl під час 

субкультивування, показано можливість отримання рослин-

регенерантів з калусної тканини кукурудзи, субкультивування на 

середовищі з 6 г/л хлориду натрію 
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БЮЛЕТЕНЬ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО  

ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ НААН УКРАЇНИ 

 

87. Дзюбецький Б. В. Застосування SNP-генотипування 

для оцінки генетичної спорідненості селекційного 

матеріалу кукурудзи / Б. В. Дзюбецький, Т. М. Сатарова,  

В. Ю. Черчель, В. В. Борисова // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 3-7. 
Наведені результати аналізу ліній за методом SNP-генотипування. 

Він дає можливість порівняти частоту однонуклеотидних замін в 
геномах різних ліній, диференціювати селекційний матеріал за 

генетичними дистанціями і встановити ступінь спорідненості ліній. 

Розроблені рекомендації з використання ліній в селекційному процесі як 

вихідного матеріалу для створення популяцій наступних циклів добору 

та гібридних комбінацій 
 

88. Шевченко М. С. Еволюція землеробства як фактор 

формування фітоценозів бур’янів / М. С. Шевченко,  

О. М. Шевченко, С. М. Шевченко, Н. В. Швець // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 7-11. 
З'ясовано особливості формування видового складу бур'янів на 

різних етапах розвитку землеробства в зоні Степу. Розглянуто 

механізми адаптивної здатності бур'янів залежно від кліматичних і 

технологічних факторів. Рекомендовані принципи побудови системи 

знищення бур'янів шляхом підбору гербіцидів залежно від типу 

забур'яненості посівів 

 

89. Чумак В. С. Сучасний стан чорноземів та шляхи 

відновлення їх родючості в сівозмінах Північного Степу 

України / В. С. Чумак, Є. М. Лебідь, Л. М. Десятник,  

І. Є. Федоренко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 4. – С. 11-14. 
Встановлено, що набір культур в сівозміні помітно впливає на 

мінералізацію та накопичення гумусу в ґрунті. Його накопичення за 

рахунок пожнивних і кореневих залишків найбільше після багаторічних 

трав (1,62-1,72 т/га), а найменше – після цукрових буряків (0,19-0,23 т/га). 
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Інтенсивність розкладання рослинних залишків за осінньо-зимовий 

період найбільш висока у цукрового буряку (89-92%), найменша – у 

багаторічних трав (23-33%). Повернення поживних речовин з 

рослинними рештками по відношенню до виносу їх з урожаєм 

становили: у озимої пшениці – N – 35%, Р2О5 – 34,6%, К2О – 28,8%; 

кукурудзи 33, 29,3, 42,2; цукрового буряку – 20,6, 18,1,11,8%. Високий 

ступінь мінералізації та незначна кількість новоутвореного гумусу 

після збирання цукрових буряків зумовили дефіцит його в ґрунті (-1,38 

т/га) 

 

90. Цилюрик О. І. Чизельний обробіток ґрунту під 

ячмінь ярий в Північному Степу / О. І. Цилюрик,  

А. Г. Горобець, В. П. Шапка // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 14-17. 
Вивчено вплив різних способів основного обробітку ґрунту під 

ячмінь ярий на агрофізичні властивості ґрунту, водний режим 

чорнозему, ріст і розвиток рослин, забур’яненість посівів і 

продуктивність зернової культури. Встановлено, що чизельний 

обробіток ґрунту під ячмінь ярий забезпечує кращі умови волого 

забезпечення, гарантує високий рівень уражаю та найвищий рівень 

рентабельності 

 

91. Солодушко М. М. Продуктивність озимих та ярих 

зернових колосових культур в Степу України /  

М. М. Солодушко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 4. – С. 18-22. 
Визначено ефективність вирощування зернових колосових культур 

після різних попередників в степовому регіоні. Наведено графічний 

аналіз врожайності пшениці, ячменю, тритикале озимих та ярих 
форм, які вирощувалися після соняшнику 

 

92. Гирка А. Д. Особливості сортової реакції пшениці 

ярої на засоби захисту рослин / А. Д. Гирка, Т. В. Гирка,  

Т. О. Перекіпська, О. О. Вінюков // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 22-25. 
Встановлено, що при комплексному застосуванні засобів захисту 

рослин в посівах пшениці ярої істотно зростає приріст врожайності 
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зерна сорту Харківська 27 – на 0,52 т/га, а сорту Харківська 30 – на 

0,69 т/га. Більшу ефективність проявляють засоби захисту рослин у 

суміші тілт 250 ЕС + агат-25К + гранстар 75 (половинними дозами) 

 

93. Костиря І. В. Вплив попередників і мінеральних 

добрив на урожайність та якість зерна пшениці озимої в 

умовах Присивашшя / І. В. Костиря, І. І. Гасанова,  

М. А. Остапенко, С. М. Остапенко, О. В. Бочевар // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. –  

С. 25-29. 
Наведені результати досліджень по вивченню впливу різних 

попередників і мінеральних добрив на урожайність пшениці озимої та 

його якість в азидних умовах Присивашшя 

 

94. Ткаліч Ю. І. Забур’яненість та врожайність 

соняшнику при різних способах обробітку ґрунту і 

внесенні гербіцидів / Ю. І. Ткаліч, О. М. Шевченко,  

В. Л. Матюха // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 4. – С. 29-32. 
Представлено результати при вирощуванні гібридів соняшнику 

Ясон та Піонер залежно від різних способів обробітку ґрунту (оранка, 

поверхневий та мілкий), а також впливу відповідних гербіцидів на їх 

ріст, розвиток та врожайність в порівнянні з забур’яненістю 

вказаних гібридів 

 

95. Ільєнко О. В. Формування врожайності гороху 

вусатого морфологічного типу під впливом добрив та норм 

висіву насіння в умовах Північного Степу / О. В. Ільєнко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. –  

С. 33-37. 
Досліджено вплив мінеральних добрив і норм висіву насіння на ріст 

і розвиток, показники структури і зернової продуктивності рослин 

гороху вусатого морфологічного типу, використання продуктивної 

вологи з ґрунту посівами 
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96. Кирпа М. Я. Пофракційне сепарування та повітряно-

теплове обігрівання насіння пшениці озимої / М. Я. Кирпа, 

Н. О. Пащенко, С. О. Скотар // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 37-42. 
З’ясовано особливості впливу сепарування на крупність і якість 

насіння різних сортів пшениці озимої. З метою поліпшення якості 

насіння доцільно проводити сепарування насіннєвого матеріалу на 
фракції 2,5х20 мм і більше з масою 1000 зерен понад 40 г. Передпосівне 

повітряно-теплове обігрівання є ефективним заходом підвищення 

енергії проростання і лабораторної схожості насіння 

 

97. Шевченко М. С. Динаміка агрофізичних показників 

при мінімізації основного обробітку ґрунту під зернові 

культури / М. С. Шевченко, С. М. Шевченко,  

Л. М. Запорожець // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 4. – С. 45-48. 
Висвітлені результати польових дослідів з вивчення ефективності 

способів основного обробітку грунту в зерновій сівозміні в умовах 
Лісостепу. Встановлено, що мінімізація обробітку грунту призводить 

до зменшення продуктивної вологи та збільшення твердості грунту. 

Внаслідок погіршення агрофізичних умов на фоні прямої сівби в 

необроблений грунт урожайність вики ярої, пшениці озимої, сої та 

ячменю ярого зменшувалась на 0,30 – 063 т/га 
 

98. Чабан В. І. Вміст та розподіл мікроелементів в 

рослинах кукурудзи в зоні Степу України / В. І. Чабан,  

С. П. Клявзо, О. Ю. Подобед // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 48-53. 
Узагальнено багаторічні аналітичні дані накопичення 

мікроелементів зерном кукурудзи залежно від рівня мінерального 

живлення та тривалого використання добрив у сівозмінах степової 

зони. Наведені емпіричні криві розподілу вмісту Zn, Mn, Cu, Pb в зерні 
кукурудзи. Розраховано коефіцієнти біологічного поглинання МЕ 

 

99. Гирка А. Д. Врожайність зерна нуту залежно від 

агротехнічних заходів вирощування в умовах Північного 

Степу України / А. Д. Гирка, О. В. Бочевар,  
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Ю. Я. Сидоренко, О. В, Ільєнко, І. В. Костиря, А. О. Кулик 

// Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – 

С. 53-57. 
Наведено результати досліджень впливу строків, способів сівби і 

норм висіву насіння на урожайність зерна і показники економічної 

ефективності вирощування нуту в умовах північного Степу України 
 

100. Кравець С. С. Оптимізація способів сівби кукурудзи в 

північній частині Степу / С. С. Кравець // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 58-61. 
Розглядається можливість оптимізації способу сівби кукурудзи за 

рахунок звуження міжрядь до 35 см 

 

101. Дзюбецький Б. В. Адаптивна здатність та екологічна 

стабільність тесткросів кукурудзи альтернативних 

геноплазм в умовах західного Лісостепу України /  

Б. В. Дзюбецький, М. М. Федько, Я. Д. Заплітний // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. –  

С. 61-64. 
Проведена оцінка адаптивної здатності та екологічної 

стабільності простих гібридів кукурудзи створених на основі 

зародкових плазм Айодент, Лаукон та Змішана. Встановлено 

адаптивний потенціал досліджених тесткросів і оптимальні 

гетерозисні моделі для використання в селекційній роботі по 

створенню перспективних високопродуктивних гібридів кукурудзи 

адаптованих до умов західного Лісостепу України. Найвищою 

загальною адаптивною здатністю відзначалися гібриди гетерозисної 

моделі Айодент×Лаукон 

 

102. Клімова О. Є. Діагностика на стійкість до посухи 

нових ліній цукрової кукурудзи / О. Є. Клімова // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 64-70. 
Висвітлено результати польової оцінки (2010 – 20111 рр.) 

стійкості до посухи нових ліній цукрової кукурудзи за індексами 

посухостійкості і морфо біологічними ознаками. Встановлено вищу 

активність генотипового середовища у стрес-толерантних ценозів 
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порівняно з нестійкими до посухи. Виділено високопродуктивні 

посухостійкі зразки з високою гомеостатичністю формування 

продуктивності. Рекомендовано використовувати їх при створенні 

гібридів для вирощування в посушливих умовах 

 

103. Горщар О. А. Основні збудники пліснявіння та їх 

фітотоксична дія на простаюче насіння ячменю ярого /  

О. А. Горщар // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 4. – С. 70-73. 
Вивчено видовий склад збудників пліснявіння насіння ячменю ярого 

від збирання врожаю та на протязі одного року зберігання. 

Досліджена здатність грибів синтезувати фітотоксичні речовини, 

тобто фітотоксичну дію 15-денних культуральних розчинів грибів, 
якими найбільш уражується насіння: Fusarium moniliforme var. lactis 

Bilai, Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker, Alternaria alternatа (Fries 

: Fries) von Keissler, Penicillium glandicola (Oudem.) Seifert et Samson, 

Aspergillus clavatus Desm 

 

104. Деревенець-Шевченко К. А. Фактори розповсюдження і 

обмеження мікрофлори зерна пшениці озимої /  

К. А. Деревенець-Шевченко // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 85-88. 
За результатами остеження посівів і епіфітної оцінки різних 

сортів озимої пшениці з’ясовано особливості інфікування 

сапрофітними грибами та ураження ними зерна. Встановлено 

залежність між динамікою розповсюдження мікрофлори при 

настанні повної стиглості зерна та протягом періоду його 

біологічного спокою, виявлено ефективність хімічних заходів фіто 

санітарного контролю 

 

105. Гирка А. Д. Визначення рівня екологічної 

пластичності сортів ячменю ярого за допомогою 

графічного алгоритму аналізу елементів структури 

врожайності / А. Д. Гирка, О. О. Вінюков, П. П. Дмитренко 

// Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – 

С. 88-93. 
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Досліджено ефективність використання різнофункціональних 

регуляторів росту останнього покоління при передпосівній інкрустації 

насіння та обприскуванні рослин ярого ячменю під час вегетації. 

Застосування розробленого графічного алгоритму аналізу елементів 

структури врожайності дало змогу виявити вплив елементів 

агротехніки на показники продуктивності ячменю ярого – а отже й 

рівень екологічної пластичності його сортів при вирощуванні в 

конкретних агрокліматичних умовах регіону 

 

106. Кохан А. В. Водоспоживання та урожайність 

гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин / 

А. В. Кохан, О. І. Лень, В. М. Тоцький, А. О. Семяшкіна // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. –  

С. 94-97. 
Досліджено особливості водоспоживання і формування 

урожайності гібридів соняшнику залежно від густоти стояння 

рослин. Встановлено, що найбільш економно витрачали вологу гібриди 

Надійний і Запорізький 28 при густоті 40 тис., а гібрид Сава – 50 тис. 

рослин/га; коефіцієнти водоспоживання становили відповідно 901, 981 

і 953 м3/т. Оптимальною для гібридів Надійний і Запорізький 28 була 
густота 40 тис. рослин/га, урожайність становила 3,54 і 3,26 т/га 

відповідно. Гібрид Сава сформував найвищу врожайність (3,38 т/га) 

при густоті 50 тис. рослин/га 

 

107. Гирка А. Д. Особливості формування врожайності 

вівса та ячменю ярого під впливом попередників і фону 

мінерального живлення / А. Д. Гирка, І. О. Кулик,  

О. Г. Андрейченко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 4. – С. 112-116. 
Висвітлено результати досліджень з вивчення закономірностей 

формування зернової продуктивності у вівса та ячменю ярого. 
Встановлено, що при вирощуванні після рекомендованих попередників 

ці культури значно краще реагують на підвищення агрохімічного фону. 

Виявлено, що при вирощуванні вівса та ячменю ярого після пшениці 

озимої за передпосівного внесення N40Р40К40 + підживлення N30 у 

поєднанні з обприскуванням вегетуючих рослин мікродобривом реаком 

можливо збільшити кількість продуктивних стебел на одиниці площі 

та продуктивність волоті/колосу – врожай зерна зростає до 3,96 і 

3,32 т/га відповідно 
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108. Конопльова Є. Л. Особливості росту та розвитку 

рослин пшениці озимої у період весняно-літньої вегетації в 

Північному Степу України / Є. Л. Конопльова // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 116-120. 
Розглянуто особливості росту та розвитку рослин різних сортів 

пшениці озимої у весняно-літній період. Досліджено динаміку 

накопичення сухої речовини та площі листкової поверхні рослин 

озимини залежно від сорту. З’ясовано вплив біометричних показників 

на врожайність зерна 

 

109. Барановський Б. О. Аналіз фіторізноманіття басейну 

річки Базавлук / Б. О. Барановський, І. А. Іванько,  

Н. О. Волошина, А. В. Андрусик, П. Т. Чегорка // Бюлетень  

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – №4. – С. 122-128. 
Наведений аналіз різноманітності флори та рослинності долини р. 

Базавлук. Зареєстровано 736 видів рослин, у тому числі 60 рідкісних 

 

110. Кулик І. О. Водоспоживання посівів вівса залежно 

від попередника та рівня мінерального живлення /  

І. О. Кулик // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 

2013. – № 4. – С. 127-131. 
Наведено результати досліджень з вивчення впливу попередників, 

способів, строків і доз внесення мікро- та мінеральних добрив на 

особливості накопичення продуктивної вологи під посівами вівса, 

з’ясовано рівень водоспоживання рослин 

 

111. Козир В. С. Особливості використання різної сировини 

при виробництві біогазу / В. С. Козир, О. В. Сокрут,  

С. Є. Чернявський, Л. О. Тимченко // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 143-146. 
Викладено результати досліджень ефективності використання 

гною великої рогатої худоби і свиней  в поєднанні з рослинною 

сировиною. Проведено розрахунок необхідної потужності біогазо-

енергетичних установок для ферм різних типорозмірів 
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112. Волощук В. М. Відгодівельні та м’ясні якості 

свиней різних селекційних стад в умовах станції 

контрольної відгодівлі Інституту свинарства і АПВ НААН 

України / В. М. Волощук, В. М. Гиря, В. І. Халак,  

В. І. Малик // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 

2013. – № 4. – С. 146-152. 
Досліджено показники власної продуктивності ремонтних свинок 

великої білої породи, ознак відтворювальної здатності свиноматок, 

що перевіряються, а також ефективність відброру тварин в основне 

стадо за індексом BLUP 

 

113. Козир В. С. Особливості формування кормової 

поведінки у парі «корова – теля» / В. С. Козир, С. О. Олійник, 

О. В. Денисюк, П. Т. Чегорка // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 152-155. 
Досліджено етологічні особливості кормової поведінки корів 

української мясної породи та їх телят. Визначено залежність 

розвитку молодняку в ранньом онтогенезі від особливостей поведінки 

 

114. Барабаш В. І. Системний вплив природного 

стабілізуючого добору на фено- та генотипи імпортованих 

голштинів / В. І. Барабаш, Н. Г, Порвас, І. Л. Ситенко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013 – № 4. –  

С. 156-162. 
Встановлено, що негативні зміни співвідношення голштинів міні-

стада різних класів нормованого розподілу за типами конституції під 

впливом природного стабілізуючого добору виявилися спрямованими у 

бік підвищення пристосованості корів модальних класів, елімінації 

тварин М ˉ, М+, посилення вузькотілості, щільності та ніжності 

конституції, зниження живої маси, показників якості і рівня молочної 
продуктивності корів 

 

115. Халак В. І. Ознаки раннього онтогенезу ремонтних 

свинок та їх подальша продуктивність залежно від класу 
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розподілу свиноматок-матерів за індексом BLUP /  

В. І. Халак, В. Л. Мартюшенко, Т. С. Коваленко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. –  

С. 162-168. 
Досліджено відгодівельні та мясні якості молодняку свиней різних 

генотипів та селекційних стад в умовах станції контрольної відгодівлі 

Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН 
України. Встановлено, що кращими показниками відгодівельних та 

мясних якостей характеризувалися потомки кнурів великої білої 

породи та породи ландрас, завезених із ТОВ «Агропрайм Холдинг» 

Одеської області. Порівняно з тваринами інших генотипів та 

селекційних стад у них був вищий середньодобовий приріст живої маси 

(на 6,17%), менші витрати корму (на 10,7%), а також довші туші (на 

3,5%) з тоншим шпиком на рівні 6-7 грудного хребця (на 22,1%). 

