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К Н И Г И 
 

1. Генетика з біометрією : практикум / М. Г. Повод, 
Т. І. Нежлукченко, Н. С. Папакіна, Д. І. Барановський, М. І. Гіль, 

В. І. Халак, О. В. Черемисова, Н. В. Нежлукченко. – Херсон : ОЛДІ-
ПЛЮС, 2015. – 380 с. 

Матеріали практикуму викладено відповідно до типової програми з 

дисципліни «Генетика з біометрією» для забезпечення навчального процесу 

ОКР «бакалавр» за спеціальністю 6.090102 – «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва». В практикумі наводиться матеріал для 

лабораторних занять з матеріальних основ спадковості, закономірностей 
успадкування генів, прикладних аспектів генетики в аграрних технологіях, 

генетико – математичного аналізу спадкової інформації в технологіях 

тваринництва 

 

2. Забезпеченість ґрунтів Херсонської області мікроелементами 
для польових і плодових культур / А. І. Фатєєв, М. М. Мірошниченко, 

В. А. Величко, В. І. Чабан, С. М. Крамарьов, О. Ю. Подобед. – Х. : 
Смугаста типографія, 2015. – 106 с. 

Дана оцінка забезпеченості ґрунтів Херсонської області валовими і 

рухомими формами мікроелементів. Наведені результати досліджень по 

вмісту мікроелементів в сільськогосподарських культурах,розрахунки 

балансу МЕ у сівозміні за різних систем удобрення. Запропонована 

технологія застосування мікродобрив під польові і плодові культури, 
наведено економічна ефективність їх використання 

 

3. Економіка виробництва зерна в зоні Степу України  

(з основами організації і технології виробництва) [монографія] / 
Черенков А. В., Рибка В. С., Шевченко М. С., Черчель В. Ю., 
Бойко В. І., Компанієць В. О., Кулик А. О., Ляшенко Н. О., 
Козак О. А., Козельський О. М., Солодушко М. М., Ковтун О. В., 
Грищенко О. Ю. – Д. : Нова ідеологія, 2015. – 300 с. 

Висвітлюються стан і перспективи розвитку зерновиробництва в 

сучасних умовах господарювання в зоні Степу України. Теоретичні і 

практичні положення, які стосуються впровадження сучасних технологій 

та інших здобутків наукового прогресу з метою подальшого розвитку 

зернової галузі в умовах ринкової економіки. Викладені методичні положення 

та вихідна інформація для розрахунку поелементних нормативів виробничих 

затрат (грошово-матеріальних та енергетичних) при проведенні 

механізованих робіт залежно від складу машинно-тракторних агрегатів та 

інших нормоутворюючих факторів 
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4. Инновационные подходы к развитию сельского хозяйства : 
монография / [Винокуров И. Н., Кудрявицкая А. Н., Шевченко С. М., 
Въюненко А. Б., Виганяйло С. Н., Войку И. П., Григорьев М. Ф., 

Шевченко А. М. и др.]. – Одесса: Куприенко С. В., 2015 – 114 с.: ил., табл. 
Обґрунтовано комплексні заходи боротьби з бур’янами в системі 

ґрунтозахисного землеробства. Встановлено особливості формування 

фітоценозу бур’янів при різних способах основного обробітку ґрунту та 

технічну ефективність бур’янів 
 

5. Кукурудза : збирання, сушіння, якість / М. Я. Кирпа, Г. М. Станкевич, 

М. О. Стюрко [монографія]. – Одеса: КП ОМД, 2015. – 150 с. 
Проаналізовано відомі способи збирання та сушіння насіння гібридів 

кукурудзи, в тому числі з елементами енергозбереження. Наведено 

результати власних досліджень з впливу основних техніко-технологічних 
факторів (збиральної вологості, температури сушіння, проморожування) на 

посівні та врожайні властивості гібридів кукурудзи у процесі їх збирання та 

післязбиральної обробки. Розроблено та рекомендовано нові методи 

визначення схожості посівного матеріалу кукурудзи на основі його холодного 

пророщування 

 

6. Пшениця озима в зоні Степу, кліматичні зміни та технології 
вирощування [монографія] / Черенков А. В., Нестерець В. Г., 
Солодушко М. М., Гасанова І. І., Ярошенко С. С., Гирка А. Д., 

Желязков О. І., Педаш О. О., Бенда Р. В., Бондаренко А. С., Хорішко С. А., 
Бондаренко О. В., Пальчук Н. С., Прядко Ю. М., Козельський О. М. – 
Д. : Нова ідеологія, 2015. – 548 с. 

У монографії наведена агроекологічна характеристика природних 

ресурсів зони Степу. Викладено сучасні науково обґрунтовані рекомендації з 

підвищення врожайності пшениці озимої. Видання включає в себе відомості 

про значення пшениці озимої у сільськогосподарському виробництві, її 

ботанічну характеристику, біологічні особливості та економічну оцінку 

вирощування культури в степовій зоні 

 

7. Організаційно-економічні аспекти механізму відтворення 
родючості чорноземів / С. М. Крамарьов, В. В. Ісаєнков, С. Ф. Артеменко, 
О. С. Крамарьов // Раціональне використання ґрунтових ресурсів і 
відтворення родючості ґрунтів : організаційно-економічні, екологічні 
й нормативно-правові аспекти : колективна монографія / За ред. акад. 
НААН С.А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А.В. Кучера.  – Х., 2015. – 432 с. 

Наведені організаційні та економічні аспекти механізму відтво-

рення родючості чорноземів звичайних важко суглинкових 
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СТАТТІ  В  ЖУРНАЛАХ  ЗАРУБІЖНИХ  КРАЇН 
 

8. Педаш Т. Н. Вредоносность корневых гнилей пшеницы озимой 
в условиях северной части степи Украины / Т. Н. Педаш / Ştiinţa 

agricolă, Universitatea Agrară de stat din Moldova. – 2015. – № 1. – С. 24-27. 
В статье представлены результаты лабораторно-полевых 

исследований вредоносно прикорневых гнилей пшеницы озимой. 

Экспериментальные исследования проводили в течении 2008-2010 гг. на 
районированных сортах возделываемых по общепринятой для данной зоны 

технологии. Основными возбудителями корневых гнилей пшеницы озимой 

были грибы рода Fusarium и Bipolarissorokiniana 

 

9. Козырь В. С. Уровень микроэлементов в крови коров при 
использовании различных премиксов / В. С. Козырь // Вестник АПК 

Ставрополья. – 2015. – №2 (18). – С. 135-139. 
Результаты исследований доказали целесообразность адресной 

корректировки рецептуры премикса для устранения дефицитов макро- и 

микроэлементов в рационах кормления 
 

10. Черенков А. В. Влияние погодных условий и 

предшественников на зимостойкость различных сортов пшеницы 
озимой в условиях северной Степи Украины / А. В. Черенков, 
Н. С. Пальчук // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя 
аграрных навук – Минск, 2015. - № 1. – С. 69-74. 
 
11. Черенков А. В. Эффективность приемов повышения зерновой 
продуктивности различных сортов пшеницы озимой в северной Степи 

Украины / А. В. Черенков, А. И. Желязков, А. Н. Козельский // Весці 
Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя аграрных навук – 
Минск, 2015. - № 4. – С. 36-41. 

 

12. Носов С. С. Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости 
от густоты стояния растений / С. С. Носов // Вестник Прикаспия. – 
2015. – № 2 (9). – С. 6-10. 

Приведены результаты изучения процессов роста и развития 

гибридов кукурузы (Zea mays L.) разных групп спелости в зависимости 

густоты стояния растений. Определено влияние этого фактора на величину 

урожайности зерна в годы, которые отличались между собой по количеству 

атмосферных осадков за вегетационный период исследуемых гибридов 
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13. Цилюрик А. И. Эффективность мульчирующей обработки 
почвы в Северной Степи Украины / А. И. Цилюрик // Вестник 
Прикаспия. – 2015. – №2 (9). – С. 26-32. 

В статье обоснована целесообразность применения мелкой 
(мульчирующей) системы обработки почвы, которая по продуктивности 

севооборота на удобренном фоне не уступает отвальной и 

дифференцированной системам, оказывает положительное влияние на 

структурное состояние почвы, обеспечивает дополнительную  аккумуляцию 

продуктивной влаги, экономию горючего, повышение рентабельности 

производства на 5-14 % 

 

14. Халак В. И. Продолжительность племенного использования, 
уровень адаптации и продуктивность свиней крупной белой породы 
зарубежной селекции в условиях степной зоны Украины / В. И. Халак 

// Вестник Прикаспия. – 2015. – № 2 (9). – С. 38-42. 
 В статье приведены результаты исследований показателей роста 

ремонтных свинок крупной белой породы французской селекции, их 

продуктивность за период племенного использования и уровень адаптации 
 

15. Носов С. С. Водопотребление кукурузы в зависимости от за-

соренности посевов / С. С. Носов // Вестник Прикаспия. – 2015. – № 3 

(10). – С. 23-27. 
 Результаты исследований были направлены на изучение процессов 

поглощения влаги растениями кукурузы в агрофитоценозах в зависимости от 

их засоренности. Определено влияние данного фактора на величину 

урожайности зерна и водопотребление этой культуры. На основе критерия 

существенного уменьшения конкуренции с сорной растительностью при 

выращивании кукурузы рекомендованы к использованию определенные 

гербициды 
 

16. Шевченко А. М. Особенности реакции зерновых культур на 
трансформацию факторов земледелия при минимализации обработки 
почвы / А. М. Шевченко, С. М. Шевченко, Л. Н. Запорожец // Вестник 
Прикаспия. – 2015. – № 3 (10). – С. 28-32. 

 В статье представлены результаты полевых исследований в 

короткоротационном севообороте зерновых и зернобобовых культур по 

изучению влияния способов основной обработки почвы на засоренность 

посевов, влагообеспеченность и зерновую продуктивность. Установлено, что 

по комплексу почвенных факторов наиболее благоприятное влияние на 

зерновую продуктивность оказывает отвальная вспашка 
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17. Маршалкина Т. В. Комплексное применение антигельминтных 
веществ при смешанной нематодозно-цестодозной инвазии кур / 

Т. В. Маршалкина // Вестник Омского государственного аграрного 

университета. – Омск, 2015. – № 3 (19). – С. 44-47. 
 Перед ветеринарной наукой стоит задача по разработке 

современных эффективных систем интегрированной защиты птицы от 

эндопаразитов с целью оздоровления птицеводческих хозяйств от 

смешанных гельминтозных инвазий. Наша работа посвящена исследованиям 

по определению эффективности комплексного применения антгельминтных 

веществ при смешанной нематодозно-цестодозной инвазии кур. Определение 
антгельминтной эффективности лекарственных веществ при смешанных 

гельминтозах проводили в лабораторных условиях на курах-несушках, 

спонтанно инвазированных нематодами и цестодами, а именно, 

аскаридиями, капилляриями и райетинами 

 

18. Пинчук Н. И. Оценка устойчивости сортов пшеницы озимой к 
корневой гнили в условиях северной Степи Украины / Н. И. Пинчук, 

Т. Н. Педаш / Защита растений : сб. научных трудов. – Минск. – 2015. 
– Вып. 39. – С. 84-90. 

Проведена оценка сортов пшеницы озимой на устойчивость к 

корневой гнили. Установлено, что распространённость корневых гнилей в 

среднем за годы исследований составила 36,2-87,5 %, а развитие 11,5-29,6 % 

в зависимости от сорта 

 

19. Шевченко Н. В. Сравнительная оценка минимальных 
технологий обработки почвы при выращивании озимой пшеницы  в 
северной степи Украины / Н. В. Шевченко, Е. М. Лебедь, Н. И. Пивовар // 
Земледелие. – 2015. – № 2. – С.20-21. 

 В результате исследований дана оценка минимальных технологий 

обработки почвы при выращивании озимой пшеницы. Показано, что 

технология нулевой обработки почвы позволяет сократить прямые 

затраты на выращивание озимой пшеницы в сравнении с традиционной 

технологией. Вместе с тем, многолетнее применение no-till технологий на 

черноземах типичных в связи с ухудшением физического состояния 

пахотного слоя вызывает необходимость периодического прерывания его 

длительного рыхления сплошным или локальным способом 

 

20. Гасанова И. И. Формирование показателей качества зерна 
озимой пшеницы в период налива и изменение их при перестое в 
условиях северной Степи Украины / И. И. Гасанова, Е. Л. Коноплева // 
Земледелие и защита растений. – 2015. – № 1 (98). – С. 7-9. 
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 Изучалась динамика сухого вещества и белковых соединений в зерне 

различных сортов озимой пшеницы в период налива и при перестое. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что наиболее 

интенсивное накопление сухого вещества в зерне происходило до фазы 

тестообразного состояния, максимальные показатели массы 1000 зерен 

наблюдали в фазе восковой спелости. Синтез белковых соединений 

продолжался на протяжении 5–10 суток после полного созревания зерна 

 

21. Цилюрик А. И. Влияние систем обработки почвы и 
мульчирования пожнивными остатками на продуктивность коротко- 
ротационного севооборота / А. И. Цилюрик // Земледелие и защита 
растений. – 2015. – №5(102). – С. 20-24. 

 Доказано, что внедрение мелкой (мульчирующей) обработки 

улучшает структурное состояние почвы, обеспечивает дополнительную 

аккумуляцию продуктивной влаги в осенне-зимний период на 71-85 м³/га и 

оказывает благоприятное влияние на возобновления почвенного плодородия 

 

22. Гирька А. Д. Оптимизация приёмов выращивания овса 
продовольственного назначения в Северной Степи Украины /  
А. Д. Гирька, И. А. Кулик // Зерновое хозяйство России. – 2015. – № 2 
(38). – С. 57-60. 

 Приведены результаты исследований по определению оптимальной, 

наиболее экономически целесообразной системы минерального питания овса 

для северной Степи Украины и выявлению лучшего предшественника под эту 

культуру. Установлено комплексное влияние исследуемых агротехнических 

приемов на формирование урожайности и качества зерна овса 

 

23. Козырь В. С. Возрастные изменения убойных показателей 
шаролезского скота / В. С. Козырь, Е. Я. Качалова // Зоотехническая 
наука Беларуси : сб. научных трудов. – Жодино, 2015. – Т. 50. – Ч. 2. – 

С. 192-210. 
 В сравнительном аспекте изучены убойные показатели бычков 

шаролезской породы в динамике. Установлено – в отличии от сверстников 

молочных пород животные мясной породы проявляют повышенную энергию 
роста и более рационально используют корма в условиях степной зоны 

Украины. Их убойные показатели также превышают результаты 

районированных в Украине пород 

 

24. Халак В. И. Показатели липидного обмена и их связь с 
качественным составом мышечной и жировой тканей молодняка 

свиней / В. И. Халак // Зоотехническая наука Беларуси : сб. научных 
трудов. – Жодино, 2015. – Т. 50. – Ч. 2. – С. 287-293. 
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Установлено, что концентрация общих липопротеидов и 

содержание холестерола в сыворотке крови молодняка свиней составляет 

777,78 мг % и 1,95 г/л соответственно 
 
25. Черенков А. В. Особенности формирования урожайности и 
качества зерна различными сортами пшеницы озимой в условиях 
северной степи Украины / А. В. Черенков, А. Н. Козельский // 

Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 
2015. – № 4. – С. 20-23. 
 

26. Носов С. С. Густота стояния растений гибридов кукурузы 
разных групп спелости в северной части Степи Украины / С. С. Носов 
// Кукуруза и сорго. – 2015. – № 4. – С. 30-35. 

 Приведены результаты изучения процессов формирования про-

дуктивности гибридов кукурузы разных групп спелости, в зависимости от 

густоты стояния растений в неорошаемых условиях северной части Степи 

Украины 

 

27. Фатеев А. И. Содержание микроэлементов в черноземах 
Степной зоны Украины и их изменения при длительном применении 
удобрений в севообороте / А. И. Фатеев, В. И. Чабан, О. Ю. Подобед // 
Почвоведение и агрохимия. – Минск, 2015. – № 1 (54). – С. 207-215. 
 Изучено изменения содержания МЭ в черноземах степной зоны 

Украины при длительном применении удобрений в севооборотах. 

Установлено, что валовые и кислоторастворимые формы МЭ 

характеризуется стабильностью показателей, хотя на черноземе типичном 

отмечена тенденция увеличения валового Mn в пахотном и подпахотном 

слоях почвы и валового Zn - в подпахотном. На фоне повышенных и высоких 

норм минеральных удобрений содержание кислоторастворимых форм Zn, 

Cu, Co, Nі, Pb в подпахотном слое почвы снижалось. Установлено 

достоверное увеличение подвижности Mn в пахотном слое чернозема 

типичного. На черноземе обыкновенном при запашке соломы подвижность 

Zn, Mn и Cu снижалась. Не установлено превышения ПДК валовых и 

подвижных форм МЭ в черноземах региона 

 

СТАТТІ  У  НАУКОВИХ  ФАХОВИХ  ВИДАННЯХ  УКРАЇНИ 
 

28. Романенко О. Л. Вплив агроекологічних чинників на 
врожайність пшениці озимої в степовій зоні України / 
О. Л. Романенко, С. Р. Конова, М. М. Солодушко, С. В. Бальошенко // 
Агроекологічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 106-115. 
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 Викладено результати багаторічних досліджень щодо впливу на 

врожайність запасів продуктивної вологи у ґрунті під посівами пшениці 

м’якої озимої за умови глобальних змін клімату. Встановлено погіршення 

водного режиму в посівах пшениці почорному пару впродовж вегетаційного 

періоду за фазами розвитку рослин. Визначено,що за осінньо-зимовий період 

(припинення — відновлення вегетації) рослинами пшениціозимої по чорному 

пару поглинається лише 27% атмосферних опадів. Основними чинниками 

низького коефіцієнта вбирання опадів є погіршення агрофізичних 

властивостейґрунту, збільшення його щільності, зниження водопроникності 

 

29. Халак В. І. Математичні моделі визначення вирівняності гнізда 
свиноматок та їх зоотехнічна оцінка / В. І. Халак // Біоресурси і 
природокористування. – 2015. – Т. 7. – № 1-2. – С. 103-109. 

 Отримані експериментальні дані про показники відтворювальної 

здатності свиноматок великої білої породи за умови використання 

чистопородного розведення та промислового схрещування з кнурами-

плідниками генотипу ½ дюрок × ½ п’єтрен, розроблено нову математичну 

модель оціночного індексу визначення вирівняності гнізда (ІВГ0) свиноматки 

за живою масою поросят на дату їх народження, а також розраховано ІВГ0 

за умов різної варіабельності багатоплідності і великоплідності свиноматок, 

а також живої маси поросят 
 

30. Халак В. І. Ефективність використання деяких методів 

комплексної селекції для оцінки молодняку свиней за відгодівельними 
і м’ясними якостями / В. І. Халак // Біоресурси і природокористування. 
– 2015. – Т. 7. – № 5-6. – С. 25-31. 

 Наведено результати досліджень показників відгодівельних та 

м’ясних якостей молодняку свиней великої білої породи різних генеалогічних 

ліній, проведено оцінку зазначених груп ознак на основі використання 

комплексного індексу відгодівельних і м’ясних якостей (Ів) та індексу 

А.Сазера, Х.Фредіна (І), розраховано рівень кореляційних зв’язків між 

основними селекційними ознаками 

 

31. Плис В. М. Результати досліджень поживності та безпечності 
кормів для різних видів сільськогосподарської птиці / В. М. Плис, 
Г. Н. Мартиненко // Ветеринарна медицина : міжвід. тем. наук. зб. – 
Х., 2015. – Вип. 101. – С. 226-229. 

 У статті 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 
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32. Плис В. М. Патолого-анатомічні та гістологічні зміни за 
гемофільозу курей / В. М. Плис, Т. В. Колбасіна, Л. С. Короленко // 
Ветеринарна медицина України. – 2015. – № 3 (229). – С. 27-28. 