Кращими показниками за віком досягнення живої маси 100 кг і 

товщиною  шпику характеризувалися тварини ДПДГ «Степне» та 

ДПДГ «9 Січня» Полтавської області Полтавської області відповідно 

 

116. Петренко В. І. Норми і раціони годівлі сухостійних 

корів та їх удосконалення / В. І. Петренко, Г. Г. Дімчя,  

А. Н. Майстренко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 4. – С. 168-173. 
Наведені дані хімічного складу та поживності кормів 

центрального Придніпров’я з визначенням окремих фракцій протеїну і 

структурних вуглеводів та адаптовані до американської системи NRC 

(2001) ключові елементи нормованої годівлі сухостійних корів з 

високим потенціалом продуктивності 

 

117. Зєльдіна Ю. С. Використання прийомів індексної 

оцінки для визначення племінної експлуатаційної цінності 

тварин / Ю. С. Зєльдіна, І. Л. Ситенко // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 173-177. 
Висвітлено ефективність використання індексного методу оцінки 

кнурів і можливість диференціації плідників за рівнем їх племінної 

цінності 
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118. Біла Н. В. Порівняльна характеристика 

антибактеріальної активності деяких фторхінолонових 

препаратів / Н. В. Біла, Т. В. Колбасіна // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 4. – С. 177-179. 
Проаналізовано та узагальнено результати моніторингу 

інфекційних хвороб птиці в птахо господарствах Дніпропетровської, 

Миколаївської, полтавської областей, проведено експериментальні 
дослідження щодо чутливості бактерійних культур до деяких 

фторхінолових препаратів, які застосовуються у птахівничих 

господарствах для профілактики і лікування бактеріальних інфекцій 

 

119. Лебідь Є. М. Ефективність  парового поля в 

північному Степу / Є. М. Лебідь, Л. М. Десятник,  

Ф. А. Льоринець, І. Є. Федоренко, І. М. Ліб // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 3-6. 
Наведено результати досліджень з вивчення ефективності 

чорного, зайнятого та сидерального пару та гороху в одержанні 

високого урожаю пшениці озимої. Найвищий урожай пшениці озимої 

забезпечує чорний пар (4,22 т/га). Недобір урожаю зерна пшениці 

озимої по гороху, порівняно з чорним паром 1,10 т/га; по зайнятому 

пару – 0,8, по сидеральному – 0,55 т/га. Урожайність пшениці після 

сидерального пару була на 0,25 т/га більшою, ніж по зайнятому. 

Встановлено вплив полицевого і безполицевого основного обробітку 
ґрунту та добрив на продуктивність пшениці озимої після цих 

попередників 

 

120. Цилюрик О. І. Ефективність нульового обробітку 

ґрунту і прямої сівби при вирощуванні зернових культур в 

Степу / О. І. Цилюрик, А. І. Горбатенко, А. Г. Горобець // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. –  

С. 6-11. 
Вивчено агроекономічні аспекти застосування нульового обробітку 

ґрунту при вирощуванні озимої пшениці та кукурудзи на зерно. 

Встановлено доцільність прямої сівби зернових культур з точки зору 

економії палива та зменшення затрат праці 
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121. Гирка А. Д. Формування продуктивності вівса під 

впливом макро- та мікродобрив у північному Степу 

України / А. Д. Гирка, Т. В. Гирка, І. О. Кулик // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 11-14. 
Представлені результати вивчення впливу застосування 

мікродобрив та азотних підживлень на формування продуктивності 

вівса в умовах північного Степу. Дослідом встановлено, що сумісне 
застосування мікродобрив при обробці насіння та обприскуванні 

рослин у фазі кущіння з підживленням рослин азотом на фоні добрив 

N40P40K40 забезпечує підвищення врожайності вівса на 20% 

 

122. Бєліков Є. І. Екологічне сортовипробування 

ранньостиглих гібридів  кукурудзи в Республіці Білорусь / 

Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова, Л. П. Шиманський,  

М. Ф. Надточаєв // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 5. – С. 14-19. 
Наведені результати екологічного сортовипробування 7 

ранньостиглих гібридів кукурудзи в двох пунктах Республіки Білорусь. 
Встановлено, що за врожайністю зеленої маси достовірно 

перевищують стандарт 4 гібриди, за врожайністю сухої речовини – 6 

гібридів, а за врожайністю зерна – всі зразки. Найкращим був гібрид 

еней 200 СВ, в якого ознака висока врожайність корелювала зі 

стабільністю її прояву 

 

123. Бокун О. І. Порівняльна ефективність хімічних та 

механічних засобів контролювання бур'янів у посівах 

кукурудзи в Степу України / О. І. Бокун // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 19-22. 
Вивчено вплив бур’янів на винос поживних речовин з ґрунту, 

використання вологи рослинами кукурудзи, їх продуктивність та 

урожайність зерна. Встановлені найкращі гербіциди для захисту 

посівів кукурудзи від бурянів та проведена їх екологічна оцінка 

 

124. Черчель В. Ю. Оцінка та добір за холодостійкістю 

ліній кукурудзи S3–S4 генерацій, отриманих на базі 

ранньостиглого кременистого матеріалу / В. Ю. Черчель, 
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В. А. Марочко, Л. О. Максимова, В. В. Плотка // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 23-26. 
Наведені результати оцінки та добору самозапилених 

ранньостиглих кременистих ліній кукурудзи за ознакою 

«холодостійкість» лабораторним методом. Виділено кременисті 
високохолодостійкі лінії ДК959, ДК516, ДК204 та ДК357А. Виявлено, 

що кращими донорськими властивостями характеризуються вихідні 

лінії ДК204 та ДК357А. Надійним методом первинної оцінки та 

добору генотипів S3-S4 генерацій самозапилення за ознакою 

«холодостійкість» є холодне пророщування насіння в рулонах 

 

125. Федько М. М. Селекція середньопізніх ФАО>400 

гібридів кукурудзи (Zea  maize L.) на високу адаптивну 

здатність та екологічну стабільність / М. М. Федько // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. –  

С. 26-31. 
Виявлено домінування за продуктивністю простих гібридів 

кукурудзи та підвищену екологічну пластичність і стійкість до 

стресових умов у гібридів більш складних гетерозисних схем 

 

126. Ткаліч І. Д. Продуктивність гібридів соняшнику в 

різні за зволоженням роки / І. Д. Ткаліч, А. Д. Гирка,  

О. В. Бочевар // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 5. – С. 31-39. 
В статі представлені результати багаторічних 

експериментальних досліджень продуктивності і якості сучасних 

гібридів соняшнику в умовах північного Степу. Одержані дані 

сприятимуть обґрунтованому вибору сільгоспвиробниками кращих 

гібридів соняшнику, включених в Реєстр сортів рослин України 

 

127. Ільченко Л. А. Особливості  селекції аналогів-

відновлювачів фертильності кукурудзи М і С типів  ЦЧС / 

Л. А. Ільченко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 5. – С. 39-43. 
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Зроблено класифікацію самозапилених ліній кукурудзи щодо реакції 

на стерильну цитоплазму залежно від генетичного походження. 

Досліджено особливості селекції аналогів-відновлювачів фертильності 

М і С типів ЦЧС. Наведено ряд районованих гібридів, для 

впровадження яких у виробництво практичне застосування ЦЧС 

стало необхідною умовою 

 

128. Черенков А. В. Сортові особливості  пшениці озимої 

залежно від умов вирощування в зоні Степу / А. В. Черенков,  

С. А. Хорішко, Н. С. Пальчук, О. М. Козельський // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 43-47. 
Розглянуто сортові особливості рослин різних сортів пшениці 

озимої в осінній період вегетації. Досліджено вплив запасів 
продуктивної вологи в ґрунті та гідротермічних умовосені на 

розвиток кореневої системи озимини, морфологічні показники і 

накопичення надземної маси рослинами залежно від сортових 

особливостей 

 

129. Лебідь Є. М. Продуктивність польових культур 

залежно від структури посіву та рівня удобрення в 

сівозмінах північного Степу України / Є. М. Лебідь,  

Ф. А. Льоринець, Л. М. Десятник, І. Є. Федоренко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 48-50. 
Економічно доцільним агроприйомом при вирощуванні польових 

культур є удосконалення структури посівних площ сівозмін відповідно до 
спеціалізації господарства. Найбільший урожай озимої пшениці 

забезпечив чорний пар (4,89 т/га). Кращі парозаймаючі культури – 

багаторічні трави та вико-вівсяна сумішка. Найнижчий урожай 

отримано після повторної озимини (3,81 т/га). Найбільший урожай зерна 

кукурудзи одержано після цукрового буряку (5,53 т/га) за рахунок добрив, 

внесених під цукровий буряк (N120Р120К120). Найбільший урожай 

коренеплодів цукрового буряку у ланці чорний пар – озима пшениця – 

цукровий буряк становив 45,6 т/га. Вихід продукції з гектару сівозмінної 

площі підвищувався при насиченні кукурудзою і цукровим буряком 

 

130. Гасанова І. І. Якість зерна пшениці озимої в 

північному Степу / І. І. Гасанова, О. О. Педаш,  

Є. Л. Конопльова, Н. Л. Ноздріна, О. М. Козельський // 
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Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 51-57. 
Дослідження проведені в умовах північного степу виявили певні 

особливості в формуванні якості зерна сучасних сортів пшениці 

озимої по чорному пару та після ячменю ярого. Встановлені мінімальні 

дози мінеральних добрив, при внесенні яких можливо одержати 

продовольче зерно 3-го класу якості після стерньового попередника 

 

131. Гирка А. Д. Способи підвищення зернової 

продуктивності гороху в північному Степу України /  

А. Д. Гирка, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, О. В. Бочевар 

// Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – 

С. 58-63. 
В статі представлені результати багаторічних 

експериментальних досліджень з визначення ефективних шляхів 

підвищення зернової продуктивності різних сортів гороху. Виявлено, 

що застосування кращого співвідношення насіння сортів листочкового 

та вусатого морфотипів гороху, норми висіву, передпосівної обробки 

насіння водними розчинами біологічних, ріст стимулюючих, а також 

мікроелементних препаратів у поєднанні з мінеральними добривами 

забезпечують формування оптимальних біометричних показників та 

елементів структури врожайності у неполягаючих посівах, придатних 
до прямого комбайнування 

 

132. Клявзо С. П. Потенціал мінералізації чорнозему 

звичайного степової зони України / С. П. Клявзо, В. І. Чабан, 

Т. М. Шайтор, Н. В. Ковальова // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 63-67. 
Досліджено можливості чорнозему звичайного щодо 

забезпечення рослин рухомими формами азоту за рахунок процесів 

мінералізації залежно від інтенсивності використання грунту 

 

133. Бондаренко А. С. Сучасні тенденції кон’юнктури 

світового та українського ринку зерна кукурудзи /  

А. С. Бондаренко, Р. В. Бенда, О. Ю. Шишкіна, Ю. М. Прядко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 
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НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. –  

С. 76-81. 
Здійснено аналіз світового виробництва, споживання та залишків 

зерна кукурудзи. Наведено дані щодо збільшення площ посівів та 

урожайності кукурудзи в розрізі регіонів України. Показана 

ефективність вітчизняної селекції в підвищенні 

конкурентоспроможності гібридів 
 

134. Gyrka A. D. Efficiency of fertilizer application under 

spring barley growing in agrocenoses of northern steppe /  

A. D. Gyrka, V. A. Ischenko, T. V. Gyrka, O. G. Andreichenko 

// Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – 

С. 82-86. 
Визначено ефективність передпосівного використання комплексних 

мінеральних добрив окремо і при поєднанні із підживленням рослин 

ячменю ярого прикоренево азотом за вирощування після попередників: 

соя, соняшник та пшениця озима. Вищий рівень врожаю ячмінь ярий 

плівчастий та голозерний забезпечував при вирощуванні після 

передника соя. Встановлено, що локальне підживлення рослин ячменю 

ярого у фазі кущіння азотом та його поєднання із внесенням 

комплексних добрив було менш ефективним порівняно із їх окремим 

застосуванням 

 

135. Ткаліч Ю. І. Вплив біопрепаратів на врожайність 

гібридів соняшнику в Степу / Ю. І. Ткаліч, М. П. Ніценко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. –  

С. 86-89. 
Наведені результати польових досліджень впливу інокуляції насіння 

біопрепаратами на ріст, розвиток трьох гібридів соняшнику різни 

морфологічних груп. Встановлена можливість підвищення 

врожайності і його якості за рахунок обробки насіння мікробними 

препаратами діазофіт, КЛ-9, фосфоентерин + діазофіт 

 

136. Satarova T. M. Bioinformatical analysis of maize dwarf 

mozaic virus genome for maize marker-assisted selection /  

T. M. Satarova, A. I. Vinnikov, S. V. Khoprichkova // 
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Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 89-93. 
Проаналізовано геном вірусу карликової мозаїки кукурудзи (ВКМ),за 

комп’ютерними базами даних: Genome, Nucleotide, Gene, Protein 

біоінформаційного сервісу NCBI 

 

137. Кирпа М. Я. Наукове обґрунтування інноваційних 

промислових технологій зберігання зерна / М. Я. Кирпа // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. –  

С. 93-98. 
Вивчено склад зернової маси та вплив основних факторів – 

вологості, температури, доступу кисню до зерна в процесі зберігання. 

Визначена ефективність різних технологій зберігання зерна у сухому 

та вологому стані, а також у різних сховищах, у тому числі за 

допомогою консервування 

 

138. Клімова О. Є. Селекція кукурудзи цукрової на 

Синельниківській селекційно-дослідній станції / О. Є. Клімова // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 98-104. 
Висвітлено результати дослідженнь з селекції кукурудзи цукрової в 

зоні недостатнього зволоження північного Степу. Наведена 

характеристика сортів і гібридів, морфологічний тип яких відповідає 

існуючим вимогам виробництва. Проведене останніми роками 

збагачення генетичного ресурсу лінійного матеріалу кукурудзи 

цукрової та удосконалення методикі принципів виділення цінних 
генотипів дає можливість підвищити результативність селекції 

високоврожайних гібридів з поліпшеними смаковими і технологічними 

якостями зерна 

 

139. Алдошин А. В. Особливості насінництва соргових 

культур / А. В. Алдошин, А. Т. Самойленко, Е. М. Федоренко, 

А. В. Яланський, Т. П. Черенкова // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 104-110. 
Розглянута динаміка посівних площ сорго в Україні і подальші 

перспективи, наводиться розрахунок потреби в насінні, надаються 

рекомендації щодо технології вирощування насіння сорго 
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140. Горщар О. А. Ефективність препаратів для обробки 

зернопродукції з метою захисту від пліснявіння та 

шкідників / О. А. Горщар, Г. А. Токарчук, В. І. Горщар // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. –  

С. 114-117. 
Висвітлено результати досліджень з вивчення ефективності дії 

препаратів біологічного походження, та їх сумішей, проти шкідників 
запасів зерна та пліснявіння насіння. Визначені суміші препаратів, що 

мають одночасно інсектицидні і фунгіцидні властивості 

 

141. Бондарь Т. М. Комбінаційна здатність сімей S2  і S3  

виділених на базі синтетичних популяцій кукурудзи (Zea 

maize L.), споріднених з плазмою Айодент / Т. М. Бондарь 

// Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – 

С. 117-120. 
Наведені результати досліджень тест кросів сімей S2 на базі двох 

сестринських восьмилінійних популяцій, визначена їх загальн і 

специфічна комбінаційна здатність. Відібрано кращі сімї як джерело 

майбутніх ліній 

 

142. Рябченко Е. М. Селекційна  цінність подвійно-

гаплоїдних ліній кукурудзи (Zea maize L.) генетичної 

плазми Ланкастер / Е. М. Рябченко // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 120-124. 
Наведені результати вивчення загальної і специфічної 

комбінаційної здатності подвійно-гаплоїдних (ПГ)ліній кукурудзи 

зародкової плазми Лнкастер. Виділено 6 кращих ПГ ліній з високими 

оцінками ефектів ЗКЗ та варіант СКЗ і 3 гібридних комбінації за 

ознакою «врожайність зерна» 

 

143. Гирка А. Д. Інкрустація насіння – важливий 

технологічний засіб підвищення урожайності зерна ярих 

колосових культур у Степу України / А. Д. Гирка,  

Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, О. В. Бочевар, С. М. Остапенко // 
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Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 125-130. 
У статі представлені результати багаторічних 

експериментальних досліджень з визначення ефективності 

застосування передпосівної обробки насіння в технології вирощування 

ярих колосових культур. Виявлено, що застосування передпосівної 

інкрустації насіння ярих: тритикале, пшениці та ячменю водними 

розчинами ріст стимулюючих і мікроелементних препаратів у 

хелатній формі в комплексі з протруйником забезпечують необхідний 

стартовий ріст на початковому етапі розвитку рослин, сприяють 
формуванню біометричних показників та елементів структури 

врожайності цих культур 

 

144. Шевченко М. С. Агродинаміка вологоспоживання 

залежно від технологічних факторів землеробства степової 

зони / М. С. Шевченко, О. М. Шевченко, Н. В. Швець // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. –  

С. 130-134. 
На основі багаторічних польових досліджень встановлено вплив 

гідротермічних умов, сівозмін, способів основного обробітку ґрунту, 

добрив і засобів захисту рослин на формування урожаю культурних 

рослин 

 

145. Оliynyk S. О. The use of extruded feed grain at 

formation of forage behavior of calves / S. О. Оliynyk // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. –  

С. 135-139. 
Використання екстудорованих зернових кормів для годування 

телят в молочний період сприяє формуванню у тварин бажаного типу 

кормової поведінки та дозволяє підтримувати середньо добові 

прирости їх живої маси на рівні 800 – 900 г при привчанні до 

споживання грубих кормів 

 

146. Козир В. С. Ефективність вирощування герефордів у 

степовій зоні України / В. С. Козир // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. –  

Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 140-142. 
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Доведена ефективність вирощування бугайців герефордської 

породи у степовій зоні України до 30-місячного віку. При цьому забійні 

показники і якість яловичини лишаються високими, а прибутковість 

не знижується 

 

147. Халак В. І. Якісний склад м’яса та сала молодняку 

свиней за умови різної варіабельності деяких біохімічних 

показників сироватки крові / В. І. Халак // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 142-148. 
Наведено результати досліджень біохімічних показників 

сироватки крові, фізико-хімічного та хімічного складу м’язової 

тканини і підшкірного сала молодняку свиней. Встановлено, що 

ефективним показником  раннього прогнозування високої якості мяса 
молодняку свиней є вибір тварин з концентрацією альбумінів у 

сироватці крові в межах від 32,06 до35,68 г/л 

 

148. Петренко В. І. Вплив фракційного складу протеїну і 

вуглеводів раціону корів в першу половину лактації на 

конверсію енергії та протеїну в молоко / В. І. Петренко,  

Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко, Н. Г. Порвас, І. Л. Ситенко // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. –  

С. 148-153. 
Наведені дані про вплив розщеплюваного і нерозщеплюваного 

протеїну та фракцій клітковини (НДК, КДК) в раціонах корів у першу 

половину лактації на конверсію енергії та протеїну в енергію та білок 

молока 

 

149. Зєльдін В. Ф. Комплексний  підхід  до визначення 

племінної цінності свиней за відтворювальною здатністю / 

В. Ф. Зєльдін, В. І. Халак, Ю. С. Зєльдіна // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. – С. 154-157. 
Наведено результати досліджень показників власної 

продуктивності ремонтних свинок великої білої породи та ознак 

відтворювальної здатності свиноматок оцінених за індексом BLUP. 