 Вивчено патологоанатомічні і гістологічні зміни за гемофільозу 
курей. Виявлено і описано найбільш характерні патологоанатомічні і 

гістологічні зміни за гемофільозу(заразної нежиті) курей 

 

33. Заiкіна Г. В. Епізоотична ситуація щодо шлунково-кишкових 

інвазій сільськогосподарської птиці центрального регіону України / 
Г. В. Заiкіна, Т. В. Маршалкіна // Ветеринарна медицина України. – 
2015. – № 5 (231). – С. 13-15. 

 Узагальнено нові дані поширення гельмінтозів та еймеріозів різних 

видів сільськогосподарської птиці у промислових, фермерських та 

присадибних господарствах центрального регіону України в 2014 році. 

Визначено видовий склад збудників, екстенсивність та інтенсивність 

шлунково-кишкових інвазій з урахуванням способу утримання птиці, пори 

року та вікової динаміки 

 

34. Плис В. М. Диференційна діагностика гемофільозу курей / 
В. М. Плис // Ветеринарна медицина України. – 2015. – № 6 (232). – 
С. 12-14. 

В статті представлені результати по вивченню диференційної 

діагностики гемофільозу курей. Диференційний діагноз гемофільозу курей 

проведено від найбільш схожих хвороб птиці (ньюкаслської хвороби, 

інфекційного ларинготрахеїту, інфекційного бронхіту, пневмовірусної 

інфекції, віспи, хронічної форми пастерельозу, респіраторного мікоплазмозу, 

гіповітамінозу-А, простудної нежиті) за анамнестичними та 

епізоотологічними даними, клінічними ознаками, патолого-анатомічними 
змінами, вірусологічними і бактеріологічними дослідженнями та 

особливостями застосування їх в практиці лікарів ветеринарної медицини 

 

35. Козир В. С. Коефіцієнт «мармуровості» як показник якості 
яловичини / В. С. Козир // Вісник аграрної науки. – 2015. – №1. – 

С. 34-38. 
 На підставі вивчення топографії відкладання жиру в туші доведено, 

що міжмя’зовий і внутрішньом’язови жир сприяє підвищенню енергетичної 

цінності смакових і кулінарних якостей яловичини і високо цінності 

споживачем. Прожилки цього жиру у м’якоті туші утворюють враження 
мраморного малюнку, що і спонукало дати назву такому м’ясу 

 

36. Дзюбецький Б. В. Отримання та оцінка нових інбредних ліній 

кукурудзи (Zea mays L.), споріднених з геноплазмою Lancaster / 
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Б. В. Дзюбецький, Н. А. Боденко, М. М. Федько / Вісник аграрної 
науки. – 2015. − № 1. – С. 46-50. 

 Наведено результати досліджень за 2009, 2011-2013 рр. щодо 

отримання на базі популяції ДК296/680 інбредних ліній кукурудзи, які значно 

переважають вихідні компоненти за комбінаційною здатністю відносно 

показників «врожайність зерна» та «збиральна вологість зерна», а також 

характеризуються високою стійкістю до вилягання 

 

37. Кирпа М. Я. Новий метод визначення схожості насіння 
кукурудзи / М. Я. Кирпа, М. О. Стюрко // Вісник аграрної науки. – 
2015. – № 2. – С. 24-26. 
 Наведено дані пророщування насіння гібридів кукурудзи за рідними 

методами – стандартним (ДСТУ 4138), холодним тестом, також його 

модифікаціями, які порівнювали із польовою схожістю в умовах 2011–2014рр.  

З метою відбору високоякісного насіння гібридів кукурудзи та прогнозування 

його польової схожості пропонується новий метод, який включає 

тристадійне пророщування при різних температурах. При пророщуванні на 

папері вводити поправочний коефіцієнт і знижувати схожість на 2–3% 

 

38. Гуменний В. Д. Організаційні та генетико – популяційні 
аспекти збереження автохтонних локальних порід в Україні / 
В. Д. Гуменний, О. І. Костенко, Л. О. Тимченко // Вісник аграрної 
науки. – 2015. – № 6. – С. 37-42. 
 Представлено результати досліджень з питання організаційних та 
генетико-популяційних аспектів збереження автохтонних локальних порід в 

Україні 

 

39. Кирпа М. Я. Вплив післязбиральної обробки на якість насіння 

гібридів кукурудзи в умовах кукурудзообробного заводу / 
М. Я. Кирпа, М. О. Стюрко, Л. М. Бондарь // Вісник аграрної науки. – 
2015. – № 7. – С. 59-62. 

 Встановлено основні причини погіршення якості (травмування 

насіння і домішок самообрушу), а також сортові особливості гібридів із 

різною стійкістю в процесі обробки. В умовах типового заводу найбільшою 

мірою якість погіршувалась на операціях обмолоту качанів та очищення-

сортування насіння, які потребують удосконалення та технічної 

модернізації 

 

40. Дзюбецький Б. В. Селекція середньостиглих ліній кукурудзи 
плазми Айодент на основі сестринських подвійних гібридів / 
Б. В. Дзюбецький, Н. А. Боденко, М. М. Федько // Вісник аграрної 
науки. – 2015. − № 9. – С. 44-47. 
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 Наведено оцінку подвійних сестринських гібридів плазми Айодент і 

створених на їх основі самозапилених ліній відносно врожайності зерна 

 

41. Козир В. С. Вплив поліпшених рецептур преміксів на якість 
молозива і молока корів / В. С. Козир, К. Я. Качалова // Вісник 
аграрної науки. – 2015. – № 11. – С. 41-44. 

 Проведено дослідження ефективності використання  преміксів  в 

годівлі великої рогатої худоби при дисбалансі в раціоні мікроелементів и 

мінеральних речовин. Доведено позитивний вплив удосконалених рецептур 

преміксів на якісні  показники молозива и молока корів 

 

42. Черенков А. В. Формування показників якості зерна пшениці 
озимої в умовах Північного Степу / А. В. Черенков, О. І. Желязков, 
О. М. Козельський // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 

Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (1.2). – С. 22-29. 
Встановлено особливості формування показників якості зерна 

пшениці озимої в умовах північного Степу. Максимальну кількість білка та 

клейковини відмічали у сорту Скарбниця, на варіантах досліду, які 
передбачали внесення фонового добрива з наступним підживленням КАС 

(N20) у фазі колосіння. На цих ділянках вміст білка в зерні по чорному пару 

становив 13,90%, після гороху та соняшнику – 13,31 та 13,12%, клейковини – 

26,60; 20,93 та 22,63% відповідно. Найвищу врожайність сорти пшениці 

формували на варіантах з внесенням фонового добрива та підживленням 

рослин КАС (N30) у фазі кущіння навесні 

 
43. Носов С. С. Контролювання забур’яненості посівів кукурудзи з 
використанням ґрунтових і страхових гербіцидів / С. С. Носов // 

Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного 
університету. – Д., 2015. – № 3 (37). – С. 32-36. 

 Представлено результати порівняльної ефективності дії ґрунтових і 

страхових гербіцидів, їх комбінацій на кількість та повітряно-суху масу 

бур’янів у посівах кукурудзи. Встановлено переваги застосування 

досліджуваних гербіцидів перед використанням лише препаратів ґрунтової 

дії шляхом визначення відсотка знищених бур’янів, зниження їх повітряно-
сухої маси і підвищення врожайності зерна культури 

 

44. Кирпа М. Я. Термостійкість насіння гібридів кукурудзи та 

особливості їх післязбиральної обробки / М. Я. Кирпа, М. О. Стюрко, 
Л. М. Бондарь, Ю. С. Базілєва // Вісник Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету. – Д., 2015. – № 3(37). 

– С. 58-63. 
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 Наведено результати досліджень якості насіння гібридів кукурудзи 

та особливості їх післязбиральної обробки в умовах типового 

кукурудзообробного заводу. Встановлено стадії обробки, які підлягають 

технічній модернізації, визначено оптимальні температурні режими сушіння 

з урахуванням сортових особливостей гібридів, їх збиральної вологості й 

температури нагріву 

 

45. Кирпа М. Я. Якість насіння кукурудзи в умовах підготовки 
його на типовому кукурудзообробному заводі/ М. Я. Кирпа, 
М. О. Стюрко, Л. М. Бондарь // Вісник Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету. – Д., 2015. – № 4(38). 

– С. 39-43. 
Проведено аналіз технології післязбиральної обробки насіння 

кукурудзи та матеріально-технічної бази кукурудзообробного заводу; 

встановлено вплив технологічних процесів на якість насіння гібридів 

кукурудзи та їх батьківських форм; представлено техніко-технологічну 

схему лінії очищення–сортування, яка зберігатиме і підвищуватиме сортові 

й посівні якості насіння гібридів кукурудзи та її батьківських форм. 

 

46. Козир В. С. Динаміка біохімічних показників крові в бугайців 
імпортованих м’ясних порід в умовах степу України / В. С. Козир // 
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету. – Д., 2015. – № 4(38). – С. 108-111. 
Показано, що в онтогенезі кількість крові в організмі збільшувалася, 

хоча до 30-місячного віку відносний вміст крові та гемоглобіну в бугайців 

менший, ніж у новонароджених. За біохімічними показниками крові доведено, 

що бугайці шаролезької, герефордської, світлої аквітанської та лімузинської 
порід добре адаптуються до умов степової зони України і проявляють 

високий генетичний потенціал продуктивності. 

 

47. Желязков О. І. Ефективність застосування азотних добрив при 
вирощуванні пшениці озимої в умовах Північного Степу / 

О. І. Желязков // Вісник Житомирського національного 
агроекологічного університету. – 2015. – № 1(1). – С. 156-162. 
 

48. Черенков А. В. Вплив агротехнологічних прийомів 
вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої / 
А. В. Черенков, О. М. Козельський // Вісник Житомирського 
національного агроекологічного університету. – 2015. – № 1(1). – С. 215-222. 
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49. Плис В. М. Особливості клінічного прояву та перебігу 
гемофільозу у курей / В. М. Плис // Вісник Сумського національного 
аграрного університету. Серія "Ветеринарна медицина". – Суми, 2015. 

– № 1 (36). – С. 118-120. 
 Представлено результати досліджень клінічних ознак за гострого, 

підгострого та хронічного перебігу захворювання у курей. Виявлені і описані 

основні патогномонічні ознаки гемофільозу курей у сучасних умовах 

динамічно розвинутого промислового птахівництва. Встановлено, що 
найбільш характерними ознаками за гострого перебігу гемофільозу є: чхання, 

водянисті витікання із носових отворів, утруднене дихання, яке 

супроводжується хрипами, кон’юнктивіт, риніт, набряк лицьової частини 

голови, при пальпації похідні шкіри голови гарячі, за підгострого перебігу, 

ознаки такі ж як і за гострого, але посилюється кон’юнктивіт в ексудаті 

з'являються нитки фібрину, повіки припухають, очна щілина звужується, під 

час хронічної форми гемофільозу переважають ознаки кератиту, серозно-

фібринозного кон’юнктивіту, панофтальмія, набряклість підшкірної 

клітковини навколо очей, борідок, сережок, міжщелепового простору – 

«совина голова», розвиваються проносні явища, аеросакуліт, артрит, ознаки 

пневмонії 

 

50. Педаш Т. М. Вплив агротехнічних заходів на поширеність і 
розвиток кореневих гнилей пшениці озимої / Т. М. Педаш, О. О. Педаш // 
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія 
«Фітопатологія та ентомологія». – 2015. – № 1–2. – С. 125–129. 
 

51. Романенко О. Л. Вологозабезпеченість ґрунту та 
продуктивність різновікових рослин пшениці озимої в зоні південного 

Степу / О. Л. Романенко, С. Р. Конова, М. М. Солодушко, 
С. В. Бальошенко // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ 
Харківської області. – Х., 2015. – № 18. – С. 87-95. 

 Наведені експериментальні дані та результати метеорологічних 

спостережень Запорізької  ДСГДС, яка розташована в зоні південного Степу 

України. На основі багаторічних досліджень проведено глибокий аналіз 

впливу запасів продуктивної вологи в ґрунті на урожайність пшениці м’якої 

озимої в умовах глобального потепління клімату 

 

52. Хорішко С. А. Особливості формування показників якості 
зерна пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів 
вирощування / С. А. Хорішко // Вісник Центру наукового забезпечення 
АПВ Харківської області. – Х., 2015. – № 18. – С. 110-114. 

В умовах північного степу України досліджено вплив строків сівби 

та рівня мінерального живлення на формування показників якості пшениці 
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озимої розміщеної після стерньового попередника. Встановлено оптимальні 

строки сівби та рівень мінерального живлення, що забезпечують отримання 

зерна пшениці озимої 3 класу якості в конкретних ґрунтово-кліматичних 

умовах регіону. 

 

53. Бенда Р. В. Формування продуктивного стеблостою і 
виживаність рослин ячменю озимого залежно від строків сівби і норм 
висіву протягом весняно-літнього періоду вегетації / Р. В. Бенда // 
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 
2015. – Вип. 19. – С. 21-27. 
 В статті наведено результати впливу строків сівби і норм висіву на 
виживаність рослин ячменю озимого протягом весняно-літнього періоду 

вегетації та формування продуктивного стеблостою. Встановлено, що в 

умовах північної частини Степу України кількість рослин ячменю озимого, 

які вижили за сівби 25–28 вересня забезпечує формування найбільшої 

густоти продуктивного стеблостою на одиниці площі 

 

54. Семяшкіна А. О. Вплив строків сівби та погодних умов на 
формування врожаю сортів вівса / А. О. Семяшкіна // Вісник Центру 
наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2015. – Вип. 19. – 

С. 95-102. 
Досліджено вплив строків сівби та погодних умов років досліджень 

на формування врожайності сортів вівса в північної частині зони Степу 

України. В умовах нестабільного режиму зволоження оптимальним строком 
сівби цієї культури є перша декада квітня, при настанні фізичної стиглості 

ґрунту. Встановлено, що затримка зі строками сівби зумовлює зниження 

рівня врожайності зерна в середньому на 14,3-26,6% відповідно для 

оптимальних і пізніх строків у посушливих умовах вегетації та 8,8-21,6% – в 

сприятливих. Строки сівби більше впливають на мінливість врожайності 

вівса, ніж погодні умови вегетації років досліджень. 

 

55. Хорішко С. А. Продуктивність пшениці озимої залежно від 
строків сівби та рівня мінерального живлення по стерньовому 
попереднику в умовах Північного Степу України / С. А. Хорішко // 

Зрошуване землеробство : міжвід. тем. наук. зб. – Херсон, 2015. – Вип. 
63. – С. 12-15. 

В умовах північного степу України досліджено вплив строків сівби 

та рівня мінерального живлення на зернову продуктивність пшениці озимої 

розміщеної після стерньового попередника. Встановлено оптимальний строк 

сівби та рівень мінерального живлення, що забезпечують отримання 

врожаю пшениці озимої на рівні 4–5 т/га в конкретних ґрунтово-
кліматичних умовах регіону. 
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56. Бенда Р. В. Формування показників якості зерна ячменю 
озимого залежно від строків сівби та мінерального живлення / Р. В. 
Бенда // Зрошуване землеробство : міжвід. тем. наук. зб. – Херсон, 

2015. – Вип. 64. – С. 20-22. 
 Встановлено, що при зміщенні строків сівби від раннього в бік 

пізнього простежувалася тенденція до збільшення білковості зерна ячменю 

озимого. Так, за пізніх строків сівби (15–18 та 25–29 жовтня) формувалося 
зерно з найбільшим вмістом білка (11,3–11,4%). Внесення азотних добрив у 

вигляді весняних підживлень як різними дозами, так і способами також 

сприяло збільшенню вмісту білка у зерні 

 

57. Семяшкіна А. О. Продуктивність сортів вівса залежно від 
застосування біопрепаратів за різних погодних умов / А. О. Семяшкіна 

// Зрошуване землеробство : міжвід. тем. наук. зб. – Херсон, 2015. – 
Вип. 64. – С. 91-96. 

 Наведено результати досліджень з  вивчення реакції сортів вівса на 

застосування біологічно-активних препаратів азотфіксуючих та 

фосформобілізуючих бактерій як засобів біологізації зональної технології 

вирощування культури в умовах зони недостатнього зволоження Степу 

України   
 

58. Кирпа Н. Я. Особенности обработки и качество подготовки 

семян кукурузы на заводах / Н. Я. Кирпа, Л. Н. Бондарь // Зернові 
продукти і комбікорми. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – № 3(59). – С. 6-10. 
 Установлены операции и факторы, которые влияют на качество 

подготовки семян кукурузы в условиях типового кукурузообрабатывающего 

завода. На операциях приема-сушки початков сохраняется высокое качество 

семян (всхожесть, продуктивность). Существенное ухудшение качества 

проявляется на операциях обмолота початков и очистки-сортирования 

семян. К факторам ухудшения относятся травмирования и примесь 
самообрушеного зерна, которое образуется при перевалке влажных 

початков до сушки. Протравливание повышает полевую всхожесть и 

урожайность семян, однако их показатели не всегда отвечают показателям 

на операциях приема-сушки початков. Выявлены особенности обработки 

семян гибридов в зависимости от условий их выращивания и дозревания 

 

59. Ферментативна активність проростків пшениці озимої після дії 
гербіцидів / Ю. І. Ткаліч, В. Л. Матюха, Л. В. Богуславська, 
Н. Ф. Павлюкова, М. В. Задорожня // Карантин і захист рослин. – 2015. 

– № 7. – С. 1-3. 
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Досліджено реакцію ферментативної системи проростків пшениці 

озимої за використання гербіцидів. Визначено позитивний вплив на перебіг 

фізіолого-біохімічних реакцій, що проявляється у активації окремих 

ферментів класу оксидоредутаз після дії гербіцидів 

 

60. Артеменко С. Ф. Ефективне поєднання водорозчинних сполук 
фосфору при інкрустації насіння та позакореневому підживленні 
посівів сої / С. Ф. Артеменко, С. М. Крамарьов, С. В. Краснєнков // 
Корми і кормовиробництво: міжвід. тем. наук. зб. – 2015. – Вип. 80. – 
С. 66-71. 

 Проблему забезпеченості рослин сої фосфором можливо розв’язати 
шляхом проведення передпосівної інкрустації насіння та позакореневому 

підживлення посівів при обробці водорозчинним моно фосфатом калію. Це 

вирішить поетапне надходження сполук фосфору в ранні і подальші фази 

розвитку, що покращить фосфатний режим споживання рослин сої 

 

61. Черенков А. В. Вплив технологічних прийомів вирощування на 
урожайність пшениці озимої в умовах Північного Степу України / 

А. В. Черенков, О. І. Желязков, О. М. Козельський, Ю. М. Прядко // 
Корми і кормовиробництво : міжвід. тем. наук. зб. – Вінниця, 2015. – 
Вип. 80. – С. 100-103. 

 Вивчено вплив попередників та добрив на урожайність різних сортів 

пшениці озимої в умовах північного Степу України. Максимальний рівень 

урожайності забезпечує фонове внесення мінеральних добрив з подальшим 

підживленням посівів КАС (N30) у фазі кущіння навесні. За даного режиму 

живлення при вирощуванні по чорному пару найвищу врожайність забезпечив 

сорт Скарбниця (7,30 т/га). За розміщення пшениці озимої після гороху та 

соняшнику більш урожайним виявився сорт Писанка, зернова продуктивність 
якого склала по цих попередниках, відповідно, 4,76 та 4,15 т/га 

 

62. Вдовиченко Ю. В. Проблема збереження і удосконалення 

генофонду локальних та аборигенних порід сільськогосподарських 
тварин, як складової продовольчої безпеки держави / 
Ю. В. Вдовиченко, Н. М. Фурса, В. Д. Гуменний, А. І. Остапенко // 
Науковий вісник «Асканія-Нова», 2015р. – Вип. 8. – С. 3-14. 
 Вивчено питання  збереження і удосконалення генофонду локальних 

та аборигенних порід сільськогосподарських тварин, як складової 

продовольчої безпеки держави 

 

63. Козир В. С. Вплив балансуючих кормових добавок на якість 
яловичини / В. С. Козир // Науковий вісник «Асканія-Нова», 2015. – 
Вип. 8. – С. 63-67. 
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 Розроблено методологію складання рецептур преміксів з 

врахуванням якості кормів конкретних геобіохімічних провінцій, окремого 

господарства та поголів’я тварин, а також мало витратну технологію їх 

виробництва 

 

64. Плис В. М. Ефективність застосування антибактеріальних 
засобів за пастерельозу (холери) птиці / В. М. Плис // Науковий вісник 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія Ветеринарні науки. – Львів, 
2015. – Т. 17. – № 1 (61). – Ч. 1. – С. 137-143. 