Встановлено, що коефіцієнт парної кореляції між індексом BLUP та 

оціночними індексами Л. Лаша у модифікації М. Д. Березовського 
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становить 0,250 ± 0,0924 і є достовірним (tr = 2,70) з імовірністю 

P>0,95 
 

150. Маршалкіна Т. В., Епізоотологічний моніторинг 

гельмінтозних та протозойних хвороб свійської птиці у 

промислових, фермерських та присадибних господарствах 

степової зони України / Т. В. Маршалкіна, Г. В. Заiкіна,  

Г. О. Крива // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 

2013. – № 5. – С. 157-161. 
Узагальнено результати епізоотологічного моніторингу 

гельмінтозів та еймеріозів свійської птиці у промислових, 

фермерських та присадибних господарствах степової зони України 

проведеного в 2011 – 2013 рр. изначено видовий склад збудників. 

Екстенсивність та інтенсивність кишкових інвазій з урахуванням 

способу утримання птиці, сезонності спалахів та вікової динаміки 

 

151. Плис В. М., Результати  досліджень поживності та 

безпечності кормів для різних видів сільськогосподарської 

птиці / В. М. Плис, Г. Н. Мартиненко, А. С. Чухлебова // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони 

НААН України. – Д. : «Нова ідеологія», 2013. – № 5. –  

С. 161-164. 
Узагальнено результати моніторингу поживності та безпечності 

кормів для сільськогосподарської птиці за 2011 – 2013 рр. визначено 

максимально допустимі рівні показників безпечності кормів та вплив 

їх на якість продукції 

 

152. Клименко Л. О. Сійся ниво – на добрий врожай /  

Л. О. Клименко // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д. : «Нова 

ідеологія», 2013. – № 5. – С. 165-168. 

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ 

 

153. Зєльдін В. Нове для відтворення стада у свинарстві / 

В. Зєльдін, В. Козирь, В. Халак, Ю. Зєльдіна // Аграрний 
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тиждень. Всеукраїнський діловий журнал. –  № 25-26 (270). 

– 2013. – С. 24-25. 
Встановлено, що використання показника мінливості дозволяє 

визначити вирівняність ознаки (стандартність продукції) 

 

154. Горщар О. А. Зберігання зерна: як не втратити 

зібране / О. А. Горщар, Г. А. Токарчук // Агробізнес 

Сьогодні. – 2013. – № 14. – С. 44-48. 
В статті наведений опис найбільш поширених шкідників запасів 

зерна, наведена стратегія захисту від них та висвітлені науково-

обгрунтовані технології зберігання зернопродукції, з метою 

запобігання зараженню шкідниками 

 

155. Черчель В. Роль селекції і насінництва в здоров’ї 

кукурудзи і продуктивності рослин / В. Черчель, І. Галечко, 

М. Кирпа // Агробізнес Сьогодні. Серія «Сучасні технології 

АПК». Зб. : «Здоров’я рослин : кукурудза» (Довідкове 

видання). – 2013. – С. 134-152. 
Розкрито роль селекції і насінництва у формуванні продуктивного 

потенціалу рослини. Вказані пріоритетні напрями в селекції кукурудзи: 
селекція на ранньостиглість, низьку збиральну вологість зерна, 

стабільну урожайність, стійкість до шкідників і хвороб, холодо-; 

жаро-; посухостійкість, створення гібридів спеціального призначення. 

Надано інформацію та рекомендації, щодо особливостей ведення 

насінництва кукурудзи відповідно сучасним вимогам, які адаптовані до 

положень європейської сертифікації 

 

156. Черенков А. В. Весняний догляд озимої пшениці – 

2013 / А. В. Черенков, А. С. Бондаренко, М. М. Солодушко, 

Р. В. Бенда // Agroexpert. – 2013. – № 3(56). – С. 36-38. 
В статті наведені дані щодо стану посівів пшениці озимої перед 

зимівлею та при відновленні весняної вегетації. Висвітлені найбільш 

актуальні питання весняного догляду озимини в умовах 2013 р 

 

157. Бондаренко А. С. Аби бур’яни не зазіхали на врожай 

/ А. С. Бондаренко, Ю. І. Ткаліч // Agroexpert. – 2013. –  

№ 4(57). – С. 38–40. 
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Висвітлені результати наукових і виробничих досліджень щодо 

ефективного контролю бур’янів на орних і необроблюваних землях для 

проведення їх до культурного стану 

 

158. Пінчук Н. І. Готуємо сани влітку, а озимі захищаємо 

з осені / Н. І. Пінчук, А. С. Бондаренко, О. В. Бойко // 

Agroexpert. – 2013. – № 9(62). – С. 41-43. 
Розглянуто основні заходи щодо зниження  шкодочинного 

потенціалу шкідників та хвороб на посівах озимих культур 

 

159. Солодушко М. М. Пшениця озима – стан та заходи 

по догляду за посівами в зоні степу / М. М. Солодушко,  

С. С. Ярошенко, О. В. Бойко // Агроном. – 2013 – № 1. –  

С. 98-100. 
Охарактеризовано стан рослин пшениці озимої після зимівлі 

2012/13 вегетаційного року. Наведено основні заходи контролю та 

догляду за посівами пшениці озимої в умовах весняно-літньої вегетації 

 

160. Гирка А. Д. Реалізація потенціалу продуктивності 

сучасних сортів ячменю ярого в умовах зміни клімату /  

А. Д. Гирка, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, Т. В. Гирка // 

Агроном. – 2013. – №1. – С. 106-109. 
Наведено результати аналізу наявності сортових ресурсів та 

стану виробництва зерна ячменю ярого в Україні залежно від мінливих 

гідротермічних умов. Виділено сорти, що характеризуються 

стабільною реалізацію генетичного потенціалу в широких межах 

варіювання середньодобових температур повітря і умов волого 

забезпечення 

 

161. Горщар В. І. Врожайність і якість насіння ячменю 

ярого залежно від рівня хімічного захисту посівів /  

В. І. Горщар, О. А Горщар // Агроном. – 2013. – №1. –  

С. 110-112. 

 

162. Шевченко М. С. Оптимізація посівних площ 

соняшнику. Агрономічні закони та економічні пріоритети в 

землеробстві степової зони / М. С. Шевченко, Є. М. Лебідь, 
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С. М. Шевченко, К. А. Деревенець-Шевченко // Агроном. – 

2013. – № 2. – С. 104-110. 
Показано, що урожайність соняшнику залежить від строків 

повернення на попереднє місце вирощування та від насичення ним 

сівозмін. Урожайність при беззмінному вирощуванні складала 0,86 

т/га, при поверненні через 3 роки – 2,05, а через 9 років – 2,56 т/га 

(втрати урожаю від 15 до 40%). Соняшник не дуже сприятливий 

передпопередник озимої пшениці (при заміні його на ячмінь 

урожайність пшениці збільшувалась на 61,7%). Перевищення 

науково рекомендованої частки соняшнику в структурі посівів не 
тільки знижує його урожайність, але і сприяє порушенню водного 

балансу в сівозміні, і утворенню специфічного комплексу хвороб і 

шкідників 

 

163. Черенков А. В. Продуктивність озимої пшениці 

після ярого ріпаку / А. В. Черенков, В. І. Козечко,  

О. М. Козельський // Агроном. – 2013. – № 4. – С. 59- 61. 

 

164. Гирка Т. В. Ураженість пшениці озимої кореневою 

гниллю залежно від агротехнічних заходів вирощування / 

Т. В. Гирка, Т. М. Педаш // Агроном. – 2013. – № 4. –  

С. 66-67. 
Проаналізовано результати досліджень по вивченню 

розповсюдженості та розвитку кореневої гнилі пшениці озимої при 

проведені різних агротехнічних заходів .  Визначені агротехнічні 
заходи, що суттєво впливають на ураженість пшениці озимої даним 

патогеном, з метою зменшення втрат та отримання більш якіснішої 

продукції 

 

165. Цилюрик О. І. Мульчувальний обробіток ґрунту під 

соняшник / О. І. Цилюрик, В. М. Судак // Агроном. – 2013. 

– № 4. – С. 84-88. 
Вивчено вплив застосування різних способів основного обробітку 

ґрунту (полицевий, чизельний, безполицевий, дисковий) при залученні у 

кругообіг значної кількості (6-8 т/га) післяжнивних решток 

попередника (озима пшениця) на агрофізичні властивості, водний, 

поживний режим чорнозему, забур’яненість і продуктивність 

соняшнику в сівозміні короткої ротації. Встановлено, що 

застосування мілкого (мульчувального) обробітку ґрунту під соняшник 

створює належні умови вологозабезпеченості рослин, покращує 
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структурний стан ґрунту, гарантує економію пального і коштів та 

підвищення рівня рентабельності 

 

166. Шевченко М. С. Як взяти вагу 80 мільйонів тонн? / 

М. С. Шевченко // Агроном. – 2013. – № 4. – С. 202-205. 

 

167. Гасанова И. И. Качество зерна новых сортов озимой 

пшеницы в северной Степи Украины / И. И. Гасанова,  

Н. Л. Криворучко // Агрохимия, агротехника, 

агротехнологии. – 2013. – № 1. – С. 20-21. 

 

168. Шевченко М. С. Экологические гербициды в 

системе выращивания зерна / М. С. Шевченко,  

О. М. Шевченко, О. А. Романенко // Агрохимия, 

Агротехника, Агротехнологии. – 2013. – № 3. – С. 33-35. 

 

169. Кирсанова Г. В. Влияние предшественников и 

уровня плодородия почвы на формирование зерновой 

продуктивности озимой пшеницы в условиях северной 

части Степи Украины / Г. В. Кирсанова, Н. С. Пальчук,  

Ю. А. Карягина // Агрохимия, Агротехника, 

Агротехнологии. – 2013. – №5. – С.19-20. 

 

170. Гирька А. Д. Наличие и использование сортовых 

ресурсов зерновых и масличных культур в Украине /  

А. Д. Гирька // АПК Информ. – 2013. – №5 (841). –  

С. 23-25. 
На основании анализа сортовых ресурсов зерновых (пшеницы, 

кукурузы, ячменя, овса) и масличных (подсолнечника, сои, рапса) 

культур определены перспективные направления селекционной работы 

по созданию современных сортов и гибридов в Украине 

 

171. Ткалич И. Д. Биоклиматический потенциал Степи и 

возможность получения нескольких урожаев в год /  

И. Д. Ткалич, А. Д. Гирька // АПК Информ. – 2013. – №23 

(859). – С. 71-73. 
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В результате многолетнего анализа гидротермических 

показателей степной зоны определена возможность выращивания 

двух урожаев(за счет использования подсолнечника и гречихи) в 

условиях одного сельскохозяйственного года 

 

172. Солодушко Н. Н. Актуальные вопросы сроков сева 

озимых зерновых культур в условиях 2013 года /  

Н. Н. Солодушко, А. Д. Гирька // АПК Информ. – 2013. –

№40(876). – С. 19-20. 
На основе многолетних экспериментальных данных определено 

влияние фактора срок сева в технологии выращивания озимых 

зерновых культур. Изложено предположение, что использование 

рекомендованного срока сева в условиях 2013 г. должно положительно 

повлиять на зимостойкость растений и улучшения показателей 

структуры урожая, а, следовательно, и на уровень экологической 

пластичности сортов в агроклиматических условиях региона 

 

173. Чегорка П. Т. Зоолог з великої літери / П. Т. Чегорка, 

В. П. Кочет // Бюлетень «Птах». – 2013. – № 1. – С.13-15. 
До ювілею (80 років) професора-зоолога В.Л. Булахова  

 

174. Крамарьов С. М. Агрохімічна еволюція українських 

чорноземів звичайних в умовах північного Степу України / 

С. М. Крамарьов // Вісник Степу : Науковий збірник. – 

Кіровоград : КОД, 2013. – Вип. 10. – С. 12-17. 

 

175. Кравець С.С. Роль ширини міжрядь в підвищенні 

продуктивності кукурудзи / С. С. Кравець // Вісник Степу : 

Науковий збірник. – Кіровоград : КОД, 2013. – Вип. 10. – 

С. 32-35. 

 

176. Судак В. М. Ефективність мілкого мульчувального 

обробітку під соняшник в північному Степу України /  

В. М. Судак // Вісник Степу : Науковий збірник. – 

Кіровоград: КОД, 2013. – Вип. 10. – С. 59-62. 

 

177. Гирка А. Д. Значення біологічно активних речовин у 

формуванні елементів продуктивності ячменю ярого в 
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Північному Степу / А. Д. Гирка, І. О. Кулик, В. А. Іщенко, 

О. Г. Андрейченко // Вісник Степу : Науковий збірник. – 

Кіровоград : КОД, 2013. – Вип. 10. – С. 106-111. 
Встановлено ефективність використання різнофункціональних 

регуляторів росту останнього покоління при передпосівній інкрустації 

насіння та обприскуванні рослин ярого ячменю під час вегетації. 
Застосування розроблених елементів агротехніки дало змогу 

збільшити врожайність ячменю ярого – а отже й рівень екологічної 

пластичності його сортів при вирощуванні в конкретних 

агрокліматичних умовах регіону 

 

178. Кирпа М. Я. Семена без диверсантов / М. Я. Кирпа // 

Зерно. – 2013. – №1 (82). – С. – 224–225. 
Установлены особенности травмирования семян в зависимости от 

гибридов кукурузы и их уборочной влажности, показано влияние 

самообрушеного зерна и методы его извлечения из семенного 

материала 

 

179. Кирпа Н. Я. Не травмировать семена / Н. Я. Кирпа // 

Зерно. – 2013. – №2 (83). – С. – 228–230. 
Разработана новая классификация травмирования семян кукурузы, 

содержащая характер повреждения и их возможные последствия. 

Выявлены операции послеуборочной обработки, приводящие к 
травмированию, а также рекомендованы способы предупреждения 

травмирования 

 

180. Рыжков А. Дефицит накануне переизбытка. 

Интервью / А. Рыжков, Б. В. Дзюбецкий, В. Ю. Черчель,  

Э. Н. Федоренко // Зерно. – 2013. – № 3. – С. 112-116. 
Розглядається ситуація, що склалася на ринку насіння кукурудзи 

України і шляхи її поліпшення 

 

181. Крамарев С. Применение растворов КАС в посевах 

зерновых культур / С. Крамарев // Зерно. – 2013. – №3. – 

С.188-193. 

 

182. Крамарьов С. Черноземы обыкновенные прежде и 

теперь / С. Крамарьов, В. Исаенков, С. Артеменко,  

Ю. Сидоренко, Ф. А. Леринец // Зерно. – 2013. – № 4. – С. 47-59. 
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В статье рассмотрено влияние длительной интенсивной 

обработки почвы на процессы деградации черноземов обыкновенных и 

развитие в них процессов антропогенной деградации. Для прекращения 

дальнейшего развития процесса дегумификации почвы, необходимо 

максимально широко применять в качестве органических удобрений 

пожнивные остатки и солому, а также внедрять в производство 

сидеральний пар и послежнивную сидерацию 

 

183. Ткаліч Ю. Адаптація рослин соняшнику та 

кукурудзи в умовах зміни клімату / Ю. Ткаліч, А. Кохан,  

А. Гирка // Зерно. – 2013. – № 4. – С. 171. 
Вивчена ефективність захисту від бур’янів соняшнику при 

обприскування рослин гербіцидом експрес, а також стимулятором 

росту Вимпел. При цьому підвищується продуктивність 

фотосинтезу, засухостійкість, жаростійкість і врожайність, 

знімається гербіцидний стрес у рослин 

 

184. Ткалич И. Несколько урожаев – не вопрос. Влага – 

вот вопрос / И. Ткалич, А. Гирька // Зерно. – 2013. – № 5. – 

С. 36-41. 
На основе углубленного анализа биоклиматического потенциала 

степной зоны определенны перспективы использования 

послеуборочных и послеукосных посевов подсолнечника и гречихи 

 

185. Ткалич И. Эффективность суженных междурядий. 

Научные исследования подтверждают перспективность 

узкорядного сева подсолнечника / И. Ткалич, Ю. Ткалич, 

М. Ниценко // Зерно. – 2013. - №7. – С. 34-36. 
Установлено, что сужение междурядий с 70 см до 35 см при 

выращивании подсолнечника способствует более полному 

использованию влаги, питательных веществ и повышению 

урожайности на 0,20-0,35 т/га 

 

186. Кирпа М. Я. Научные принципы и промышленные 

технологии хранения зерновых масс / М. Я. Кирпа // 

Зернові продукти і комбікорми. – Одеса, 2013. – №3 (51). – 

С. 11-15. 
Установлены основные факторы хранения зерна различных 

культур. Проанализированы стационарные зернохранилища, показаны 
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их преимущества и недостатки в зависимости от объекта хранения и 

назначения зерна 

 

187. Мельничук Т. Застосування мікробних препаратів 

при вирощуванні пшениці озимої в умовах Степу /  

Т. Мельничук, І. Каменєва, С. Ярошенко // Посібник 

українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – 2013. – 

Т. 1. – С. 209-210. 
Наведено результати досліджень по вивченню впливу екологічних 

прийомів в землеробстві – застосуванні мікробних препаратів.  

Розглянуто та запропоновано альтернативні технологічні заходи 

поліпшення мінерального живлення та  стимуляції росту рослин 

спрямовані на підвищення врожаю зерна пшениці озимої в умовах 

Степу 

 

188. Черенков А. В. Адаптивна технологія вирощування 

сої в північному Степу України / А. В. Черенков,  

С. Ф. Артеменко, А. Д. Гирка // Посібник українського 

хлібороба : наук.-практ. щорічник. – 2013. – Т. 2. –  

С. 185-188. 
Висвітлено значення сої в агропромисловому виробництві, її 

біологічні особливості та основні елементи технології вирощування 

культури в північному степу України 

 

189. Черенков А. В. Технологічні особливості вирощування 

нуту в північному Степу України / А. В. Черенков, А. Д. Гирка, 

О. В. Бочевар, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко // Посібник 

українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – 2013. – 

Т. 2. – С. 196-199. 
Встановлено рівень врожайності і якісні показники зерна сортів 

нуту різних селекційних центрів в умовах північного Степу України, 

наведено результати досліджень з вивчення впливу строків сівби, 

ширини міжрядь і норм висіву насіння на урожайність зерна і 

економічну ефективність вирощування нуту 

 

190. Черенков А. В. Сучасні аспекти в технології 

вирощування гороху в умовах степової зони України /  

А. В. Черенков, А. Д. Гирка, Ю. Я. Сидоренко,  

О. В. Ільєнко, О. В. Бочевар // Посібник українського 
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хлібороба : наук.-практ. щорічник. – 2013. – Т. 2. – С. 206–

209. 
Представлені багаторічні результати досліджень основних 

елементів технології вирощування гороху в умовах степової зони 

України, які сприяють реалізації потенційної врожайності сучасних 

сортів гороху і забезпечують підвищення врожайності культури на 

0,13-0,26 т/га 

 

191. Черенков А. В. Біологічні особливості та 

перспективи вирощування сочевиці в Україні /  

А. В. Черенков, А. І. Клиша, О. О. Кулініч, З. В. Корж // 

Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – 

2013. – Т. 2. – С. 215-218. 

 

192. Ярошенко С. С. Особенности формирования 

морозо- зимостойкости  растений пшеницы озимой /  

С. С. Ярошенко, О. В. Коваленко // Производственная 

лаборатория. – 2013. – № 1. – С. 10-11. 
Розглянуто основні фактори, що впливають на осінній розвиток, 

проходження процесу загартування і формування зимостійкості 

рослин озимих зернових культур. Визначено агротехнічні прийоми, які 

дозволяють досягти оптимального габітусу і фізіологічного стану 

рослин перед відходом в зиму 

 

193. Солодушко М. М. Стратегія весняного догляду за 

посівами пшениці озимої в степовій зоні // М. М. Солодушко, 

С. С. Ярошенко, О. В. Бойко, О. І. Желязков, О. О. Педаш // 

Производственная лаборатория. – 2013. – № 2. – С.10-11. 
Розглянуто конкретні шляхи підвищення врожайності пшениці 

озимої, враховуючи погодні умови, стан посівів, наявність в посівах 

бур’янів, хвороб та шкідників. Рекомендовано систему догляду за 

ослабленими посівами після зимівлі, визначено оптимальний набір 

технологічних заходів, які забезпечують отримання високого врожаю 

 

194. Солодушко М. М Виробництво високоякісного 

зерна озимої пшениці в агроформуваннях степової зони / 

М. М. Солодушко, С. С. Ярошенко, О. І. Желязков, О. О. Педаш, 

О. В. Бойко, Н. С. Пальчук // Производственная 

лаборатория. –2013. – № 3 (48). – С.10-13. 
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Узагальнено сучасний стан зерновиробництва та окреслено резерви 

підвищення урожайності пшениці озимої та валових зборів зернової 

продукції в господарствах зони Степу. Розглянуто та запропоновано 

технологічні заходи, спрямовані на підвищення урожаю зерна основної 

зернової культури 

 

195. Солодушко М. М. Стратегія визначення строків 

сівби пшениці озимої в степовій зоні / М. М. Солодушко, 

С. С. Ярошенко, О. І. Желязков, О. О. Педаш, Н. С. Пальчук, 

О. В. Бойко, Ю. М. Прядко // Производственная 

лаборатория. – 2013. – № 4 (49). – С.10-11. 
На основі проведених багаторічних досліджень рекомендовано для 

господарств степової зони оптимальні строки сівби пшениці озимої, 

які забезпечують максимальний рівень врожайності. Визначено 
величину втрат зерна при недотриманні вимог щодо проведення 

вчасної сівби 

196. Черенков А. В. Вплив ґрунтозахисної системи 

землеробства на забур’яненість посівів пшениці озимої /  

А. В. Черенков, С. С. Ярошенко // Прозводственная 

лаборатория. – 2013. – № 5 (50). – С. 10-11. 
Наведено результати досліджень впровадження ґрунтозахисного 

обробітку ґрунту в технології вирощування пшениці озимої, визначено 

комплекс специфічних факторів впливу на зміну видового складу 

бур’янів 

 

197. Мельничук Т. Вплив біологічних препаратів на 

продуктивність пшениці озимої в агрокліматичних умовах 

степової зони / Т. Мельничук, І. Каменєва, С. Ярошенко // 

Производственная лаборатория. – 2013. – № 6 (51). –  

С. 11-13. 
Наведено результати досліджень по оптимізації режимів 

живлення рослин пшениці озимої за рахунок використання сучасних 

біологічних препаратів, які здатні забезпечити конкурентоспроможне 

виробництво зерна пшениці озимої 

198. Ткаліч І. Про способи сівби соняшнику / І. Ткаліч, 

Ю. Ткаліч, С. Ричик // Пропозиція. Спецвип. «Олійні 

культури». – 2013 – № 2. – С.16-18. 



60 

Встановлено, що соняшник можна сіяти з міжряддями 140, 70, 35, 

30 і 15 см. Звуження міжрядь забезпечує більш повне використання 

факторів навколишнього середовища і одержання вищих врожаїв, ніж 

при міжряддях 70 см 

 

199. Ткаліч Ю. Кукурудза із різною шириною міжрядь / 

Ю. Ткаліч, О. Шевченко, В. Матюха, С. Кравець // 

Пропозиція. – 2013. – № 5. – С. 76-77. 
Проаналізувавши способи сівби, нами відмічено, що із значним 

підвищенням культури землеробства, масовим застосуванням 

ефективних гербіцидів відбулася поступова зміна як способу сівби, так 

і ширини міжрядь: перехід від 120 см за квадратно-гніздового методу 
до 70 см – за пунктирного широкорядного висіву 

 

200. Кирпа М. Збирання і збереження врожаю зерна /  

М. Кирпа // Пропозиція. – 2013. – №7. – С.80-92. 
Наведено способи збирання, сушіння та очищення зерна 

ранньостиглих культур залежно від їх вологості і призначення. З 

метою енергозбереження рекомендовано застосовувати активне 

вентилювання в режимах сушіння або охолодження залежно від стану 

зерна 

 

201. Артеменко С. Продуктивність озимого ячменю у 

короткоротаційній сівозміні / С. Артеменко // Пропозиція. 

– 2013. – № 9. – С. 56-58. 

 

202. Кирпа М. Збирання й збереження врожаю 

пізньостиглих культур / М. Кирпа // Пропозиція. – 2013. – 

№ 9. – С. 72-77. 
Наведено способи збирання, сушіння та очищення зерна 

пізньостиглих культур залежно від їх вологості і призначення. 

Охарактеризовано особливості підсихання зерна кукурудзи залежно 

від групи стиглості гібридів, визначено параметри консервування 

кормового зерна у вологому стані, а також у полімерних зернових 

рукавах 

 

203. Черчель В. Пасинкування кукурудзи: біологія, 

чинники, попередження прояву / В. Черчель, А. Алдошин, 

М. Таганцова // Пропозиція. – 2013. – № 11. – С. 70-73. 
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Описано біологію кущення рослин кукурудзи, наведені складові 

чинники (генетичний, антропогенний, абіотичний, біотичний), що 

впливають на багатостебловість у виробничих посівах. Визначені 

позитивні та негативні аспекти цієї ознаки при вирощуванні гібридів 

кукурудзи для різних потреб. Надаються рекомендації, щодо 

попередження прояву кущення 

 

204. Кирпа М. Я. Сушіння насіння кукурудзи із 

зниженням енерговитрат / М. Я. Кирпа // Пропозиція. – 

2013. – №12. – С. 66-70. 
Досліджено різні способи сушіння качанів кукурудзи з метою 

зниження енерговитрат та інтенсифікації процесу. Для камерних 
кукурудзосушарок запропоновано наступні прийоми енергозбереження 

– диференційовані максимально допустимі температурні режими, 

реверсування та рециркуляція агента сушіння які знижують витрату 

палива на 20-30% 

 

205. Чегорка П. Т. Він був поетом лісу / П. Т. Чегорка // 

Свята справа – ХХІ. – 2013. – №1-2. – С. 46-48. 
Висвітлено життєвий і творчий шлях професора-лісознавця О.Л. 

Бельгарда  

 

206. Кирпа М. Я. Як правильно зберігати насіння 

кукурудзи / М. Я. Кирпа // Сучасні аграрні технології. – 

2013. – №02 (330). – С. 20-25. 
Надано науково-практичні поради з особливостей зберігання 

насіння гібридів кукурудзи залежно від тривалості зберігання та 

факторів впливу – вологості, температури, пакування. З метою 

підвищення якості запропоновано здійснювати передпосівну хімічну 

обробку новим стимулятором зі зменшеною дозою протруйника на 

25% 

 

207. Кирпа М. Я. Визначення якості насіння кукурудзи та 

його підготовка до сівби / М. Я. Кирпа // Сучасні аграрні 

технології. – 2013. – №03 (331). – С. 18-22. 
Охарактеризовані правила відбору та визначення якості насіння 

зернових, зернобобових, круп’яних культур і соняшнику. Рекомендовані 

техніко-технологічні заходи з підготовки насіння залежно від його 

якості та умов у 2013 році 
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208. Шевченко М. С. Економічні переміни і перспективні 

сівозміни / М. С. Шевченко, Є. М. Лебідь, О. М. Шевченко, 

Л. М. Десятник, С. М. Шевченко // Хранение и переработка 

зерна. – 2013. – № 1 – С. 38-40. 
Раціональна сівозміна і попередники є фактором підвищення 

ефективності використання землі, який здатний стати частковою 

альтернативою органічним і мінеральним добривам та засобам 

захисту рослин. Будь-яке відхилення від встановлених сівозмінних 

оптимумів веде до необхідності посилення технологічного і ресурсного 

впливу, що обумовлює зростання обсягів виробничих витрат і 

зниження їх окупності продукцією. В умовах ризикового землеробства 

в першу чергу необхідно звертати увагу на збалансованість водного 
потенціалу та водоспоживання культурами. Збільшення концентрації 

соняшника в сівозмінах приводить до погіршення економічних 

показників виробництва всіх культур, які знаходяться в ареалі його 

післядії. Найбільш ефективно модель системи землеробс-тва в Степу 

функціонує, коли в сівозмінах чорні пари займають 10-15%, соняшник 

10-12%, зернові і зернобобові культури 70-75%, озимі культури 30-

35%, співвідношення між озимою і ярою групами становить 50 : 50% 

 

209. Гирька А. Д. Особенности создания и использования 

сортовых ресурсов зерновых и масличных культур в 

Украине / А. Д. Гирька // Хранение и переработка зерна. – 

2013. – № 2. – С. 24-28. 
Исследованы основные направления селекционной работы по 

созданию современных сортов и гибридов наиболее распространенных 

зерновых (пшеницы, кукурузы, ячменя, овса) и масличных 

(подсолнечника, сои, рапса) культур и перспективы их использования в 

Украине 

 

210. Кирпа Н. Я. Травмирование семян: причины и 

следствие / Н. Я. Кирпа // Хранение и переработка зерна. – 

2013. – № 2. – С. 29-31. 
Установлены особенности механического и теплового 

травмирования семян в процессе их послеуборочной обработки. 

Выявлены основные факторы, приводящие к травмированию – 

повышенная уборочная влажность, интенсивная сушка, нарушение 

режимов работы обмолачивающих и зерноочистительных механизмов 
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211. Ткаліч Ю. І. Вплив обробітків ґрунту і гербіцидів на 

забур’яненість і врожайність кукурудзи в Степу /  

Ю. І. Ткаліч // Хранение и переработка зерна. – 2013. –  

№ 3. – С. 28-31. 
Висвітлено результати досліджень впливу різних обробітків 

ґрунту і гербіцидів на забур’яненість і врожайність кукурудзи гібриду 

Оржиця 237. Встановлено перевагу полицевої оранки над мілкими (14-

16 та 10-12 см) обробітками і прямою сівбою, а також високу 

технічну ефективність гербіцидів харнес − 2,5 л/га, аденго − 0,5 л/га, 

стеллар − 1,25 л/га, майсТер − 150 г/га 

 

212. Кирпа Н. Я. Качество семян и подготовка к севу /  

Н. Я. Кирпа // Хранение и переработка зерна. – 2013. – №3 

(168). – С. 31-34. 
Охарактеризованы показатели качества семян зерновых и 

масличных культур, а также методы их определения. Для определения 
всхожести рекомендован, например, новый метод – холодное 

проращивание при допустимых температурах и продолжительности 

проращивания 

 

213. Шевченко М. С. Технології, ресурси, системи – 

реальність досягнення 80-мільйонного рубежу у 

виробництві зерна / М. С. Шевченко // Хранение и 

переработка зерна. – 2013. – №5. – С. 24-27. 

 

214. Кирпа Н. Я. Научные принципы и организация 

хранения зерновых масс / Н. Я. Кирпа // Хранение и 

переработка зерна. – 2013. – № 7. – С. 38-41. 
Проанализированы показатели работы сертифицированных 

зерноскладов, установлена их мощность единовременного хранения в 
зависимости от культуры и региона выращивания. Изучены 

инновационные технологии обеспечивающие качество зерна и 

энергосбережение 

 

215. Черенков А. В. Зернове виробництво степової зони 

України: стан і стратегічні напрямки ефективного розвитку 

/ А. В. Черенков, М. С. Шевченко, В. С. Рибка, А. О. Кулик // 

Хранение и переработка зерна. – 2013. – № 8 (173). –  

С. 12–14. 
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Проблеми зерновиробництва та розробка питань 

агротехнологічного і організаційно-економічного характеру для 

забезпечення прогнозованого виробництва 27–28 млн тонн зерна в 

степовій зоні України 

 

216. Шевченко М. С. Агротехнології як бар’єр проти 

посухи / М. С. Шевченко, С. М. Шевченко // Хранение и 

переработка зерна. – 2013. – № 9. – С. 18-20. 

 

217. Рибка В. С. Актуальні проблеми зерновиробництва 

в степовій зоні України та основні перспективні орієнтири 

підвищення його ефективності / В. С. Рибка, А. О. Кулик // 

Эксклюзивные технологии. – 2013. – № 4. – С. 20-23. 
Сучасний стан виробництва зернових культур і перспективи його 

розвитку в сільськогосподарських підприємствах зони Степу 

 

218. Рибка В. С. Стан виробництва зерна кукурудзи в 

Україні та програмне забезпечення її конкуренто-

спроможного розвитку на ближню перспективу /  

В. С. Рибка, М. С. Шевченко, Н. О. Ляшенко // 

Эксклюзивные технологии. – 2013. – № 5 – С. 12-18. 
Загальний характер розвитку кукурудзівництва, забезпечення 

високого рівня виробництва зерна кукурудзи за рахунок організаційних, 

матеріальних та технологічних факторів. Досліджено залежність 

ефективності виробництва кукурудзи від рівня виробничих витрат, 

урожайності та ціни реалізації. Визначено параметри виробництва 

зерна кукурудзи в аграрних підприємствах України на ближню 

перспективу та обґрунтовано потребу в ресурсах 

 

219. Черенков А. В. Місце для ярих колосових /  

А. В. Черенков, М. М. Солодушко, В. П. Солодушко // The 

Ukrainian Farmer. – 2013. – №2. – С. 22-23. 
Наведено порівняльний аналіз урожайності зернових культур в 

умовах північного Степу. Встановлено, що найбільш високу 

врожайність забезпечує пшениця озима, сівба якої проводиться в 

оптимальні строки по чорному пару 

 

220. Бондаренко А. С. Кукурудзяні регіони. Про 

динаміку трансформації «кукурудзяного поясу України» 
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мовою статистики. / А. С. Бондаренко, Р. В. Бенда, О. Ю. Шишкіна, 

Ю. М. Прядко // The Ukrainian Farmer. – 2013. – №2. – С. 37. 
Наведена інформація про урожайність зерна та площі посівів 

кукурудзи за 2005-2011 рр. в розрізі регіонів України 

 

221. Черенков А.В. Безполицевий обробіток і бур’яни / 

А. В. Черенков, С. С. Ярошенко // The Ukrainian Farmer. – 

2013. – № 2. – С. 50-52. 
Наведено результати досліджень по вивченню впливу технології 

вирощування без обороту ґрунтових пластів на зернову 

продуктивність озимої пшениці. Визначено, що система обробітку 

ґрунту змінює, як загальну забур'яненість посівів, так і видовий склад 

бур'янів 

 

222. Крамарьов С. М. На виході із зими / С. М. Крамарьов,  

В. В. Ісаєнков, С. Ф. Артеменко, Ю. Я. Сидоренко // The 

Ukrainian Farmer. – 2013. – №3. – C. 52-54. 
Розглянуто методи оцінки стану посівів озимих зернових культур 

на виході їх із зими. Зокрема проводиться порівняльна оцінка таких 

методів контролю, як відрощування рослин у монолітах (основний), 

водний, цукровий, а також експрес-методи із них  в основному 

зосереджено увагу на визначенні життєздатності вузла кущення 

методом зафарбування. Цей  метод виконують з використанням 

реактивів фуксину кислого та тетразолу і звичайної лупи з 15-20-

кратним збільшенням 

 

223. Крамарьов С. М. Розрахунок доз добрив /  

С. М. Крамарьов // The Ukrainian Farmer. – 2013. – №4. – C. 50-51. 
Проведено порівняльну оцінку різних методів розрахунку доз 

добрив: нормативного, балансового, компенсації виносу 

 

224. Крамарьов С. М. Азот для пшениці / С. М. Крамарьов // 

The Ukrainian Farmer. – 2013. – №4. – C. 72-73. 
Розглянуто особливості азотного живлення озимої пшениці 

впродовж онтогенезу. Визначено фази розвитку в які найбільш 
інтенсивно відбувається поглинання азоту. Встановлено оптимальні 

дози внесення азотних добрив в агроценозах озимої пшениці 

 

225. Крамарьов С. М. Живлення через листок / С. М. Крамарьов 

// The Ukrainian Farmer. – 2013. – №5. – C. 38-40. 
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Розглянуто особливості проведення позакореневого підживлення 

зернових колосових культу,. кукурудзи та соняшнику в початкові фази 

їх розвитку водними розчинами карбаміду та КАС. Визначено 

оптимальні строки та найбільш сприятливі дози водорозчинних 

добрив для проведення цього агрозаходу 

 

226. Клиша А. І. Бобова культура для посушливих умов / 

А. І. Клиша, О. О. Кулініч // The Ukrainian Farmer. – 2013. –

№5. – С. 62-64. 

 

227. Крамарьов С. М. Фосфор і посуха / С. М. Крамарьов 

// The Ukrainian Farmer. – 2013.– №6.– C. 52-53. 
Висвітлено значення фосфору у живленні рослин та його  роль у 

стійкості посівів сільгоспкультур до посух 

 

228. Черенков А. Як збирати зернові / А. Черенков,  

М. Солодушко, Е. Федоренко, А. Гирка // The Ukrainian 

Farmer. – 2013. – №7 (44). – С. 88–89. 
На основі поглибленого аналізу біокліматичного потенціалу 

степової зони визначено особливості підготовки і ефективного 

проведення комплексу збиральних робіт в умовах 2013 року 

  

229. Крамарьов С. Збирання зернового сорго /  

С. Крамарьов, С. Артеменко, А. Самойленко, А. Яланский 

// The Ukrainian Farmer. – 2013. – №9. – С. 44-48. 
У статті наведено результати досліджень і дослід передових 

господарств по визначенню оптимальних 

 

230. Крамарьов С. Чого хоче "верблюд"? / С. Крамарьов, 

С. Артеменко, А. Самойленко, Т. Самойленко // The 

Ukrainian Farmer. – 2013. – №9. – С. 84-86. 
У даній статті викладено результати багаторічних досліджень 

які було проведено в ДУ ІСГСЗНААН України по розробці технології 

вирощування зернового сорго в умовах недостатнього зволоження. 