 Викладено результати експериментальних досліджень з визначення 
чутливості до виділеної культури Pasteurella multocida з патологічного 

матеріалу трьох загиблих голів мускусних качок річного віку, приватного 

сектору Миколаївської області до різних груп антибактерійних препаратів, 

які застосовуються у птахівничих господарствах і приватному секторі для 

профілактики і лікування пастерельозу (холери) птиці 

 

65. Халак В. І. Використання коефіцієнту інтенсивності спаду 
росту при оцінці свиноматок за рівнем адаптації та ознаками 
відтворювальної здатності / В. И.Халак, Ю. М. Луник // Науковий 

вісник Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Серія 
Сільськогосподарські науки. – Львів, 2015. – Т. 17. – № 1 (61). – Ч. 3. –  
С. 232-238. 

 Досліджено особливості росту ремонтних свинок великої білої 

породи французької селекції, показники відтворювальної здатності 

свиноматок різного рівня адаптації, розраховано коефіцієнти парної 

кореляції між ознаками, а також визначено критерії відбору 

високопродуктивних тварин 

 

66. Халак В. І. Продуктивність свиней різної племінної цінності / 
В. І. Халак, Ю. М. Луник // Науковий вісник Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Гжицького. Серія Сільськогосподарські науки. – Львів, 2015. – 
Т. 17. – № 3 (63). – С. 330-337. 

 Досліджено показники власної продуктивності ремонтних свинок та  

відтворювальної здатності свиноматок, що перевіряються різної племінної 

цінності (метод blup, інструкція з бонітування свиней), а також визначено 

критерії відбору високопродуктивних тварин 

 

67. Музика П. М. Євроінтеграційно–інноваційні програми 
підтримки екологізації технологій племінної справи та збереження 
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генофонду / П. М. Музика, С. Г. Шаловило, В. Д. Гуменний, 
А. І. Остапенко // Науковий вісник Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. – № 4 (64). – С. 278-288. 
 В статті наведено результати досліджень з питання 

євроінтеграційно–інноваційних програм підтримки екологізації технологій 

племінної справи та збереження генофонду 

 

68. Гуменний В. Д. Молозиво-рідке золото! (поради фахівцям 
тваринництва) / В. Д. Гуменний, В. В. Гумен, О. Ю. Ємець, 
А. І. Остапенко // Науково-технічний бюлетень. – 2015. – № 114. – 
С. 47-57. 
 Висвітлено результати оглядових досліджень з якості молозива 

 

69. Плис В. М. Серологічний моніторинг Ньюкаслської хвороби 
птиці в Дніпропетровській області / В. М. Плис // Проблеми 
зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. – . Х., 2015. – 
Вип. 30. – Ч. 2. – С. 186-189. 

 В статті викладено результати серологічного моніторингу та 

проаналізовано результати досліджень Дніпропетровської Регіональної 

державної лабораторії ветеринарної медицини щодо ньюкаслської хвороби 

за 2013 рік. Досліджено 1000 проб сироваток крові від куриних і 500 проб від 

водоплавної птиці. Птиця в птахогосподарствах імунізована проти 

ньюкаслської хвороби вакцинами зі штамів «ND Clone 30», «La-Sota», 

«HIPRAVIAR-B1/H120», «VH», «VG/GA» виробників близького та дальнього 

зарубіжжя 

 

70. Денисюк О. В. Вплив інтенсивності формування живої маси на 
молочну продуктивність корів / О. В. Денисюк // Розведення і генетика 

тварин : міжвід. тем. наук. зб. – К., 2015. – Вип. 49. – С. 80-85. 
 Досліджено живу масу та молочну продуктивність тварин 

української червоної молочної та голштинської порід залежно від 

інтенсивності формування організму Встановлено, що корови української 

червоної молочної і голштинської порід, для яких характерний швидкий тип 

розвитку переважали одноліток із сповільненим типом розвитку за надоєм 

молока і кількістю молочного жиру на 442 кг (Р>0,95) і 16,6 кг (Р>0,95) та  

239(Р<0,95) і 9,1 кг(Р<0,95) відповідно. Виявлено позитивний зв'язок у корів 

української червоної молочної породи швидкого типу розвитку між типом  

розвитку тварин (індекс формування) та надоєм молока за 305 днів І 

лактації (r=0,497±0,0864; Р>0,999 
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71. Волощук В. М. Продуктивність свиней різної племінної 
цінності та класів розподілу за індексами О. Вангена та А. Сазера, 
Х. Фредіна / В. М. Волощук, В. І. Халак // Свинарство : міжвід. тем. 

наук. зб. – Вип. 67. – Полтава, 2015. – С. 81-86. 
 Наведено результати досліджень показників власної продуктивності 

ремонтних свинок та ознак відтворювальної здатності свиноматок великої 

білої породи різних класів розподілу за індексами BLUP, О.Вангена та 

А.Сазера, Х.Фредіна, а також, на основі розрахунку коефіцієнтів парної 
кореляції визначено ефективність їх використання в подальшій селекційно-

племінній роботі. Встановлено, що максимальним показником 

багатоплідності (12,7-12,8 гол) характеризуються свиноматки з індексом 

BLUP (материнська лінія) 111,53-165,23, індексом О.Вангена – 21,02-22,51 

та індексом А.Сазера, Х.Фредіна - +0,32 - +2,15 бала 

 

72. Дзюбецький Б. В. Адаптивна характеристика гібридів 
кукурудзи (Zea mays L.), створених на основі подвоєно – гаплоїдних 
ліній плазми Lancaster / Б. В. Дзюбецький, Е. М. Рябченко // Селекція і 

насінництво : міжвід. тем. наук. зб. – 2015. – Вип. 107. – С. 37-44. 
 Вивчено адаптивна здатність і екологічна стабільність 99 гібридів 

кукурудзи, отриманих за участі 29 подвоєно-гаплоїдних і чотирьох вихідних 

інбредних ліній. Виділено дев’ять гібридів з високою загальною адаптивною 
здатністю і два гібрида з найбільшою стабільністю за врожайністю зерна 

 

73. Кирпа М. Я. Мінливість якості насіння кукурудзи залежно від 

її післязбиральної обробки / М. Я. Кирпа, Л. М. Бондарь // Селекція і 

насінництво: міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2015. – Вип. 107. – С. 176-182. 
 Виявлено вплив технологічних операцій післязбиральної обробки на 

посівні та врожайні властивості насіння гібридів і самозапиленої лінії 

кукурудзи. В умовах заводу найбільшою мірою якість погіршувалась на 

операціях обмолоту качанів та очищення-сортування насіння, які 

потребують удосконалення та технічної модернізації. Встановлено основні 

причини погіршення якості (травмування насіння і домішок самообрушу), а 

також сортові особливості гібридів із різною стійкістю в процесі обробки 

 

74. Кирпа М. Я. Способи тривалого ресурсоекономного зберігання 
насіння гібридів кукурудзи/ М. Я. Кирпа, Л. М. Бондарь / Селекція і 

насінництво : міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2015. – Вип.108. – С.162-169. 
Виявлено вплив абіотичних факторів у процесі тривалого зберігання 

насіння кукурудзи звичайної і цукрової на їх схожість і врожайність. 

Розроблено ресурсоощадну технологію зберігання, яка включає низьку 

вологість (10-11 і 7-8 %), герметичне пакування, передпосівну хімічну 

обробку насіння і його відбір за крупністю. За наведених умов термін 
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господарчої придатності насіння з високою схожістю складає 3-5 років 

залежно від гібридів 

 

75. Семяшкіна А. О. Вплив строків сівби на водоспоживання 
сортів вівса в умовах Степу України / А. О. Семяшкіна // 
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2015. – № 1-2 (26-
27). – С. 61-66 

Досліджено особливості водоспоживання сортів вівса за різних 
строків сівби в умовах недостатнього та нестабільного режиму 

зволоження. Встановлено, що в умовах північної частини Степу України 

ефективне споживання наявної вологи визначається здатністю деяких 

сортів краще адаптуватися до несприятливих за водним режимом умов 

вирощування. Оптимальні строки сівби є найпридатнішими для цієї зони. 

Сівба вівса в пізніші строки призводить до зменшення сумарного 

водоспоживання та підвищення коефіцієнтів водоспоживання  

 

76. Ляшенко Н. О. Економічна ефективність виробництва зерна 
вівса в Україні / Н. О. Ляшенко // Таврійський науковий вісник. – 
Херсон : Грінь Д.С., 2015. – Вип. 90. – С. 254-260. 

Досліджено сучасний стан ефективності виробництва зерна вівса в 

аграрних підприємствах України. Розглянуто економічні параметри 

виробництва вівса залежно від інтенсивності його вирощування та 

урожайності. Наведено дані конкурсного сортовипробування різних сортів 

вівса в умовах Синельниківської селекційно-дослідної станції. Здійснено 

економічну оцінку ефективності вирощування різних сортів вівса. Доведено, 

що найбільш рентабельним є вирощування таких сортів як Конкур, Регбі, 

Ірен та Спурт 

 

77. Козир В. С. Порівняльна оцінка яловичини різних порід худоби 
/ В. С. Козир // Таврійський науковий вісник. – Херсон : Грінь Д.С., 
2015. – Вип. 91. – С. 117-122. 

Дослідженнями яловичини молочних і м’ясних порід встановлено, що 

її вища якість у м’ясних обумовлена місцем накопичення у м’язах, а у 

молочних порід – під шкірою (полив), який придатний лише для технічних, а 

не харчових цілей 

 

78. Пушкар Т. О. Ефективність озонування технологічного 
обладнання на підприємствах молочної промисловості / Т. О. Пушкар, 
П. П. Антоненко, В. С. Козир // Таврійський науковий вісник. – 
Херсон : Грінь Д.С., 2015. – Вип. 91. – С. 128-133. 
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Підтверджено, що озон є потужним джерелом забезпечення 

необхідних санітарних умов на молокопереробних підрприємствах, що сприяє 

забезпеченню виробництва високоякісної готової  продукції 
 

79. Дзюбецький Б. В. Залежність валового збору крохмалю від 
групи стиглості гібридів кукурудзи / Б. В. Дзюбецький, М. М Федько, 
Л. А. Ільченко, В. І. Чабан // Таврійський науковий вісник. – Херсон : 
Грінь Д.С., 2015. – Вип. 92. – С. 14-19. 

Наведено результати трирічних досліджень зразків кукурудзи різних 

груп стиглості (ФАО 150-450) за процентним вмістом та валовим збором 

крохмалю. Вивчено та висвітлено закономірності прояву якісних показників 

та господарсько-цінних ознак, які мають вплив на отримання крохмаленосної 

сировини для виробництва біоетанолу 

 

80. Ляшенко Н. О. Економічна ефективність вирощування гібридів 
кукурудзи різних груп стиглості в зоні степу України / Н. О. Ляшенко 
// Таврійський науковий вісник. – 2015. – Вип. 93. – С. 61-68. 

Викладені результати економіко-енергетичної оцінки ефективності 
вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зони Степу 

України. Одним з важливих резервів економії енергії та інших ресурсів є 

раціональне використання генетичного потенціалу гібридів кукурудзи. Як 

показали розрахунки найбільш економічно вигідним є вирощування гібридів 

кукурудзи ранньостиглої і середньоранньої груп стиглості. За сумою індексів 

(врожайності, вологості зерна та собівартості) найбільш ефективним є 

вирощування гібридів кукурудзи ДН Хортиця, ДБ Хотин, ДН Злата, Немирів 

та ДН Світязь 

 

81. Черчель В. Ю. Використання фізіологічних методів при оцінці 
подвоєно-гаплоїдних ліній кукурудзи (Zea Mays L. ) плазми Lancaster / 
В. Ю. Черчель, Е. М. Рябченко, В. В. Плотка, Л. О. Максимова // 
Таврійський науковий вісник. – 2015. – Вип. 93. – С. 81-96 

Представлено результати оцінки холодо - та жаростійкості 

подвоєно-гаплоїдних ліній кукурудзи та їх вихідних форм, за допомогою 

фізіологічних методів. За результатами дослідження виділено 6 

жаростійких і 6 високохолодостійких форм, та 7 зразків ліній з комплексною 

стійкістю до холоду та жари. Ключові слова: кукурудза, подвоєно-гаплоїдна 

лінія, жаростійкість, холодостійкість. 

 

82. Козир В. С. Вікова динаміка виходу продуктів забою абердин-
ангуської худоби / В.С Козир // Тваринництво України. – 2015. – № 1-
2. – С. 9-14. 
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Доведено, що в умовах степової зони України бугайці абердин-

ангуської худоби проявляють скоростиглість і високу енергію росту до 16-

17-місячного віку, а надалі при вирощуванні спостерігається осаленість туш 

 

83. Козир В. С. Амінокислотний склад молозива і молока при 
використанні преміксів у годівлі корів / В. С. Козир, К. Я. Качалова // 
Тваринництво України. – 2015. – № 5. – С. 15-17. 

Встановлено, що біохімія молозива і молока залежить від структури 

і повноцінності раціону живлення худоби. Запропоновані рецепти преміксів, 

які балансують раціон і сприяють одержанню незамінних амінокислот в 

молозиві і молоці, що дуже важливо для забезпечення нормального розвитку 

молодняку 

 

84. Вплив манітолу на індукцію та регенерацію морфогенної 
калусної тканини у кукурудзи / О. Є. Абраімова, К. В. Деркач, 
Т. М. Сатарова, Н. В. Шевченко, Н. М. Черноусова // Фактори 
експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. – К. : Укр. т-во 

генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2015. – Т. 16. – С. 255-259. 
Вивчено вплив манітолу в концентрації 30 г/л в складі індукційного 

живильного середовища на формування морфогенної калусної тканини на 

щитках незрілих зародків ліній та гібридів кукурудзи та її регенераційний 
потенціал. Результати досліджень показали, що манітол в дослідженій 

концентрації сприяє формуванню морфогенних калусів різних типів, а також 

є ефективним для збереження регенераційної здатності нетривало 

субкультивованих калусів І типу у більшості вивчених генотипів кукурудзи. 

При тривалому субкультивуванні калусної тканини ІІ типу необхідно 

враховувати зниження інтенсивності накопичення сирої маси калусів на 

середовищах з манітолом 

 

БЮЛЕТЕНЬ   ІНСТИТУТУ   СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА   

СТЕПОВОЇ  ЗОНИ   НААН   УКРАЇНИ 
 

85. Циков В. С. Спадкоємність поколінь – запорука успішної 
роботи / В. С. Циков // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 5-15. 
Стаття присвячена 85-річчю з дня заснування Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. Згадуються поді, дати і люди. За 

період діяльності установи вдалося сформувати безцінний інтелектуальний 
фонд, виростити плеяду талановитих вчених, закріпити позиції надійного 

партнера у сфері виробництва.     
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86. Кирпа М. Я. Етапи розвитку та наукові здобутки в галузі 
післязбиральної обробки і зберігання насіння кукурудзи / М. Я. Кирпа, 
С. О. Скотар, Ю. С. Базілєва, М. О. Стюрко // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – 
№ 8. – С. 16-21. 

Наведено ретроспективний аналіз розвитку галузі післязбиральної 

обробки і зберігання насіння кукурудзи та наукових досліджень, проведених 

науковцями і технічним персоналом. Виділено шість основних етапів 

становлення матеріально-технічної бази галузі та висвітлено результати 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на її 

зміцнення. Показана роль Інституту сільського господарства степової зони і 
його спеціалізованої лабораторії в історії розвитку галузі 

 

87. Сатарова Т. М. Дослідження з фізіології та біотехнології в 

Інституті сільського господарства степової зони НААН України / 
Т. М. Сатарова, Г. Л. Філіпов, О. Є. Абраімова // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – 
№ 8. – С. 22-27. 

Розглянуто етапи становлення, розвиток та подальші перспективи 

фундаментальних і прикладних досліджень лабораторії біотехнології, 

фізіології та методів селекції ДУ Інститут сільського господарства 

степової зони НААН України 

 

88. Клиша А. І. Селекція зернобобових: результати і перспективи / 
А. І. Клиша, О. О. Кулініч, З. В. Корж // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 27-32. 

Висвітлено результати і основні напрямки селекції зернобобових 

культур в Інституті сільського господарства степової зони і на його 

селекційно-дослідних станціях. Наведено походження і господарську 

характеристику основних зареєстрованих сортів зернобобових культур 

 

89. Черенков А. В. Агротехнологічні аспекти підвищення 
ефективності виробництва зерна пшениці озимої в північному Степу 
України / А. В. Черенков, В. О. Компанієць, Н. С. Пальчук, 
Ю. М. Прядко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 38-44. 

Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності виробництва зерна 
пшениці озимої на основі підбору попередників, сортів та оптимізації фону 

мінерального живлення в умовах  зони північного Степу України 

 

90. Філіпов Г. Л. Селекційно-генетична оцінка генотипів 
кукурудзи в напрямку підвищення конкурентної здатності рослин в 
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загущених агроценозах / Г. Л. Філіпов, В. Ю. Черчель, 
Л. О. Максимова // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 38-44. 

Обґрунтовані шляхи підвищення врожайності зерна кукурудзи в 
посушливих умовах на основі  впровадження нових селекційно-фізіологічних 

напрацювань. Розроблено і модифіковано метод добору селекційного 

матеріалу на стійкість до загущення посіву. Запропоновано в подальших 

селекційних дослідженнях оцінку та добір генотипів здійснити за їх 

здатністю до симбіотичних зв’язків з корисними ґрунтовими бактеріями 

 

91. Kramaryov S. M. The phosphate’s state of different cenozes of 
usual black-soils in north Steppe of Ukraine / S. M. Kramaryov, 
S. F. Artemenko, V. V. Isayenkov // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 44-56. 
В результаті проведених досліджень здійснена порівняльна оцінка 

вмісту рухомих форм фосфору у чорноземах звичайних на цілинних землях і 

на ріллі. Встановлено, що близьким до оптимальних показників є вміст 

рухомих форм фосфору тільки на ґрунтах з довготривалим обробітком. Для 
забезпечення високих урожаїв на чорноземі звичайному необхідно вносити 

фосфорні добрива так само, як і на ґрунтах іншого типу 

 

92. Ткаліч Ю. І. Результати дослідження кореневих систем 
пшениці озимої, кукурудзи, соняшнику і гречки в Степу України / 

Ю. І. Ткаліч, І. Д. Ткаліч // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 56-65. 

Наведені результати вивчення особливостей формування кореневих 

систем польових культур в умовах Степу України залежно від агротехнічних 

заходів вирощування 

 

93. Цилюрик О. І. Продуктивність короткоротаційної сівозміни 
залежно від системи обробітку ґрунту на фоні суцільного мульчування 
післяжнивними рештками / О. І. Цилюрик, В. М. Судак, В. П. Шапка // 
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – Д., 2015. – № 8. – С. 66-72. 

Встановлено, що зерно-паро-просапна сівозміна залежно від 

системи обробітку ґрунту (полицева, диференційована, мілка (мульчувальна)) 

характеризується рівноцінними показниками продуктивності, крім варіантів 

без внесення мінеральних добрив, де мілка система  обробітку  поступалася 

диференційній та полицевій  на 4,0–6,2 %. Внесення мінеральних добрив в 

помірних дозах значно підвищує продуктивність сівозміни – на 9,1–13,6 %, 

особливо за мілкої системи обробітку з більш жорсткими вихідними умовами 

мінерального живлення, де її показники  зростають і перевищують 14,0  % 
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94. Черенков А. В. Фотосинтетична діяльність рослин пшениці 
озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах 
північного Степу України / А. В. Черенков, О. І. Желязков, 

С. А. Хорішко, О. М. Козельський // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 73-77. 