Запропоновано технологічні заходи які сприяють підвищенню 

адаптивності культури та неоднакового рівня забезпечення 

основними факторами життэдіяльності та дозволяють одержувати 

в окремі роки максимальну урожайність зерна 

 



67 

231. Горщар О. А. Збережемо врожай / О. А. Горщар,  

Г. А. Токарчук // The Ukrainian Farmer. – 2013. – №9. –  

С. 96-97. 
В статті висвітлені причини пліснявіння насіння 

сільськогосподарських культур в період зберігання та описані заходи 

для перешкоджання поширенню грибів та виділенню ними 
мікотоксинів 

 

232. Крамарьов С. М. Щоб ячмінь перезимував /  

С. М. Крамарьов // The Ukrainian Farmer. – 2013. –№10. –  

С. 66-67. 
Посіви озимого ячменю серед озимих зернових культур найбільше 

піддається вимерзанню. У публікації детально розглянуто питання 

біологічних особливостей цієї культури, агротехніки її вирощування та 

шляхів підвищення адаптації до несприятливих погодних умов, які 

можуть створитися в зимовий період 

 

233. Кирпа М. Я. Технологія і техніка сепарування 

насіння / М. Я. Кирпа // The Ukrainian Farmer. – 2013. –  

№ 11 (48). – С. 88. 
Досліджено та визначено способи сепарування зерна у режимах 

очищення-сортування-калібрування. Проаналізовані машини та 

технологічні лінії для сепарування, рекомендовано ефективне 

вітчизняне обладнання ПАТ «Хорольський механічний завод» 

 

234. Козирь В. С. Чому Україні потрібне м’ясне 

скотарство? / В. С. Козирь // Ефективне тваринництво. – 

2013. – №4. – С. 17-21. 
Доведена необхідність збільшення виробництва яловичини в 

Україні. При визначенні шляхів вирішення проблеми показано переваги 

м’ясного скотарства: біологічні, господарські, технологічні, 

економічні, соціальні 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ 

 

235. Обробіток ґрунту під ячмінь ярий в північному 

степу / О. І. Цилюрик, В. П. Шапка // Адаптація 

землеробства до змін клімату – шлях підвищення 

ефективності функціонування сільського господарства : 
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тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – 

конференції (15 січня 2013 року). – Херсон. – 2013. –  

С. 36-39. 

При вирощуванні ячменю ярого чизельний та полицевий 

обробіток виявилися рівноцінними по урожаю зерна і переважали 

дисковий обробіток, хоча останній з економічної точки зору виявися 

більш ефективним. Застосування мілкого (дискового) обробітку (10-12 

см) в технології вирощування ячменю ярого забезпечило, порівняно з 

оранкою  економію пального (11,6 л/га), підвищення рентабельності 

виробництва зерна ячменю з 53,7 до 63,9%. Водночас за полицевого і 

чизельного обробітку отримано вищий урожай зерна на 0,45-1,9 т/га 
 

236. Перспективи розвитку насінництва кукурудзи в 

Україні / В. Ю. Черчель, Е. М. Федоренко, А. В. Алдошин, 

Т. П. Черенкова // Конкурентоспроможне насіння – 

стабільний урожай : тези Міжнародної науково-практичної 

конференції (30-31 січня 2013 року). – Полтава : 

Полтавська державна аграрна академія, 2013. – С. 129-133. 
Наводиться аналіз стану та перспективи насінництва кукурудзи,  

потреба в насінні різних категорій. Розглянуто сортові ресурси та 

науково-обґрунтовані співвідношення гібридів різних груп стиглості 

для зон вирощування 

 

237. Ефективність чизельного обробітку ґрунту під 

ячмінь ярий в північному Степу / О. І. Цилюрик,  

В. П. Шапка // Наука на службі сільського господарства : 

тези Міжнародної науково-практичної Інтернет 

конференції (5 березня 2013 року). – Миколаїв. – 2013. –  

С. 27-28. 
Дослідженнями встановлено, що урожай ячменю ярого при 

використанні чизельного і дискового обробітків виявився рівноцінним – 

2,60-2,92 та 2,44-2,92 т/га відповідно. За дискового обробітку урожай 

знижувався на 0,45-1,9 т/га. В 2012 р. чизельний обробіток навіть 

переважав оранку на удобреному фоні на 0,05-0,09 т/га за рахунок 

переваги у запасах продуктивної вологи навесні. Незважаючи на 

найнижчу урожайність дисковий обробіток забезпечував найкращі 

показники економічної ефективності 
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238. Influence of chloride load on the L-proline amount of 

maize callus tissues / K. V. Derkach, O. E. Abraimova,  

B. V. Dzubetskij, V. Ju. Cherchel, T. M. Satarova // 55-th 

Annual Maize Genetics Conference (14-17 march 2013). – 

Pheasant Run St. / U.S.A., Charles., Illinois. – 2013. – P. 285. 
Вивчено вплив хлоридного навантаження в живильному середовищі 

на накопичення калусною тканиною L-проліну для деяких ліній 

кукурудзи зародкової плазми Ланкастер 

 

239. Удосконалення механізму залучення додаткових 

коштів у сільськогосподарські підприємства для 

відновлення втраченої родючості чорноземів звичайних 

північної підзони степової зони України / С. М. Крамарьов, 

О. С. Крамарьов // Фізико-економічні засади балансованого 

розвитку агросфери : зб. матеріалів міжнародної науково-

практичної конф., присвяченої до 150-річчя від дня 

народження В.І. Вернадського (11 квітня 2013 року). – К., 

2013. – С.189-204. 
Запропоновано механізм залучення додаткових коштів 

сільськогосподарськими  підприємствами для відновлення  родючості 

чорноземів 

 

240. Регенерационный потенциал гибридов кукурузы с 

участием линий А188, PLS61 и Chi31 / Е. В. Деркач,  

О. Е. Абраимова, Т. Н. Сатарова // Хімія та сучасні 

технології : тези IV Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24-26 

квітня 2013 року). – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. – С. 41. 
Изучалась возможность расширения числа отечественных 

коммерческих, чувствительных к культуре in vitro генотипов кукурузы 

путем гибридизации слабоотзывчивых селекционно ценных линий 

зародышевой плазмы Ланкастер и модельных линий, обладающих 

высокой каллусогенной и регенерационной способностью in vitro 

 

241. Рост каллусной ткани кукурузы под влиянием 

хлорида натрия / Ю. В. Конощук, М. Ю. Ситало,  

Е. В. Деркач, О. Е. Абраимова, Т. Н. Сатарова // // Хімія та 

сучасні технології : тези IV Міжнародної науково-



70 

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених (24-26 квітня 2013 року). – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2013. 

– С. 42. 
Для создания системы отбора in vitro стресс-толерантных 

генотипов кукурузы, изучали влияние хлорида натрия, как 

селективного агента в условиях in vitro при моделировании условий 
засухи, засоления и других негативных факторов, на рост каллусной 

ткани линий и гибридов кукурузы. На стрессовом фоне получены 

устойчивые каллусы с наименьшей степенью угнетения и высокой 

степенью восстановления после солевого стресса 

 

242. Вплив комплексного використання мінеральних 

добрив і мікродобрив на урожай і якість зерна ячменю 

ярого / В. І. Чабан, С. М. Крамарьов, О. Ю. Подобед // Роль 

науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності 

АПК України: матеріали III Всеукраїнської науково-

практичної конференції (16-17 травня 2013 року). – 

Тернопіль : Крок, 2013. – С. 126-128. 
Наведено результати досліджень по вивченню впливу мікродобрив на 

поживний режим грунту, елементний склад рослин, урожай і якість зерна 

ячменю ярого 

 

243. Комплексная оценка питательной ценности сои /  

Г. Г. Дімчя // Стан та перспективи розвитку вівчарства в 

Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (16-17 травня 2013 року). – Д., 2013. –  

С. 211-213. 
Висвітлені результати досліджень з вивчення поживної цінності 

різних сортів сої за вмістом в зеленій масі та зерні розчинного і 

нерозчинного протеїну, нейтрально-детергентної і кислотно-
детергентної клітковини та антипоживних речовин при конкурсному 

їх випробуванні в умовах Північного Лівобережно-Дніпровського Степу 

 

244. Щодо питання про необхідність прийняття рішень 

державними органами по усуненню проблем у сучасному 

тваринництві / В. С. Козирь // Стан та перспективи 

розвитку вівчарства в Україні : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (16-17 травня 2013 року). 

– Д., 2013. – С. 217-221. 



71 

В статті сформульовано пропозиції щодо усунення проблем у 

сучасному тваринництві України та  прискорення  розвитку села 

 

245. Індекс життєздатності свиноматки – важлива 

селекційна ознака / В. І. Халак // Стан та перспективи 

розвитку вівчарства в Україні : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (16-17 травня 2013 року). 

– Д., 2013. – С. 242-244. 
Наведено результати досліджень ефективності використання 

нових методів оцінки ознак свиноматок з низьким рівнем 

успадкування. Встановлено, що відбір тварин за абсолютними 

показниками відтворювальних якостей та відбір свиноматок з 

індексом життєздатності в межах 106,69-126,09 балів сприяє 

формуванню популяції  тварин з високими показниками 
продуктивності, а саме: багатоплідність на рівні 13,3 поросяти на 1 

опорос, молочністю – 59,1 кг, масою гнізда на дату відлучення у віці 32 

доби – 82,9 кг 

 

246. Мінливість та кореляційні зв’язки фізико-хімічних 

показників м’яса молодняку свиней універсального 

напрямку продуктивності / В. І. Халак, В. Л. Мартюшенко 

// Стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(16-17 травня 2013 року). – Д., 2013 р. – С.244-246. 
Досліджено фізико-хімічний склад найдовшого м’яза спини та 

підшкірного сала молодняку свиней універсального напрямку 

продуктивності - великої білої породи, їх мінливість та кореляційні 
зв’язки. За шкалою оцінки якості м’яса  за фізико-хімічними 

показниками кількість туш високої якості за вологоутримуючої 

здатністю найдовшого м’яза спини становила 5,5%, інтенсивністю 

забарвлення - 27,7%, ніжністю, - 1,1% та вмістом жиру - 16,6%.  

Достовірні коефіцієнти кореляції встановлено за наступними парами 

ознак: вміст загальної вологи × енергетична цінність -  0,924, вміст 

протеїну × вміст кальцію - 0,679, вміст жиру × енергетична цінність 

- 0,777, вміст гігроскопічної вологи × початкова температура 

плавлення підшкірного сала - 0,938 

 

247. Ефективність різних способів обробітку чистого 

пару в північному Степу України / О. І. Цилюрик // 

Раціональне використання екосистем: боротьба з 



72 

опустелюванням і посухою : тези Міжнародної науково-

практичної Інтернет конференції (21 травня 2013 року). – 

Миколаїв. – 2013. – С. 68-70. 
Доведено, що в зимовий період найбільш сприятливі умови для 

накопичення вологи створюються на ділянках раннього пару (на 52-71 

м²/га більше порівняно з чорним), де ґрунт з осені не оброблявся і 
формувався мульчувальний екран утворений стернею, подрібненою 

соломою. Використання ріллі по типу раннього пару після соняшнику 

не знижувало урожайність озимої пшениці, порівняно з чорним, тоді 

як після зернових колосових із-за гіршого фітосанітарного стану 

посівів одержано на 0,17-0,25 т/га зерна менше. Найвищу економічну 

ефективність забезпечили технології, що включали дисковий 

обробіток парового поля на 8-10 см з осені, або мілке (12-14 см) 

безполицеве розпушення ґрунту весною (ранній пар), де отримано 

найдешевше зерно (365-383 грн./т) і рентабельність на рівні 77-85%. 

 

248. Особливості розвитку і поширення шкідників, 

хвороб та бур’янів у посівах ячменю озимого і ярого у 

північному Степу України / А. Д. Гирка // Підвищення 

стійкості рослин до хвороб і екстремальних умов 

середовища в зв’язку із задачами селекції : тези 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 

100-річчю діяльності в інституті лабораторії фітопатології 

(11-12 червня 2013 року). – Х., 2013. – С. 77. 
У результаті  багаторічного аналізу даних фітосанітарного стану 

в посівах зернових культур виявлено особливості розвитку і поширення 

шкідників, хвороб та бур’янів у посівах ячменю озимого і ярого та 

визначено ефективні заходи їх обмеження 

 

249. Обґрунтування заходів обмеження шкідливості 

коваликів на кукурудзі в північному Степу України /  

Т. В. Гирка // Підвищення стійкості рослин до хвороб і 

екстремальних умов середовища в зв’язку із задачами 

селекції : тези Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 100-річчю діяльності в інституті 

лабораторії фітопатології (11-12 червня 2013 року). –  

Х., 2013. – С. 78. 
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У публікації наведено видовий склад елатерідів та висвітлені 

елементи технології вирощування кукурудзи, що дозволять зменшити 

втрати від шкідливої дії коваликів 

 

250. Добір вихідного матеріалу змішаної плазми  для 

селекції скоростиглих гібридів кукурудзи / О. Л. Гайдаш // 

Перспективи розвитку рослинницької галузі в сучасних 

економічних умовах : збірник тез Міжнародної науково-

практичної конференції присвяченої 50-й річниці від 

початку розвитку рисівництва в Україні (6-8 серпня 2013 

року). – Скадовськ, Інститут рису НААН. – 2013. –  

С. 14-15. 
Наведено результати досліджень проведених автором на протязі 

2011-2012 рр. Було досліджено 790 гібридів, які досліджували за 

основними морфологічними та господарсько-цінними ознаками. 

Виділені лінії які показали високі значення за загальною комбінаційною 

здатністю та відмічені комбінації інбредних ліній толерантних до 

сажкових хвороб та виляганні при перестої 

 

251. Адаптація гетерозисної моделі Айодент х Ланкастер 

в селекції гібридів кукурудзи ФАО 250-300 для зони Степу 

/ І. М. Купар, Л. А. Ільченко // Перспективи розвитку 

рослинницької галузі в сучасних економічних умовах : 

збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції 

присвяченої 50-й річниці від початку розвитку рисівництва 

в Україні (6-8 серпня 2013 року). – Скадовськ, Інститут 

рису НААН. – 2013. – С. 27-28. 
Наведені попередні дані про роботу авторів над гетерозисною 

моделлю Айодент х Ланкастер для селекції гібридів кукурудзи ФАО 

250-300 для зони Степу. Як вихідний матеріал використовувалися 

самозапилені сім’ї S3 – S5, отримані на базі 32 сестринських гібридів. 

Вивчалось в дослідах 275 зразків поділених на 6 груп. Були проведені 

морфо-біологічні оцінки самозапилених сімей і оцінки загальної 

комбінаційної здатності 

 

252. Оцінка ранньостиглих кременистих інбредних ліній 

кукурудзи на холодостійкість / В. В. Плотка // Перспективи 

розвитку рослинницької галузі в сучасних економічних 

умовах : збірник тез Міжнародної науково-практичної 
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конференції присвяченої 50-й річниці від початку розвитку 

рисівництва в Україні (6-8 серпня 2013 року). – Скадовськ, 

Інститут рису НААН. – 2013. – С. 46-47. 
Наведені дані про роботу автора свідчать, що селекція на 

холодостійкість має актуальне значення в виробництві гібридів для 

створення гібридів північного екотипу. Для цього були проведені 
дослідження в лабораторних умовах, в яких пророщувалося зерно 

самозапилених сімей 3, 4 рівня інбридингу. Здійснювалися обліки за 

схожістю та енергією проростання. Це дало можливість 

охарактеризувати виділені зразки та виявити кращі сім’ї за 

досліджуваною ознакою 

 

253. Оцінка комбінаційної здатності подвоєних 

гаплоїдних ліній кукурудзи плазми Ланкастер за ознакою 

«врожайність зерна» / Е. М. Рябченко, О. П. Рябченко // 

Перспективи розвитку рослинницької галузі в сучасних 

економічних умовах : збірник тез Міжнародної науково-

практичної конференції присвяченої 50-й річниці від 

початку розвитку рисівництва в Україні (6-8 серпня 2013 

року). – Скадовськ, Інститут рису НААН. – 2013. –  

С. 50-51. 

 

254. Оцінка і добір нового вихідного матеріалу 

кукурудзи плазми Рейд на скоростиглість і комбінаційну 

здатність за врожайністю зерна в умовах північного Степу / 

В. Ю. Черчель, О. Р. Юхимович // Перспективи розвитку 

рослинницької галузі в сучасних економічних умовах : 

збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції 

присвяченої 50-й річниці від початку розвитку рисівництва 

в Україні (6-8 серпня 2013 року). – Скадовськ, Інститут 

рису НААН. – 2013. – С. 60-61. 
У ході проведення досліджень біли виявлені лінії з високою 

комбінаційною здатністю та низькою варіансою специфічної 

комбінаційної здатності плазми Рейд до плазми Айодент. Відзначено, 

що за оцінкою тестерів схрещених з вихідним матеріалом досліджень 

виявлені неоднозначні результати в залежності від погодних умов 
року. При оцінці  сестринських гібридів плазми Рейд, виділені 

комбінації, що показали високу ЗКЗ за врожайністю зерна та можуть 

бути використані для створення нового інбредного матеріалу. Були 
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отримані гібриди для подальшого вивчення впливу рівня складності 

гібридів при інбридингу на прояв основних господарсько-цінних 

показників 

 

255. Вплив гербіцидів на зниження забур’яненості та 

зернову продуктивність посівів кукурудзи в умовах 

північного Степу України / С. С. Носов // Матеріали 

міжнародної молодіжної наукової конференції, 

присвяченої пам'яті академіків М. І. Вавилова та  

О. В. Квасницького. Нові часи: нові Вавилови, нові 

Квасницькі. (Полтава, 22-23 серпня 2013 року) / За 

редакцією В.М. Волощука – Полтава: 2013. – С. 134–135. 
В даній статті викладено результати досліджень по визначенню 

ефективності різних гербіцидів та їх бакових сумішей в боротьбі з 

бур’янами в посівах кукурудзи. При ранніх та оптимальних строках 

сівби 

 

256. Продуктивність сої залежно від використання 

водорозчинних сполук фосфору для інкрустації насіння та 

позакореневого підживлення рослин / С. М. Крамарьов,  

С. Ф. Артеменко // Кормовиробництво в умовах 

глобальних економічних відносин та прогнозованих змін 

клімату, присвяченої 40-річчю утворення ДУ Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН України: 

матеріали VII міжнародної наукової конференції (24-25 

вересня 2013 року). – Вінниця, 2013. – С. 45-47. 
Висвітлена реакція сої за різних способів використання 

водорозчинних сполук фосфору 

 

257. Влияние длительного применения минеральных 

удобрений на микроэлементный статус черноземов /  

Н. Н. Мирошниченко, А. И. Фатеев, В. И. Чабан,  

О. Ю. Подобед и др. // Современное состояние черноземов: 

материалы Международной научной конференции (24-26 

сентября 2013 года). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 15-17. 
Обобщены результаты исследований по влиянию длительного 

применения органических и минеральных удобрений в севооборотах на 
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изменение содержания валовых и подвижных форм микроэлементов в 

черноземах типичном, обыкновенном, мицелярно-карбонатном 

 

258. Плодородие черноземов обыкновенных степной 

зоны Украины: состояние и рациональное использование / 

В. И. Чабан // Современное состояние черноземов: 

материалы Международной научной конференции (24-26 

сентября 2013 года). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 344-346. 
Проведена сравнительная оценка потенциального плодородия 

чернозема обыкновенного в зависимости от интенсивности его 

использования. Рассчитан баланс гумуса. Рассмотрены системы 

удобрений, обеспечивающие сохранение и воспроизводство плодородия 

почвы 

 

259. Характеристика репрезентативності маркерів 

однонуклеотидного поліморфізму ДНК в наборі ліній 

кукурудзи української селекції / В. В. Борисова,  

О. Є. Абраимова, К. В. Деркач, Н. М. Черноусова,  

Т. М. Сатарова // Актуальні питання біології, екології, 

медицини та фармакології : тези Міжнародної науково-

практичної конференції (26-27 вересня 2013 року). – Д., 

2013. – С. 16-17. 
На основі аналізу однонуклеотидного поліморфізму ДНК 

проводилася оцінка вітчизняного селекційного матеріалу. У 270 ліній 

кукурудзи української селекції досліджувався стан маркерних локусів 

за 384 SNP-маркерами. Серед набору проаналізованих SNP-маркерів 

визначено високоякісні інформативні маркери, які можуть 

використовуватися для характеристики селекційного матеріалу 
кукурудзи 

 

260. Застосування фітогормонів в культурі in vitro у 

кукурудзи // О. Є. Абраімова, К. В. Деркач, Т. М.Сатарова,  

С. М. Гармаш // Фітогормони, гумінові речовини та інші 

біологічно активні сполуки для сільського господарства, 

здоров’я людини і навколишнього середовища : тези 

доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної 

конференції daRostim (7-10 жовтня 2013 року). – Л., 2013. – 

С. 6. 
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З метою оптимізації біотехнологічного процесу отримання 

морфогенної калусної тканини в культурі незрілих зародків різних 

генотипів кукурудзи було вивчено вплив різних концентрацій деяких 

фітогормонів, а також їх поєднань в живильному середовищі на 

індукцію калусогенезу. Показано генотипову залежність впливу різних 

концентрацій и поєднань вивчених речовин на індукцію калусів in vitro 

 

261. Факторы, определяющие соотношение типов 

морфогенеза в каллусной ткани кукурузы / Е. В. Деркач,  

О. Е. Абраимова, Т. Н. Сатарова // Биология клеток 

растений in vitro и биотехнология : Сборник тезисов  

Х Международной конференции (14-18 октября 2013 года). 

– Казань, 2013. – С. 113-114. 
Оценивалась способность к различным типам морфогенеза 

каллусной ткани, полученной из незрелых зародышей линий и гибридов 

кукурузы зародышевой плазмы Ланкастер и модельных линий A188, 

PLS61 и Chi31. Показано, что тип морфогенеза в культуре in vitro у 

кукурузы зависит от генотипа экспланта, а также от длительности 

культивирования каллусной ткани 

 

262. Вплив біологічних препаратів на продуктивність 

пшениці озимої в умовах Степу / С. С. Ярошенко // 

Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку 

національного виробництва : матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (17–18 жовтня 2013 року). 

– Тернопіль, 2013. – С. 51–53. 
Наведено результати досліджень щодо ефективності 

застосування мікробних препаратів та агрохімічних засобів захисту 

рослин на різних агрофонах при вирощуванні пшениці озимої в умовах 

Степу 

 

263. Біоінформаційний аналіз геному вірусу карликової 

мозаїки кукурудзи / С. В. Хопрічкова, Т. М. Сатарова,  

А. І. Вінніков // Новітні досягнення біотехнології : тези 

доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(24-25 жовтня 2013 року).– К. : НАУ, 2013. – С. 18. 
Проведено біоінформацій ний аналіз геному вірусу карликової 

мозаїки кукурудзи з використанням комп’ютерних баз даних Genome, 

MaizeGDB та Panzea. В геномі кукурудзи визначено SNP-маркери, які 
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бути використані для маркування спадкової стійкості кукурудзи до 

ураження вірусом карликової мозаїки 

 

264. Розробка біотехнологічних заходів регуляції росту 

та розвитку сільськогосподарських культур / С. М. Гармаш, 

О. Є. Абраімова, К. В. Деркач, Т. М. Сатарова // Новітні 

досягнення біотехнології : тези доповідей ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 

року).– К. : НАУ, 2013. – С. 35-36. 
Дослідження впливу біогумату на адаптацію рослин-регенерантів 

фіалки узумбарської та кукурудзи у ґрунті, отриманих за допомогою 

біотехнології калусогенезу та регенерації, показали позитивний вплив 

біогумату та препаратів на його основі на дорощування вказаних 

видів після культивування in vitro 

 

265. Агрохімічна еволюція українських чорноземів 

звичайних / С. М. Крамарьов // Матеріали міжнародного 

науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю 

виходу книги проф. В. В. Докучаєва «Російський 

чорнозем» і появі сільськогосподарської дослідної справи 

як галузі знань (10 грудня 2013 року), НААН, Національна 

наукова сільськогосподарська бібліотека, ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», 

посольство РФ в Україні. – К., 2013. – С. 76-77. 
Проведений порівняльний аналіз основних агрохімічних та 

агрофізичних показників чорноземів звичайних на ріллі по відношенню 

до цілини в двох ґрунтових розрізах глибиною по два метри кожний, 

свідчать про деградацію цих ґрунтів. Під впливом навантаження в 

ґрунтах виникають і посилюються процеси агрофізичної, агрохімічної 

і біологічної деградаїі 

 

266. Становлення і розвиток досліджень по вивченню ґрунтів 

степової зони / В. І. Чабан // Матеріали міжнародного науково-

практичного семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги 

проф. В. В. Докучаєва «Російський чорнозем» і появі 

сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань (10 

грудня 2013 року), НААН, Національна наукова 

сільськогосподарська бібліотека, ННЦ «Інститут ґрунтознавства 
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та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», посольство РФ в Україні. – 

К., 2013. – С. 148-150. 
Розглянуто історичний аспект становлення і розвитку досліджень 

по вивченню властивостей ґрунтів степової зони в ДУ ІСГСЗ за 1935-

2012 рр. 

 

267. Проблеми розвитку землеробства в зоні степу і шляхи їх 

вирішення / Л. М. Десятник // Матеріали міжнародного науково-

практичного семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги 

проф. В. В. Докучаєва «Російський чорнозем» і появі 

сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань (10 

грудня 2013 року), НААН, Національна наукова 

сільськогосподарська бібліотека, ННЦ «Інститут ґрунтознавства 

та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», посольство РФ в Україні. – 

К., 2013. – С. 367-369. 
Підвищення виробництва аграрної продукції та ефективності 

використання землі залежить від оптимізації структури посівних 

площ. Сьогодні спостерігаються значні порушення рекомендованої 

структури посівних площ: невиправдано розширені площі під 

соняшником, зменшені площі посівів кормових культур, 
спостерігається відмова від використання пару, що обумовлює 

погіршення екологічного стану ґрунтів, зокрема, водного режиму, 

зниження рівня урожайності вирощуваних культур і ведуть до 

розміщення вирощуваних культур по несприятливих попередниках. 

Важливим фактором раціонального використання землі є 

впровадження сівозмін. Цей захід є економічно і екологічно 

обґрунтованим та не потребує додаткових капітальних вкладень (за 

рахунок чого ефективність використання орних земель підвищується на 

15-20%) 
 

268. Ефективність нульового обробітку ґрунту в 

північному Степу України / О. І. Цилюрик // Напрями 

розвитку сучасних систем землеробства : тези 

Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції, 

присвяченої 110-річчю від дня народження професора  

С. Д. Лисогорова (11 грудня 2013 року). –  

Херсон. : ДВНЗ ХДАУ, 2013. – С. 27-32. 
На чорноземі з умістом гумусу понад 4% технологія прямої сівби в 

необроблений ґрунт після двох років застосування не призводить до 
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погіршення його водно–фізичних властивостей, однак потребує 

коригування умов живлення рослин і постійного моніторингу 

фітосанітарного стану посівів. Технологія No–till забезпечує суттєву 

економію палива та праці, водночас поступається традиційним 

технологічним схемам, побудованим на глибокій оранці або мілкому 

розпушуванні скиби, за показниками собівартості зерна і 

рентабельності виробництва 

 

269. Вплив попередників і систем удобрення на біологічну 

активність ґрунту та формування урожаю озимої пшениці в 

південно-східній частині Степу / Л. М. Десятник,  

Д. А. Коцюбан // Напрями розвитку сучасних систем 

землеробства : тези Міжнародної науково-практичної 

Інтернет – конференції, присвяченої 110-річчю від дня 

народження професора С. Д. Лисогорова (11 грудня 2013 

року). – Херсон. : ДВНЗ ХДАУ, 2013. – С. 421-426. 
Вивчено вплив попередників та систем удобрення на чисельність 

ґрунтових аеробних азотфіксуючих мікроорганізмів, загальну 

біологічну активність ґрунту та урожайність озимої пшениці в 

сівозмінах. Показано, що кращими попередниками за впливом на ці 

показники є чорний пар, горох, еспарцет. Органо-мінеральна та 

мінеральна системи удобрення забезпечили найвищий урожай, але для 

ефективнішого поповнення втрат органічної речовини ґрунту, перевагу 
слід надавати органо-мінеральній системі удобрення 

 

270. Влияние  минерального питания на морозо-

зимостойкость и урожайность пшеницы озимой в условиях 

степной зоны Украины / С. С. Ярошенко // Materialy ІХ 

mezinarodni vedecko – prakticka conference «Moderni 

vymozenosti vedy - 2013» Praha Publishing House «Education 

and Science» s.r.o. – 2013. – С. 32–34. 
Наведено результати досліджень щодо характеру та 

спрямованості процесів формування надземної маси пшениці озимої 

під впливом різних доз добрив в умовах степової зони України. 

Експериментальним шляхом доведено, що морозостійкість рослин 
пшениці суттєво змінювалася залежно від рівня мінерального 

живлення 

 

271. Рівень адаптації та продуктивність свиней великої 

білої породи та породи ландрас французької селекції /  
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В. І. Халак, В. М. Волощук, В. О. Лимар // Науково-

інформаційний вісник. (Збірник інформаційних 

повідомлень, статей, доповідей і тез науково – практичних 

конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів). – 

Випуск 2. – Херсон,  ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет», 2013. – С.70-71. (тези) 
Наведено результати досліджень рівня адаптації свиней різних 

генотипів французької селекції. Встановлено, що свиноматки великої 

білої породи характеризуються більш високим індексом адаптації (на 

14,6%), багатоплідності (на 11,63%), меншим індексом осіменіння (на 

2,97%) та загальної  тривалості  сервіс – періоду (на 20,45%) 

 

272. Деякі ознаки інтер’єру молодняку свиней та їх 

зв'язок з фізико-хімічними показниками найдовшого м’яза 

спини і підшкірного сала / В.І.Халак // Науково-

інформаційний вісник. (Збірник інформаційних 

повідомлень, статей, доповідей і тез науково – практичних 

конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів). – 

Випуск 2. – Херсон,  ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет», 2013. – С.150-152. (тези) 
Наведено результати досліджень деяких біохімічних показників 

сироватки  крові, фізико-хімічного та хімічного складу м’язової 

тканини та підшкірного сала молодняку свиней. Кількість прямих 

кореляційних зв’язків  між ознаками становить 57,7%  (енергетична 

цінність найдовшого м’яза спини - вміст холестеролу у сироватці 

крові, рН найдовшого м’яза спини – вміст загального білка та ін. ) 

 

СТАТТІ В ГАЗЕТАХ 

 

273. Ткаліч Ю. Адаптація рослин соняшнику та 

кукурудзи в умовах зміни клімату / Ю. Ткаліч, А. Кохан,  

А. Гирка // Аграрник. – 2013. – № 8 (207) – С. 8. 
Досліджено ефективність використання різнофункціональних 

регуляторів росту останнього покоління у посівах соняшнику та 
кукурудзи. Виявлено, що стимулятори росту позитивно впливали на 

поліпшення показників структури врожаю а отже й рівень екологічної 

пластичності гібридів при вирощуванні в агрокліматичних умовах 

регіону 
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274. Крамарьов С. М. Пошук шляхів підвищення 

загартованості озимих зернових культур до низьких 

температур в осінньо-зимовий період / С. М. Крамарьов // 

Агропартнер. – 2013. – №5 (410). – С. 2-3. 
В статті розглядається вплив водорозчинних сполук фосфору при 

проведенні ними позакореневого підживлення рослин перед 

входженням їх в зиму на підвищення адаптації до несприятливих 

погодних умов в осінньо-зимовий період 

 

275. Шевченко М. Король і королева: роки присвячені 

служінню науці / М. Шевченко // Сільські новини. – 2013. – 

№ 40 (968). – 3 жовтня. – С. 3. 

 

276. Черенков А. В. Основні методи контролю 

життєздатності озимих зернових культур взимку /  

А. В. Черенков, М. М. Солодушко, О. В. Бойко // Зоря. – 

18.01.2013. – С.16. 
В статті наведені дані щодо стану посівів пшениці озимої перед 

зимівлею та головні методи контролю  життєздатності озимих 

зернових культур в зимовий період 

 

277. Солодушко М. М. На шляху до вагомого врожаю / 

М. М. Солодушко, М. П. Явдощенко // Рідний край. – №15. 

– 12.04.2013 р. 
Висвітлені питання з організації та проведення збирання врожаю 

 

278. Солодушко М. М. Доглянути озиме поле /  

М. М. Солодушко, О. В. Бойко, Н. С. Маковицька // Берег 

надій. – №21(830).–3.05.2013 р. 
В статті висвітлені найбільш актуальні питання весняного 

догляду озимини в умовах 2013 р. 

 

279. Солодушко М. М. Вчасно зібрати і зберегти урожай 

/ М. М. Солодушко, О. В. Бойко // Берег надій. – №25 (834). 

– 20.06.2013 р. 
Наведені питання з організації та проведення збирання врожаю, 

післязбиральної обробки зерна і насіння 
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280. Черенков А. В. Як посіємо – стільки і зберемо /  

А. В. Черенков, М. М. Солодушко, О. В. Бойко // Берег 

надій. – №38 (847). – 19.09.2013 р. 
Висвітлені актуальні питання організації та проведення сівби 

озимих культур в зоні Степу 

 

ІНФОРМАЦІЙНЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

281. Цилюрик О. І. Технологія стрічково – мінімального 

обробітку ґрунту і прямої сівби при вирощуванні озимої 

пшениці в зоні Степу / О. І. Цилюрик, А. Г. Горобець,  

А. І. Горбатенко // Аграрна наука – виробництву : наук. – 

інформ. бюл. заверш. наук. розроб. – К., 2013. - № 2. – С. 7. 
Встановлено, що застосування технології стрічково-мінімального 

обробітку ґрунту і прямої сівби озимої пшениці після непарових 

попередників забезпечує оптимізацію водно-фізичних властивостей 

ґрунту (збільшення запасів продуктивної вологи в шарі 0-30 см перед 

сівбою на 6,2 мм), високий рівень урожайності (5,5 т/га), економію 

палива (14,4 л/га) і зменшення затрат праці на 30,4% у порівнянні з 

технологією, що базується на суцільному мілкому розпушуванні ґрунту 

і використанні сівалки СЗ-3,6 

 

282. Філіпов Г. Л. Удосконалений спосіб вирощування 

кукурудзи / Г. Л. Філіпов, М. В. Вишневський, Л. О. Максимова // 

Аграрна наука – виробництву : наук. – інформ. бюл. 

заверш. наук. розроб. – К., 2013. – № 3. – С. 16. 
Запропоновано спосіб формування структури посівів гібридів 

кукурудзи, який дозволяє знизити вплив несприятливих погодних умов 

на розвиток рослин та їх врожайність, а також сприяє кращої 

реалізації генетичного потенціалу гібридів кукурудзи 

 

283. Черчель В. Ю. Технологія прискореного отримання 

ліній кукурудзи / В. Ю. Черчель, Т. М. Сатарова,  

Б. В. Дзюбецький // Аграрна наука – виробництву: наук. – 

інформ. бюл. заверш. наук. розроб. – К., 2013. – № 3. –  

С. 17. 
Представлено технологію прискореного отримання повністю 

гомозиготних ліній кукурудзи за використання явища гаплоїдії та 

генетичного маркування та показана її висока ефективність для 
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селекційного процесу. Також ця технологія може бути використана 

для прискореного добору типових сімей ліній, що використовуються в 

селекції і насінництві 

 

284. Цилюрик О. І. Технологія нульового обробітку 

грунту і прямої сівби по стерні при вирощуванні кукурудзи 

на зерно в умовах Степу / О. І. Цилюрик, А. Г. Горобець,  

А. І. Горбатенко // Аграрна наука – виробництву : наук. – 

інформ. бюл. заверш. наук. розроб. – К., 2013. - № 4. – С. 6. 

 

285. Кирпа М. Я. Метод визначення придатності насіння 

кукурудзи для сівби / М. Я. Кирпа, Н. О. Пащенко,  

М. О. Стюрко // Аграрна наука – виробництву: наук. – інформ. 