Наведено результати вивчення впливу технологічних прийомів 

вирощування на фотосинтез рослин пшениці озимої в умовах північного 

Степу України. Експериментально доведено, що найбільші показники площі 

листкової поверхні, фотосинтетичного потенціалу посівів та сумарної 

кількості хлорофілів “а” і “b” в рослин пшениці були у варіантах з внесенням 
фонового мінерального добрива і наступним підживленням посівів 

карбамідно-аміачною сумішшю (КАС) у фазі кущення  навесні. При 

вирощуванні по чорному пару вказані показники досягали найбільших значень 

у сорту Скарбниця, після гороху та соняшнику – у сорту Писанка. 

Встановлено позитивний кореляційний зв’язок (r = 0,601–0,638) між площею 

листкової поверхні рослин пшениці озимої та  урожайністю 

 

95. Кирпа М. Я. Вплив способів і режимів сепарування на посівні 
та врожайні властивості насіння  гібридів кукурудзи / М. Я. Кирпа, 
С. О. Скотар, О. А. Рослик // Бюлетень Інституту сільського 

господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 78-81. 
Встановлено особливості сепарування насіння гібридів кукурудзи в 

режимі сортування – калібрування. Розроблено дві схеми калібрування 
насіння залежно від його форми та крупності. Рекомендовано при підборі 

решіт враховувати фізико-механічні властивості насіння конкретного 

гібрида 

 

96. Реакція гібридів кукурудзи на густоту стояння рослин у 
північній підзоні Степу України / С. В. Краснєнков, М. І. Дудка, 

В. І. Чабан, С. С. Носов, С. В. Березовський // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. 
– С. 81-86. 

Наведені результати вивчення продуктивності гібридів кукурудзи 

залежно від густоти стояння рослин. Встановлено, що за сприятливих умов 

зволоження їхня урожайність достовірно підвищувалася за густоти 60–70 

тис. рослин/га порівняно зі зрідженими посівами – 30–40 тис. рослин/га. В 

посушливих умовах при загущенні посівів спостерігалось зниження 

врожайності гібридів на 15–18 %. Визначені особливості формування 

продуктивності культури і якості зерна. Щодо більш пізньостиглих гібридів, 

простежувалася тенденція до підвищення вмісту азоту і калію в зерні. Зерно 
середньостиглого і середньопізнього гібридів відрізнялось і дещо більшим 
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вмістом протеїну. При збільшенні густоти стояння рослин виявлено 

тенденцію до зниження його вмісту. Вміст крохмалю, жиру та клітковини в 

зерні залежно від густоти стояння рослин змінювався незначно 

 

97. Солодушко М. М. Продуктивність озимих зернових колосових 
культур залежно від попередників та строків сівби в зоні Степу / 
М. М. Солодушко // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 87-91. 

Наведено результати досліджень за 2009–2011 рр. з визначення 

продуктивності озимих зернових колосових культур в умовах Степу України. 

Показана урожайність пшениці, ячменю, тритикале і жита озимих залежно 

від попередників та строків сівби 

 

98. Ткаліч І. Д. Ефективність гербіцидів у посівах нуту / 
І. Д. Ткаліч, О. В. Бочевар // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. –  

С. 91-94. 
Встановлено, що для знищення бур’янів у посівах нуту краще 

використовувати ґрунтовий гербіцид харнес, 2,5 л/га і при необхідності на 

початку вегетації сходи бур’янів обприскувати гербіцидом бетанал експерт, 

1,0  л/га 
 

99. Gyrka A. D. Influence of sowing time, seeding rate and mineral 

nutrition on spring wheat productivity / A. D. Gyrka // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 8. – С. 94-98. 

Висвітлено результати досліджень з вивчення впливу строків сівби, 

норм висіву та мінеральних добрив на особливості використання 

продуктивної вологи посівами, рівень водоспоживання рослин і формування 

елементів структури урожайності пшениці ярої в північному Степу України 

 

100. Черчель В. Ю. Морфобіологічна характеристика ліній 
кукурудзи змішаної плазми в умовах Степу України / В. Ю. Черчель, 
О. Л. Гайдаш, М. М. Таганцова // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 99-104. 

За основними селекційними ознаками наведена оцінка 11 ліній 

кукурудзи, включених до програм зі створення нового матеріалу методом 

інбридингу. Виявлено, що всі вони добре збалансовані за морфобіологічними 

показниками і цілком придатні для проведення наступних циклів періодичного 

добору. Всебічний аналіз даного матеріалу уможливив виявити лінії-

стандарти при доборі на скоростиглість – ДК281 та комбінаційну 

здатність за врожайністю зерна –  ДК285 
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101. Горщар О. А. Мікофлора насіння пшениці озимої як джерело 
інфекції кореневих гнилей в умовах північного Степу / О. А. Горщар, 
Т. М. Педаш // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 105-108. 
Наведені результати досліджень епіфітної та ендофітної 

мікофлори насіння пшениці озимої. Встановлено, що на насінні переважно 

зосереджені сапрофітні гриби з роду Alternaria. Основні збудники кореневих 
гнилей в умовах степової зони – гриби з роду Fusarium та Bipolaris 

sorokiniana виявлені на насінні в незначній кількості 

 

102. Бєліков Є. І. Нові лінії-відновлювачі М-типу цитоплазматичної 
чоловічої стерильності кукурудзи / Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова // 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – Д., 2015. – № 8. – С. 108-112. 

Вивчено 20 нових ліній-відновлювачів М-типу ЦЧС гетерозисної 

групи Ланкастер за основними  селекційними  ознаками і комбінаційною 

здатністю за врожайність зерна. Виділено 3 кращі лінії, які поєднали в собі 

високу індивідуальну продуктивність і високий гетерозисний потенціал 

відносно плазм Айодент і Рейд 

 

103. Чабан В. І. Надходження мікроелементів у ґрунт з побічною 
продукцією сільськогосподарських культур у сівозмінах зони Степу / 
В. І. Чабан, О. Ю. Подобед // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 112-117. 

Досліджено мікроелементний склад побічної продукції 

сільськогосподарських культур. Встановлено, що за вмістом Zn і Сu 

листостеблова маса соняшнику і кукурудзи в 2–6 разів перевищує дані 

показники соломи пшениці озимої та ячменю ярого. Заробляння в ґрунт 

рослинних решток стерньових культур веде до скорочення  на 28–29 %  лише  

дефіциту Co і Ni. Баланс біогенних елементів (Zn, Mn, Сu) утримується на 

рівні контролю, тобто є  різко від’ємним. Моделювання умов формування 

балансу МЕ у сівозмінах при залученні вегетативної маси кукурудзи і 

соняшнику поряд з соломою ранніх ярих культу сприятиме скороченню 
дефіциту балансу: Zn – на 22–34 %, Cu – на 32–52 %, Mn – на 47–58 % 

 

104. Судак В. М. Ефективність мінімального обробітку ґрунту і 

удобрення при вирощуванні пшениці озимої по чистому пару / 
В. М. Судак // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 117-120. 

Розглянуто вплив різних  способів  основного обробітку ґрунту та 

удобрення при вирощуванні пшениці озимої по чистому пару на агрофізичні 
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властивості і водний режим чорнозему, забур’яненість посівів, урожайність 

та економіку виробництва зерна. Запропоновано ресурсозбережні способи 

обробітку ґрунту (дисковий, плоскорізний), які на органо-мінеральному фоні 

за сукупністю ознак не поступаються традиційній  зяблевій оранці 

 

105. Агротехнічні заходи стабілізації зернової продуктивності 
пшениці ярої в північному Степу України / А. Д. Гирка, 
Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, О. В. Бочевар, І. О. Кулик // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 8. – С. 121-126. 

Проведений аналіз багаторічних даних по узагальненню елементів 
технології вирощування пшениці ярої в умовах північного Степу України. 

Висвітлено результати досліджень з особливостей підготовки насіння до 

сівби та догляду за посівами на основі комплексного застосування 

стимуляторів росту та засобів захисту рослин у період вегетації. Наведені 

результати досліджень впливу глибини заробки насіння, строків сівби та 

рівня мінерального живлення на формування урожайності пшениці ярої 

 

106. Дудка М. І. Кормова продуктивність сумісних агрофітоценозів 
жита озимого з тифоном залежно від норми висіву, способу сівби та 
співвідношення компонентів / М. І. Дудка // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – 
№ 8. – С. 127-133. 

Вивчено вплив норм висіву, способів сівби та співвідношення 

компонентів на кормову продуктивність сумісних агрофітоценозів жита 

озимого з тифоном (2004–2007 рр.). Проведено апробацію та виробничу 

перевірку (2008–2010 рр.) доцільності вирощування таких посівів 

 

107. Бенда Р. В. Консалтингова підтримка агроформувань та 
сільського населення Дніпропетровської області в освоєнні технологій 
і методів прибуткового господарювання / Р. В. Бенда, 
А. С. Бондаренко, Ю. М. Прядко, І. Є. Федоренко // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 8. – С. 133-137. 

Наведені основні заходи науково-консультаційної підтримки 

агроформувань і сільського населення Дніпропетровської області в освоєнні 

науково-інноваційних розробок Інституту сільського господарства степової 

зони. За рахунок цих заходів можливо ефективно впроваджувати інноваційну 

продукцію на аграрному ринку 

 

108. Гангур В. В. Вирощування кукурудзи на зерно в беззмінному 
посіві та сівозміні / В. В. Гангур, А. В. Кохан, О. І. Лень, 
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А. О. Семяшкіна // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 138-140. 

Досліджено можливості вирощування кукурудзи на зерно як в 

беззмінних посівах, так і в сівозміні на чорноземах типових мало- і 

середньогумусних  центральної частини  лівобережного Лісостепу України. 

Зроблено порівняльний аналіз врожайності зерна кукурудзи в беззмінному 

посіві та сівозміні 

 

109. Гирка А. Д. Врожайність та якість зерна вівса голозерного та 
плівчастого в північному Степу України / А. Д. Гирка, І. О. Кулик, 
В. І. Чабан // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 144-146. 
Наведені результати досліджень формування продуктивності та 

якості зерна вівса голозерного і плівчастого. Встановлено, що за даними 
показниками голозерний овес не поступається плівчастому, а за низкою 

морфологічних та якісних показників перевищує його і є більш 

перспективною формою для задоволення  продовольчих потреб населення 

 

110. Оптимізація строків збирання врожаю гібридів кукурудзи 
різних груп стиглості / С. В. Краснєнков, М. І. Дудка, В. В. Ісаєнков, 

Н. І. Пінчук, С. В. Березовський, С. С. Носов // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – 
№ 8. – С. 147-151. 