бюл. заверш. наук. розроб. – К., 2013. – № 4. – С. 20. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

286. Весняному полю – інноваційні технології (науково-

практичні рекомендації для зони Степу) / Сень О. В., 

Демидов О. А., Сухомлин О. В., Петриченко В. Ф., 

Заришняк А. Ф., Іващенко О. О., Булигін С. Ю., Дишлюк В. Є., 

Кононюк В. А., Нестеренко В. Г., Любович О. А., 

Удовицький В. О., Тарасов В. Г., Бальошенко С. І., 

Шевченко С. А., Черенков А. В., Шевченко М. С.,  

Черчель В. Ю., Лебідь Є. М., Циков В. С., Дзюбецький Б. В., 

Гречанюк А. М., Боденко Н. А., Савранчук В. В., Семеняка І. М., 

Курцев В. О., Гоменюк О. І., Аксьонов І. В., Десятник Л. М., 

Цилюрик О. І., Чабан В. І., Солодушко М. М., Гасанова І. І., 

Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Дудка М. І., Краснєнков С. В., 

Яланський О.В., Артеменко С. Ф., Кирпа М. Я., Ткаліч Ю. І., 

Пінчук Н. І., Федоренко Е. М., Рибка В. С., Бенда Р. В. –  

Д. : Роял-Принт, 2013. – 74 с. 
Висвітлені питання щодо весняного догляду за озимими 

культурами та наведені особливості сівби ярих культур. Приділено 

велику увагу комплексу заходів контролювання шкідників, хвороб і 

бур’янів, ефективному використанню сортових ресурсів та напрямкам 

підвищення ефективності зерновиробництва в зоні Степу України 
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287. Рекомендації по вирощуванню гороху та сої / 

Черенков А. В., Шевченко М. С., Ткаліч І. Д., Гирка А. Д., 

Ткаліч Ю. І., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Гирка Т. В., 

Ільєнко О. В. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 16 с. 

 

288. Рекомендації по вирощуванню соняшнику / 

Черенков А. В., Шевченко М. С., Ткаліч І. Д., Гирка А. Д., 

Ткаліч Ю. І., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Гирка Т. В., 

Ільєнко О. В. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 16 с. 

 

289. Рекомендації по вирощуванню гречки і проса / 

Черенков А. В., Шевченко М. С., Ткаліч І. Д., Гирка А. Д., 

Ткаліч Ю. І., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Гирка Т. В., 

Ільєнко О. В. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 12 с. 

 

290. Живлення сільськогосподарських культур та умови 

ефективного використання добрив в агроформуваннях 

Дніпропетровської області / Любович О. А., Черенков А. В., 

Шевченко М. С., Лебідь Є. М., Циков В. С., Чабан В. І., 

Крамарьов С. М., Клявзо С. П., Подобед О. Ю., Шайтор Т. М., 

Ковальова Н. В., Десятник Л. М., Федоренко І. Є., Білоконь Л. М., 

Жученко С. І. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 32 с. 
Проаналізовано динаміку застосування органічних і мінеральних 

добрив у Дніпропетровському регіоні за 1960-2010 рр., зміни гумусного 
стану грунту, забезпеченості рухомими формами азоту, фосфору і 

калію. Викладено особливості живлення основних 

сільськогосподарських культур та запропоновано системи удобрення 

сівозмін для агроформувань області 

 

291. Рекомендації по вирощуванню ярих : ячменю, вівса, 

пшениці і тритикале / Черенков А. В., Шевченко М. С., 

Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю.Я., Бочевар О. В., 

Ільєнко О. В., Гирка Т. В., Перекіпська Т. О., Кулик І. О.,  

Вінюков О. О., Андрейченко О. Г. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 24 с. 
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292. Структура посівних площ, попередники, сівозміни 

(науково-практичні рекомендації) / Черенков А. В., 

Шевченко М.С., Лебідь Є. М., Циков В. С., Десятник Л.М., 

Льоринець Ф. А., Федоренко І. Є., Коцюбан Д. А., Ліб І. М. 

– Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 12 с. 

 

293. Оптимізація технологічних процесів вирощування 

товарних посівів кукурудзи на зерно в агроформуваннях 

Дніпропетровської області в 2013 році (науково-практичні 

рекомендації) / Черенков А. В., Циков В. С., Дзюбецький Б. В., 

Шевченко М.С., Черчель В. Ю., Дудка М. І., Краснєнков С. В., 

Кирпа М. Я., Крамарьов С. М., Ісаєнков В. В., Ткаліч Ю. І., 

Пінчук Н. І., Чабан В. І., Пащенко Н. О., Колінько Я. Т., 

Березовський С. В., Бенда Р. В., Бондаренко А. С., Шишкіна О. Ю., 

Прядко Ю. М. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 48 с. 
У науково-практичних рекомендаціях наведені питання щодо 

оптимізації технологічних процесів вирощування товарних посівів 
кукурудзи на зерно, представлено характеристику нових гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості селекції Інституту, що занесені до 

Реєстру сортів рослин України на 2013 р. 

 

294. Інноваційні технології – озимому полю (рекомендації з 

проведення сівби озимих культур в зоні Степу в 2013 р.) / 

Давиденко В. М., Демидов О. А., Сухомлин О .В., Петриченко В. Ф., 

Заришняк А. С., Іващенко О. О, Кононюк В. А., Нестеренко В. Г., 

Удовицький В. О., Шевченко С. А., Черенков А. В., 

Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Лебідь Є. М., Циков В. С., 

Боденко Н. А., Савранчук В. В., Семеняка І. М., Цилюрик О. І., 

Чабан В. І., Солодушко М. М., Гасанова І. І., Кирпа М. Я., 

Пінчук Н. І., Бенда Р. В., Аксьонов І. В., Поляков А. І. – Д. : 

Роял-Принт, 2013. – 32 с. 
Висвітлені актуальні питання організації та проведення сівби 

озимих культур в зоні Степу 

 

295. Забезпеченість ґрунтів Сумської області 

мікроелементами та застосування мікродобрив 

(рекомендації) / Фатєєв А. І., Мірошниченко М. М., Соловей В. Б., 
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Чабан В. І., Крамарьов С. М., Подобед О. Ю., … ; за ред.  

А. І. Фатєєва А. І., Яцука І. П – Х. : Міськдрук, 2013. – 76 с. 
Дана оцінка забезпеченості ґрунті Сумської області валовими і 

рухомими формами мікроелементів. Наведені результати досліджень 

по балансу мікроелементів в стаціонарних дослідах за різних систем 

удобрення. Запропонована система оптимізації мікроелементного 

живлення сільськогосподарських культур 

 

296. Методика виробництва насіння кукурудзи / 

Федоренко Е. М., Алдошин А. В., Черенкова Т. П., Убірія Д. Е., 

Добродомов В. Л., Гура О. А., Кравець С. С., Безсусідня Ю. 

В., Ляшенко Н. О., Костікова Т. Г., Дзюбецький Б. В., 

Черчель В. Ю., Галечко І. Д., Олізько О. П. – Д. : Акцент 

ПП, 2013. – 52 с. 
Методика встановлює порядок розмноження насіння стерильних 

аналогів самозапилених ліній та їх аналогів-закріплювачів 

стерильності, аналогів-відновлювачів фертильності, гібридів-

батьківських форм та гібридів першого покоління F1 товарного 

призначення, з урахуванням останніх наукових розробок і передового 

вітчизняного й зарубіжного досвіду насінництва 

 

297. Стебловий кукурудзяний метелик / Бабич С. М., 

Бакланова О. В., Бахмут О. О., … Пінчук Н. І. // Прогноз 

фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації 

щодо захисту рослин у 2013 р. – К., 2013. – 276 с. 
За данними річних звітів пунктів прогнозів 24 областей України та 

АР Крим узагальнені відомості щодо особливостей розвитку, сезонної 

динаміки чисельності, шкідливості та прогнозу розвитку стеблового 

метелика в Україні 

 

298. Сучасна технологія вирощування сочевиці. 

Науково-виробниче видання / Черенков А. В., Клиша А. І., 

Гирка А. Д., Кулініч О. О., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., 

Ільєнко О. В., Кулик А. О. – Д. : Роял-Принт, 2013. – 48 с. 
В результаті аналізу вітчизняних і зарубіжних літературних 

джерел, а також виробничого досвіду викладена сучасна технологія 

та економічна оцінка вирощування сочевиці в різних ґрунтово-

кліматичних зонах 
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299. Науково-практичні рекомендації із біоадаптивної 

технології вирощування насіння ячменю ярого в умовах 

північного Степу України / Гирка А. Д., Іщенко В. А., 

Андрейченко О. Г., Темченко А. М. – Кіровоград, 2013. – 30 с. 
В результаті аналізу літературних джерел, а також виробничого 

досвіду на експериментальних досліджень викладена сучасна 

біоадаптивна технологія вирощування ячменю ярого в умовах 

північного Степу України 

 

300. Вчасно зібрати – зберегти урожай (рекомендації з 

організації та проведення збирання врожаю зернових 

культур в 2013 р.) / Нестеренко В. Г., Удовицький В. О., 

Черенков А. В., Шевченко М. С., Черчель В. Ю.,  

Боденко Н. А., Циков В. С., Лебідь Є. М., Дзюбецький Б. В.,  

Козельський О. М., Солодушко М. М., Гасанова І. І., Гирка А. Д., 

Пінчук Н. І., Кирпа М. Я., Рибка В. С., Федоренко Е. М., 

Бенда Р. В.,  Ткаліч Ю. І., Шевченко С. М. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 

2013. – 51 с. 
В рекомендаціях наведені питання з організації та проведення 

збирання врожаю, післязбиральної обробки зерна і насіння та 

економічної ефективності його виробництва у 2013 р. 

 

301. Рекомендації з науково-організаційних основ 

трансферу інновацій в умовах Дніпропетровської області / 

Черенков А. В., Бенда Р. В., Бондаренко А. С., Шишкіна О. Ю., 

Прядко Ю. М., Федоренко І. Є. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 36 с. 
Висвітлені науково-організаційні основи трансферу інновацій та 

загальна стратегія інноваційного розвитку Дніпропетровської 

області, метою якої є активізування впровадження моделі 

інноваційного провайдингу, що передбачає взаємовигідні відносини 

науки, бізнесу і влади та сприятиме посиленню зв’язку між теорією 

та господарською практикою 

 

302. Оптимізація виробництва зерна сорго в Україні на 

період до 2020 р. (науково-методичні рекомендації) / 

Черенков А. В., Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Боденко Н. А., 

Федоренко Е. М., Сатарова Т. М., Краснєнков С. В.,  

Кирпа М. Я., Бєліков Є. І., Яланський О. В., Бенда Р. В., 
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Алдошин А. В., Самойленко А. Т., Черенкова Т. П., 

Цилюрик О. І., Рибка В. С., Артеменко С. Ф. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 

2013. – 30 с. 
Висвітлені біологічні особливості соргових культур, розглянуто їх 

місце в світовому сільськогосподарському виробництві, показана 

динаміка посівних площ цих культур в Україні і подальші перспективи, 
наведений розрахунок потреби насіння і необхідних для цього площ 

насінницьких посівів, з'ясовано кількість сортів і гібридів соргових 

культур занесених до Державного реєстру сортів рослин придатних 

для поширення в Україні на 2013 р., а також надані рекомендації щодо 

технології вирощування насіння сорго в насінницьких господарствах 

 

303. Захист зернових культур від шкідників (науково-

практичні рекомендації) / Черенков А. В., Циков В. С., 

Ткаліч Ю. І., Пінчук Н. І., Гирка Т. В., Педаш Т. М., 

Деревенець-Шевченко К. О., Бенда Р. В., Бондаренко А. С., 

Шишкіна О. Ю., Прядко Ю. М. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 16 с. 
Надані науково-практичні рекомендації по організації комплексних 

заходів захисту зернових культур від шкідників 

 

304. Рекомендації з освоєння елементів системи прямої 

сівби в землеробстві степової зони / Черенков А. В., 

Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Лебідь Є. М., Циков В. С., 

Солодушко М. М., Чабан В. І., Цилюрик О. І., Приходько В. І., 

Горобець А. Г., Горбатенко А. І., Ткаліч Ю. І., Шевченко О. М., 

Пінчук Н. І., Деревенець К. А., Шевченко С. М., Федоренко Е. М., 

Рибка В. С., Ковтун О. В., Дудка М. І., Десятник Л. М. – Д. : 

ДУ ІСГСЗ, 2013. – 24 с. 
Рекомендації розглядають практичні питання освоєння агрегатів 

для прямої сівби при вирощуванні різних сільськогосподарських 

культур. При цьому наводяться їх технічні можливості, особливості 

захисту від бур´янів, шкідників і хвороб, використання добрив. 

Наводяться також результати випробування та економічні 

показники технологій No-till. На базі комплексних досліджень 

визначена економіко-енерегетична ефективність застосування 

плужного, мінімального та нульового обробітків ґрунту при 

вирощуванні основних зернових культур 

 



90 

305. Система ефективного використання раціонів 

високопродуктивними коровами в зоні центрального 

Придніпров’я України (Науково-практичні рекомендації) / 

Петренко В. І., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н., Порвас Н. Г., 

Ситенко І. Л. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2013. – 32 с. 

 

ПАТЕНТИ 

 

306. Пат. 82367, Україна, МПК (2013.01) А 01К 5/00 

Спосіб проведення контрольної відгодівлі та вирощування 

свиней з допомогою бункерної годівниці / В. М. Волощук, 

В. С. Поліщук, О. В. Волощук, В. І. Халак, В. М. Гиря ; 

заявник і власник патенту Інститут свинарства і 

агропромислового виробництва. – №U201302783 ; заявл. 

05.03.2013 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. №14. 

 

СВІДОЦТВА ПРО АВТОРСТВО НА СОРТ РОСЛИН 

 

307. А. с. № 130101 Україна. Гібрид кукурудзи Вердикт / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, С. П. Антонюк,  

В. М. Борисов, О. П. Олізько, В. В. Мороз, В. А. Марочко, 

Т. В. Негода, О. В. Воскобойник, Рябченко Е. М. (Україна). 

– № 09004686 ; заявлено 26.11.2009 ; опубл. 22.03.2013, 

Реєстр сортів рослин України на 2013 рік. 

http://www.sops.gov.ua/ 

 

308. А. с. № 130102 Україна. Гібрид кукурудзи Вілія /  

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, С. П. Антонюк,  

В. М. Борисов, О. П. Олізько, Н. А. Боденко, В. С. Циков,  

І. Д. Галечко, О. В. Воскобойник, В. В. Гангур (Україна). –  

№ 09004687 ; заявлено 26.11.2009 ; опубл. 22.03.2013, 

Реєстр сортів рослин України на 2013 рік. 

http://www.sops.gov.ua/ 

 

309.  А. с. № 130103 Україна. Гібрид кукурудзи Візаві / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, С. П. Антонюк,  

http://www.sops.gov.ua/
http://www.sops.gov.ua/
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О. П. Олізько, В. М. Борисов, В. А. Марочко,  

Т. В. Негода, О. В. Воскобойник, А. М. Черномиз,  

І. С. Микуляк (Україна). – № 09004688 ; заявлено 

26.11.2009 ; опубл. 22.03.2013, Реєстр сортів рослин 

України на 2013 рік. http://www.sops.gov.ua/ 

 

310. А. с. № 130104 Україна. Гібрид кукурудзи Вензель / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, С. П. Антонюк,  

В. М. Борисов, О. П. Олізько, В. А. Марочко,  

Л. А. Ільченко, Н. А. Боденко, І. Д. Галечко,  

В. М. Кравченко (Україна). – № 09004690 ; заявлено 

26.11.2009 ; опубл. 22.03.2013, Реєстр сортів рослин 

України на 2013 рік. http://www.sops.gov.ua/ 

 

311. А. с. № 130105 Україна. Гібрид кукурудзи Штандарт 

/ Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, С. П. Антонюк,  

В. М. Борисов, Н. А. Боденко, І. Д. Галечко,  

Л. А. Ільченко, М. М. Федько, Ю. В. Гусак, О. П. Рябченко 

(Україна). – № 09004691 ; заявлено 26.11.2009 ; опубл. 

22.03.2013, Реєстр сортів рослин України на 2013 рік. 

http://www.sops.gov.ua/ 

 

312. А. с. № 130106 Україна. Гібрид кукурудзи Візир /  

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, С. П. Антонюк,  

В. М. Борисов, Н. А. Боденко, І. Д. Галечко, Л. А. Ільченко, 

М. Я. Кирпа, М. М. Федько, В. О. Гонтаровський (Україна). 

– № 09004692 ; заявлено 26.11.2009 ; опубл. 22.03.2013, 

Реєстр сортів рослин України на 2013 рік. 

http://www.sops.gov.ua/ 

 

313. А. с. № 10846 Україна. Гібрид кукурудзи Конкурент 

/ В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков, Алдошин, О. Є. Клімова,  

Т. Г. Купріченкова, Л. О. Манятіна, С. О. Шевченко 

(Україна). – № 08032009 ; заявлено 27.11.2008 ; опубл. 

26.04.2013, Реєстр сортів рослин України на 2013 рік. 

http://www.sops.gov.ua/ 

http://www.sops.gov.ua/
http://www.sops.gov.ua/
http://www.sops.gov.ua/
http://www.sops.gov.ua/
http://www.sops.gov.ua/
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314. А. с. № 130298 Україна. Гібрид кукурудзи Жетон 

265 МВ / Ю. М. Пащенко, В. Ю. Черчель,  

Б. В. Дзюбецький, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин,  

Т. Г. Купріченкова, С. О. Шевченко, Л. О. Манятіна,  

О. Є. Клімова, О. М. Брага (Україна). № 09004685 ; опубл. 

21.05.2013, Реєстр сортів рослин України на 2013 рік. 

http://www.sops.gov.ua/ 

 

315. А. с. № ______ Україна. Гібрид кукурудзи Медунка / 

С. М. Тимчук, В. М. Тимчук, В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков, 

О. Є. Клімова, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова,  

Т. Д. Мовчан, В. В. Позняков, В. І. Мотренко (Україна). –  

№ 09032006 ; опубл. 21.05.2013, Реєстр сортів рослин 

України на 2013 рік. http://www.sops.gov.ua/ 

 

316. А. с. № _______ Україна. Гібрид кукурудзи Марічка 

/ С. М. Тимчук, В. М. Тимчук, Т. Д. Мовчан,  

В. В. Позняков, Є. І. Бєліков, О. Є. Клімова,  

А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова (Україна). – № 

09032008 ; опубл. 21.05.2013, Реєстр сортів рослин України 

на 2013 рік. http://www.sops.gov.ua/ 

 

317. Свідоцтво № 130373 Україна. Кукурудза звичайна 

(батьківські компоненти) Крос 416 стерильна /  

Заявники: Інститут зернового господарства УААН, ТОВ 

«Агропромислова компанія «Маїс» (Україна). – № 

10004164 ; опубл. 29.04.2013, Реєстр сортів рослин України 

на 2013 рік. http://www.sops.gov.ua/ 

 

ДИСЕРТАЦІЇ 

 

318. Абраімова О. Є. Біотехнологія отримання 

морфогених калусів та рослин-регенерантів для генетично 

різнорідних форм кукурудзи (Zea mays L.) : дис. … 

http://www.sops.gov.ua/
http://www.sops.gov.ua/
http://www.sops.gov.ua/
http://www.sops.gov.ua/
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кандидата біол. наук : 03.00.20 / Абраімова Ольга Євгенівна. – 

Одеса, 2013. – 192 с. 

 

319. Базілєва Ю. С. Травмування насіння гібридів 

кукурудзи та методи його запобігання : дис. … кандидата 

с.-г. наук : 06.01.05 / Базілєва Юлія Сергіївна. – Д., 2013. – 

209 с. 

 

320. Бокун О. І. Ріст, розвиток та урожайність зерна 

кукурудзи залежно від ефективності заходів догляду за 

посівами в північному Степу України : дис. … кандидата 

с.-г. наук : 06.01.09 / Бокун Олександр Іванович. – Д., 2013. 

– 136 с. 

 

321. Заікіна Г. В. Гельмінтозно-протозойні інвазії 

сільськогосподарської птиці (поширення, скринінг 

дезінвазійних засобів): дис. … канд. вет. наук: 16.00.11 / 

Заікіна Ганна Валеріївна. – К., 2013. – 148 с. 

 

322. Колінько Я. Т. Технологічні прийоми застосування 

комплексних рідких добрив при вирощуванні кукурудзи : 

дис. … кандидата с.-г. наук : 06.01.09 / Колінько Яна Тарасівна. – 

Д., 2013. – 161 с. 

 

323. Конопльова Є. Л. Особливості формування якості 

зерна пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів 

вирощування в Північному Степу України : дис. … 

кандидата с.-г. наук : 06.01.09 / Конопльова Євгенія Леонідівна. – 

Д., 2013. – 136 с. 

 

324. Кравець С. С. Формування продуктивності 

кукурудзи залежно від ширини міжрядь і гербіцидів в 

Північному Степу України : дис. … кандидата с.-г. наук : 

06.01.09 / Кравець Сергій Станіславович. – Д., 2013. – 134 с. 
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325. Оліник С. О. Теоретичне обґрунтування та розробка 

малозатратної технології вирощування худоби на м’ясо в 

центральному регіоні України : дис. … доктора с.-г. наук : 

06.02.04 / Олійник Сергій Олександрович. – Херсон, 2013.  

 

326. Середа І. І. Особливості вирощування пшениці 

озимої після гороху та соняшнику в умовах Північного 

Степу України : дис. … кандидата с.-г. наук : 06.01.09 / 

Середа Іван Іванович. – Д., 2013. – 159 с. 

 

327. Ткаліч Ю. І.  Агротехнічні і біологічні заходи 

підвищення врожайності та контролювання забур’яненості 

кукурудзи, соняшнику, пшениці озимої в північному Степу 

Українит: дис. … доктора с.-г. наук : 06.01.09 /  

Ткаліч Юрій Ігорович. – Д., 2013. – 320 с. 

 

ІНШЕ 

 

328. Каталог сортів та гібридів ДУ Інститут сільського 

господарства степової зони НААН України / А. В. Черенков,  

В. Ю. Черчель, М. С. Шевченко, Н. А. Боденко,  

Б. В. Дзюбецький, Є. М. Лебідь, В. С. Циков, А. І. Клиша,  

Є. І. Бєліков, Р. В. Бенда, Е. М. Федоренко, А. В. Алдошин,  

М. М. Федько, О. І. Лященко, О. В. Яланський, А. Т. Самойленко, 

А. С. Бондаренко, Т. П. Черенкова, О. Ю. Шишкіна,  

Ю. В. Безсусідня, О. А. Гура. – Д. : «Роял Принт», 2013 – 104 с. 
В каталозі представлена база даних потенціалу інноваційної 

продукції селекції ДУ Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України та мережі його дослідних станцій. Занесені до 

Державного реєстру гібриди кукурудзи, сорти та гібриди соргових 

культур, сорти озимої пшениці і ярого ячменю, вівса, гороху, сої, чини, 

сочевиці, квасолі є об’єктами інтелектуальної власності та захищені 

авторськими свідоцтвами, патентами і відповідними законами 
України 

 

329. Халак В. І. Інноваційні методи оцінки основних 

селекційних ознак свиней та їх реалізація в умовах 
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виробництва (буклет) / В. І. Халак, П. Т Чегорка,  

О. В. Ігнатенко, М. М Різак, Т. М Малиш. – Д. : ТОВ 

«Деліта», 2013. – 2 с. 
Наведено результати досліджень ефективності використання 

нових методів оцінки ознак свиноматок з низьким рівнем 

успадкування. Встановлено, що відбір тварин за абсолютними 
показниками відтворювальних якостей та відбір свиноматок з 

індексом життєздатності в межах 106,69-126,09 балів сприяє 

формуванню популяції  тварин з високими показниками 

продуктивності, а саме: багатоплідність на рівні 13,3 поросяти на 1 

опорос, молочністю – 59,1 кг, масою гнізда на дату відлучення у віці 32 

доби – 82,9 кг 

 

330. Черенков А. В. Технологічні вимоги для наукового 

супроводження інновацій при їх освоєнні в ґрунтово-

кліматичних умовах Дніпропетровської області /  

А. В. Черенков, Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко,  

О. Ю. Шишкіна, Ю. М. Прядко, І. Є. Федоренко. – 

Дніпропетровськ, 2013. – 14 с. 
Наведені основні етапи та технологічні вимоги, необхідні для 

ефективного наукового супроводження інновацій при їх освоєнні в 

ґрунтово-кліматичних умовах Дніпропетровської області 

 

331. Черенков А. В. Технологія наукового 

супроводження трансферу інновацій в умовах 

Дніпропетровської області / А. В. Черенков, Р. В. Бенда,  

А. С. Бондаренко, О. Ю. Шишкіна, Ю. М. Прядко,  

І. Є. Федоренко – Д., 2013. – 14 с. 
Наведені проблемні питання щодо технології наукового 

супроводження трансферу інновацій в умовах Дніпропетровської 

області та шляхи їх вирішення 

 

332. Черенков А. В. Технологія науково-консультаційної 

підтримки агроформувань та сільського населення 

Дніпропетровської області в освоєнні технологій і методів 

прибуткового господарювання / А. В. Черенков,  

Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко, О. Ю. Шишкіна,  

Ю. М. Прядко, І. Є. Федоренко – Д., 2013. – 30 с. 
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Висвітлені шляхи інноваційної модернізації та підвищення 

ефективності агропромислового виробництва шляхом освоєння 

науково-технічних досягнень, розвитку сільських територій, 

підвищення якості і розширення можливостей у наданні науково-

консультаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам та 

сільському населенню, покращення форм і методів надання цих послуг 

 

333. Черенков А. В. Банк даних закінчених наукових 

розробок (інновацій), що рекомендуються для освоєння в 

ґрунтово-кліматичних умовах Дніпропетровської області / 

А. В. Черенков, Р. В. Бенда, А. С. Бондаренко, О. Ю. Шишкіна, 

Ю. М. Прядко, І. Є. Федоренко – Д., 2013. – 30 с. 
Розроблено банк даних закінчених наукових розробок (інновацій) 

рекомендованих до впровадження, які є інтелектуальною власністю 
Державної установи Інституту сільського господарства степової 

зони НААН, мають сучасний технічний рівень і відповідають 

світовому або перевищують його за рядом показників. База даних 

розрахована на широке коло науковців та спеціалістів аграрного 

сектору економіки Дніпропетровської області 
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Іменний покажчик 

 
№ 

з/п 
ПІБ Посилання 

1 Абраімова О.Є. 14, 15, 16, 33, 50, 69, 86, 238, 240, 241, 259, 260, 

261, 264, 318 

2 Алдошин А.В. 3, 4, 139, 203, 236, 296, 302, 313, 314, 315, 316, 328 

3 Артеменко С.Ф. 5, 182, 188, 201, 222, 229, 230, 256, 286, 302 

4 Базілєва Ю.С. 319 

5 Барабаш В.І. 114 

6 Безсусідня Ю.В. 4, 296, 328 

7 Бенда Р.В. 3, 4, 5, 133, 156, 220, 286, 293, 294, 300, 301, 302, 

303, 328, 330, 331, 332, 333 

8 Березовський С.В. 293 

9 Бєліков Є.І. 4, 122, 302, 313, 314, 315, 316, 328 

10 Біла Н.В. 118 

11 Білоконь Л.М. 290 

12 Боденко Н.А. 3, 4, 5, 17, 28, 46, 286, 294, 300, 302, 308, 

310, 311, 312, 328 

13 Бойко О.В. 158, 159, 193, 194, 195, 276, 278, 279, 280 

14 Бокун О.І. 64, 123, 320 

15 Бондаренко А.С. 133, 156, 157, 158, 220, 293, 301, 303, 328, 

330, 331, 332, 333 

16 Бондаренко Н.С. 49 

17 Бондарь Т.М. 17, 28, 141 

18 Борисова В.В. 14, 15, 25, 48, 69, 76, 87, 259 

19 Бочевар О.В. 34, 40, 49, 77, 93, 99, 126, 131, 143, 189, 

190, 287, 288, 289, 291, 298 

20 Брага О.М. 314 

21 Гайдаш О.Л. 250 

22 Гармаш О.І. 19 

23 Гасанова І.І. 93, 140, 167, 286, 294, 30 

24 Гирка А.Д. 11, 13, 37, 39, 40, 56, 65, 66, 71, 92, 99, 105, 107, 

121, 126, 131, 134, 143, 160, 170, 171, 172, 177, 

183, 184, 188, 189,190, 209, 228, 248, 273, 286, 

287, 288, 289, 291, 298, 299, 300 

25 Гирка Т.В. 11, 92, 121, 134, 160, 164, 249, 287, 288, 

289, 291, 103 

26 Горбатенко А.І. 10, 30, 120, 281, 284, 304 

27 Горобець А.Г. 30, 120, 281, 284, 304 

28 Горщар О.А. 103, 140, 154, 161, 231 
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29 Гуменний В.Д. 58, 60, 62 

30 Гура О.А. 296, 328 

31 Денисюк О.В. 73, 113 

32 Деревенець-

Шевченко К.А. 
104, 162, 303, 304 

33 Деркач К.В. 14, 15, 16, 33, 50, 69, 86, 238, 240, 241, 259, 260, 

261, 264 

34 Десятник Л.М. 89, 119, 129, 208, 267, 269, 286, 290, 292, 304 

35 Дзюбецький Б.В. 3, 4, 5, 8, 17, 23, 25, 28, 46, 47, 48, 76, 87, 

101, 180, 238, 283, 286, 293, 296, 300, 302, 

307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 328 

36 Дімчя Г.Г. 116, 148, 243, 305 

37 Добродомов В.Л. 296 

38 Дудка М.І. 3, 4, 286, 293, 304 

39 Желязков О.І. 193, 194, 195 

40 Заікіна Г.В. 150, 321 

41 Зєльдін В.Ф. 24, 80, 149, 153 

42 Зєльдіна Ю.С. 117, 149, 153 

43 Ільєнко О.В 34, 39, 66, 71, 77, 95, 99, 131, 143, 160, 189, 190, 

287, 288, 289, 291, 298 

44 Ільченко Л.А. 3, 4, 47, 127, 251, 310, 311, 312 

45 Ісаєнков В.В. 182, 222, 293 

46 Кирпа М.Я. 3, 4, 26, 29,51, 70,72, 96, 137, 155, 178, 179, 186, 

200, 202, 204, 206, 207, 210, 212, 233, 285, 286, 

293, 294, 300, 302, 312 

47 Клімова О.Є. 102, 138, 313, 314, 315, 316 

48 Клименко Л.О. 152 

49 Клиша А.І. 191, 226, 298, 328 

50 Клявзо С.П. 98, 132, 290 

51 Ковальова Н.В. 132, 290 

52 Ковтун О.В. 304 

53 Козельський О.М. 128, 130, 163, 300 

54 Козир В.С. 27, 32, 78, 82, 84, 111, 113, 146, 153, 234, 244 

55 Колбасіна Т.В. 22, 118 

56 Колінько Я.Т. 293, 322 

57 Конопльова Є.Л. 108, 130, 323 

58 Корж З.В. 191 

59 Костиря І.В. 49, 93, 99 

60 Костікова Т.Г. 296 

61 Коцюбан Д.А. 269, 292 

62 Кравець С.С. 35, 53, 100, 175, 199, 296, 324 
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63 Крамарьов С.М. 18, 31, 42, 43, 55, 74, 75, 174, 181, 182, 222, 223, 224, 

225, 227, 229, 230, 232, 239, 242, 256, 265, 274,  

64 Краснєнков С.В. 5, 286, 293, 302 

65 Крива Г.О. 150 

66 Криворучко Н.Л. 167 

67 Кулініч О.О. 191, 226, 298 

68 Кулик А.О. 79, 99, 215, 217, 298 

69 Кулик І.О. 11, 13, 37, 39, 56, 65, 71, 107, 110, 121, 177, 291 

70 Купар І.М. 251 

71 Купріченкова Т.Г. 122, 313, 314, 315, 316 

72 Лебідь Є.М. 5, 30, 89, 119, 129, 162, 208, 286, 290, 292, 

294, 300, 304, 328 

73 Ліб І.М. 119, 292 

74 Логвіненко В.І. 20, 81 

75 Льоринець Ф.А. 119, 129, 182, 292 

76 Ляшенко Н.О. 3, 4, 79, 218, 296 

77 Лященко О.І. 4, 328 

78 Майстренко А.Н. 116, 148, 305 

79 Максимова Л.О. 124, 282 

80 Марочко В.А. 23, 124, 307, 309, 310 

81 Мартиненко Г.Н. 22, 151 

82 Маршалкіна Т.В. 7, 9, 150 

83 Матюха В.Л. 54, 94, 199 

84 Мотренко В.І. 315 

85 Негода Т.В. 307, 309 

86 Ноздріна Н.Л. 130 

87 Носов С.С. 255 

88 Олійник С.О. 83, 113, 145, 325 

89 Олізько О.П. 4, 296, 307, 308, 309, 310 

90 Остапенко М.А. 49, 77, 93 

91 Остапенко С.М. 49, 77, 93, 143 

92 Пальчук Н.С. 128, 169, 194, 195 

93 Пащенко Н.О. 51, 96, 285, 293 

94 Педаш О.О. 130, 193, 194, 195 

95 Педаш Т.М. 164, 303 

96 Петренко В.І. 116, 148, 305 

97 Пінчук Н.І. 5, 158, 286, 293, 294, 297, 300, 303, 304 

98 Плотка В.В. 124, 252 

99 Подобед О.Ю. 31, 98, 242, 257, 290, 295 

100 Порвас Н.Г. 114, 148, 305 

101 Плис В.М. 21, 22, 38, 67, 151 

102 Прядко Ю.М. 133, 195, 220, 293, 301, 303, 330, 331, 332, 333 
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103 Рибка В.С. 3, 4, 5, 79, 215, 217, 218, 286, 300, 302, 304 

104 Рослик О.О. 72 

105 Рябченко Е.М. 4, 142, 253, 307  

106 Рябченко О.П. 253, 311 

107 Сатарова Т.М. 1, 14, 15, 16, 25, 33, 48, 50, 69, 76, 86, 87, 136, 

238, 240, 241, 259, 260, 261, 263, 264, 283, 302 

108 Семяшкіна А.О. 49, 106 

109 Середа І.І. 326 

110 Сидоренко Ю.Я. 40, 43, 77, 99, 131, 143, 160, 182, 189, 190, 

222, 287, 288, 289, 291, 298 

111 Ситенко І.Л. 114, 117, 148, 305 

112 Скловська С.Л. 62, 83 

113 Скотар С.О. 51, 72, 96 

114 Сокрут О.В. 111 

115 Солодушко В.П. 219 

116 Солодушко М.М. 41, 91, 156, 159, 172, 193, 194, 195, 219, 228, 

276, 277, 278, 279, 280, 286, 294, 300, 304 

117 Стюрко М.О. 51, 285 

118 Судак В.М. 10, 30, 165, 176 

119 Ткаліч І.Д. 126, 171, 184, 185, 198, 286, 287, 288, 289, 291 

120 Ткаліч Ю. І. 5, 53, 64, 94, 135, 157, 183, 185, 198, 199, 211, 

273, 286, 287, 288, 289, 293, 300, 303, 304, 327 

121 Токарчук Г.А. 140, 154, 231 

122 Убірія Д.Е. 296 

123 Федоренко Е.М. 3, 4, 5, 85, 139, 180, 228, 236, 286, 296, 

300, 302, 304, 328 

124 Федоренко І.Є. 89, 119, 129, 290, 292, 301, 330, 331, 332, 333 

125 Федько М.М. 3, 4, 17, 47, 52, 101, 125, 311, 312, 328 

126 Філіпов Г.Л. 282 

127 Халак В.І. 57, 59, 61, 63, 68, 73, 112, 115, 147, 149, 

153, 245, 246, 271, 272, 306, 329 

128 Хорішко С.А. 128 

129 Циков В.С. 2, 3, 4, 5, 286, 290, 292, 293, 294, 300, 303, 

304, 308, 328 

130 Цилюрик О.І. 5, 6, 10, 12, 30, 90, 120, 165, 235, 237, 247, 
268, 281, 284, 286, 294, 302, 304 

131 Чабан В.І. 5, 30, 31, 98, 132, 242, 257, 258, 266, 286, 

290, 293, 294, 295, 304 

132 Чегорка П.Т. 109, 113, 173, 205, 329 

133 Черенков А.В. 1, 3, 4, 5, 44, 128, 156, 163, 188, 189, 190, 191, 196, 215, 219, 

221, 228, 276, 280, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 

294, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 328, 330, 331, 332, 333 
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134 Черенкова Т.П. 3, 4, 139, 236, 296, 302, 328 

135 Чернявський С.Є. 111 

136 Черчель В.Ю. 1, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 23, 25, 48, 69, 76, 79, 87, 124, 155, 180, 

203, 236, 238, 254, 283, 286, 293, 294, 296, 300, 302, 304, 

307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 328 

137 Чухлебова А.С. 151 

138 Шайтор Т.М. 132, 290 

139 Шапка В.П. 6, 90, 235, 237 

140 Швець Н.В. 45, 88, 144 

141 Шевченко М.С. 3, 4, 5, 44, 45, 79, 88, 97, 144, 162, 166, 168, 

208, 213, 215, 216, 218, 275, 286, 287, 288, 289, 

290, 291, 292, 293, 294, 300, 304, 328 

142 Шевченко О.М. 45, 88, 94, 144, 168, 199, 208, 304 

143 Шишкіна О.Ю. 133, 220, 293, 301, 303, 328, 330, 331, 332, 333 

144 Юхимович О.Р. 254 

145 Явдощенко М.П. 277 

146 Яланський О.В. 4, 5, 139, 229, 286, 302, 328 

147 Ярошенко С.С. 36, 159, 187, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 

221, 262, 270 
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