Вивчено продуктивность гібридів кукурудзи залежно від строків 

збирання. Визначена перевага першого терміну збирання над наступними за 

даними обліку втрат врожаю. Проаналізовано експериментальні дані впливу 

строків збирання на стійкість рослин до стресових факторів 

 

111. Желязков О. І. Особливості наливу зерна пшениці озимої 
залежно від агротехнічних прийомів вирощування та гідротермічних 
умов / О. І. Желязков // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 151-158. 

Вивчено динаміка наливу зерна пшениці озимої залежно від впливу 

агротехнічних прийомів і гідротермічних умов в Степу України. 

Експериментально доведено, що пшениця озима, посіяна по чорному пару і 

достатньо забезпечена елементами мінерального живлення, виявилась більш 

стійкою до посушливих умов у період наливу зерна. У таких посівах 

накопичення сухої речовини в зерні і відповідно зростання маси 1000 зерен 

харак-теризувалось вищими значеннями порівняно з посівами озимини, що 

йшли після непарових попередників 
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112. Халак В. І. Ефективність використання інтегрованих показників 
для оцінки молодняку свиней за відгодівельними та м’ясними 
якостями / В. І. Халак // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 163-168. 
Наведено результати досліджень відгодівельних та м’ясних якостей 

молодняку свиней великої білої породи різних генеалогічних ліній і родин з 

використанням традиційних методів та інтегрованих показників 

 

113. Antonenko P. P. Sanitation and hygiene indicators in disinfection of 
dairy milking equipment / P. P. Antonenko, T. D. Pushkar, V. S. Kozyr’ // 
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – Д., 2015. – № 8. – С. 168-169. 

Розглянуто питання санітарної обробки молочного обладнання з 

використанням озоново-повітряної суміші. Встановлено, що обробка 

озоново-повітряної сумішшю в розрахунку 10 мг/л призводить к зниженню 

кількості мезофільних аеробних бактерій. Збільшення  озоново-повітряної 

суміші до 15-20 мл/л призводить  до подальшого зниження кількості 

бактерій  

 

114. Логвіненко В. І. Спосіб профілактики і лікування диспепсії у 
телят / В. І. Логвіненко, В. Ф. Зєльдін, А. Г. Сізінцев // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 8. – С. 170-172. 

Встановлено, що суміщення стимуляції імпульсним струмом і 

медикаментозного лікування забезпечує високі позитивні результати при 

захворюванні телят простою диспепсією. Окремо взята імпульсна 

електростимуляція певною мірою стимулює організм і тим самим запобігає 

захворюванню телят на диспепсію 

 

115. Сокрут О. В. Система підвищення енергетичної 
продуктивності біогазових установок шляхом коферментації сировини 
рослинного і тваринного походження / О. В. Сокрут, 
С. Є. Чернявський // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 173-177. 

Висвітлені результати досліджень ефективності використання 

гною великої рогатої худоби, свиней та пташиного посліду як коферментів 

для анаеробного зброджування суданської трави, зеленої маси кукурудзи, 

силосу кукурудзяного у біогазових установках. Приведені розрахунки 

енергозабезпечення молочної ферми на 100 корів, в умовах якої сировиною для 

біогазової установки слугували гній тварин та силос кукурудзяний 

 



~ 32 ~ 

116. Дімчя Г. Г. Ефективність використання енергії кормів телицями 
при різних способах вирощування / Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко, 
В. І. Петренко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. – Д., 2015. – № 8. – С. 182-185. 
Встановлено, що конверсія енергії раціону в енергію приросту телиць 

зростала з підвищенням віку тварин. Витрати енергії на одиницю приросту в 

усі періоди вирощування були на 15,3 % меншими в дослідній групі у телиць з 

підвищеним рівнем годівлі і більшими приростами. Однак, враховуючи те, що 
при збільшенні приростів зростає і вміст жиру в ньому, конверсія енергії 

раціону в енергію приросту у телиць дослідної групи в цілому була меншою на 

10,1 %. Дослідження проводилися в СПП «Чумаки» Дніпропетровської 

області 

 

117. Вплив комплексного застосування анти гельмінтних речовин 
на гомеостаз за змішаної інвазії курей / Т. В. Маршалкіна, 
Г. В. Заiкіна, Н. В. Біла, Г. Н. Мартиненко, О. Ю. Зайченко // Бюлетень 

Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 8. – С. 185-189. 

Наведені результати досліджень гематологічних та біохімічних 

показників крові курей при комплексному застосуванні антигельмінтних 

речовин за змішаної нематодозно-цестодозної інвазії. У крові дослідної птиці 

встановлено збільшення кількості еритроцитів, зменшення загальної 

кількості лейкоцитів зі зменшенням відносної кількості еозинофілів. У 

сироватці крові простежувалося підвищення вмісту альбумінів і зменшення 
відносного вмісту γ-глобулінової фракції та холестерину 

 

118. Черенков А. В. Стандартизації зерна – новий науково-

практичний напрямок діяльності Інституту сільського господарства 
степової зони / А. В. Черенков, М. Я. Кирпа, С. О. Скотар // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 9. – С. 5-11. 

Наведено історичні відомості про становлення стандартизації у 

сільському господарстві царської Росії, колишнього СРСР та України. 

Охарактеризовано особливості діяльності міжнародних організацій з 

розроблення стандартів (ISO, ICC, FAO/WHO, CEN, ISTA). Викладено 

матеріали щодо роботи Технічних комітетів по нормуванню якості зерна і 

зернопродуктів, зокрема новоствореного ТК 170 «Зернові культури та 

продукти їх переробки», який сформований на базі Державної установи 

Інститут сільського господарства степової зони НААН України 

(м. Дніпропетровськ) 
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119. Цилюрик О. І. Вплив мінімального обробітку ґрунту та 
удобрення на урожайність і олійність насіння соняшнику в умовах 
північного Степу / О. І. Цилюрик, А. І. Горбатенко,  В. М. Судак, 

В. П. Шапка // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 11-15. 

Обґрунтовано доцільність запровадження мілкого мульчувального 

обробітку ґрунту (чизельного, плоскорізного) на фоні поліпшеної органо-

мінеральної системи удобрення (солома + N60P30K30) при вирощуванні 

соняшнику після пшениці озимої з метою підвищення продуктивності олійної 

культури 

 

120. Черчель В. Ю. Оцінка холодостійкості та тривалості періоду 
“сходи – цвітіння 50 % качанів” самозапилених ліній різних генерацій 
інбридингу / В. Ю. Черчель, В. В. Плотка, Е. М. Рябченко // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 9. – С. 15-18. 

Наведено результати оцінки та добору сімей S3, S4, S5 за рівнем 

холодостійкості та ско-ростиглості.  Здійснено кореляційний аналіз для 

виявлення достовірної залежності між  якісною та кількісною ознаками. 

Виявлено лінії (ДК273×ДК204) 111211, (ДК273×ДК204) 123112, які мають 

високий рівень холодостійкості та меншу тривалість періоду “сходи – 

цвітіння 50 %  качанів” –  на 1–5 діб порівняно з лініями стандартами  

ДК357А та ДК273 

 

121. Satarova T. M. Optimization of maize seedlings production for 
DNA extraction / T. M. Satarova, O. E. Abraimova, Yu. A. Goncharov // 
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – Д., 2015. – № 9. – С. 23-27. 

Вивчено вплив умов пророщування на насіння кукурудзи для 

отримання проростків і виділення з них ДНК для полімеразної ланцюгової 

реакції. Встановлено оптимальні умови для пророщування насіння, а саме: 

використання стерильної дистильованої води, стерильного фільтрувального 

паперу та поверхнево простерилізованого насіння для пророщування при 

25 оС протягом 8 діб, що забезпечує отримання нормально розвинених 

неконтамінованих проростків для виділення ДНК 

 

122. Ефективність комплексних заходів контролювання 
забур'яненості посівів кукурудзи / С. В. Краснєнков, М. І. Дудка, 
Н. О. Ляшенко, С. С. Носов, С. В. Березовський // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – 
№ 9. – С. 27-35. 
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Наведено результати вивчення ефективності застосування 

ґрунтових і післясходових гербіцидів та їхніх комбінацій в посівах кукурудзи 

за сівби культури у різні строки. Встановлені переваги післясходових 

препаратів та комбінацій ґрунтових і післясходових гербіцидів порівняно з  

ґрунтовими шляхом визначення кількості бур'янів, які продовжували 

вегетацію після застосування гербіцидів. З'ясовано вплив гербіцидів на 

формування надземної біомаси бур'яновими рослинами, а також на 

врожайність і вологість зерна кукурудзи перед збиранням врожаю 

 

123. Бєліков Є. І. Визначення селекційної цінності сестринських 
ліній кукурудзи в різних кліматичних умовах / Є. І. Бєліков, 
Т. Г. Купріченкова, О. М. Савченко, В. І. Мотренко // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 9. – С. 36-40. 

Вивчено 8 ліній кукурудзи, споріднених з ІКС 2173421 С, яка є 

материнською формою гібрида  Діана 180 СВ. Встановлено  характер  

формування  врожайності та збиральної вологості зерна ліній за дії різних 

чинників довкілля. Виділено за  посухостійкістю лінії ІЛК 212-14 та ІЛК 212-

21, а за показниками селекційної цінності та селекційними індексами 

цінності   лінії  ІЛК 212-7, ІЛК 212-26 та ІЛК 212-25 

 

124. Напрями інноваційного розвитку виробництва зерна в Україні 
на перспективу / А. В. Черенков, М. С. Шевченко, В. С. Рибка, 
В. О. Компанієць, А. О Кулик, О. В. Ковтун // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – 
№ 9. – С. 40-48. 

Проведено аналіз сучасного стану зернової галузі в Україні та 

визначено основні напрями збільшення обсягів виробництва зерна в умовах 
переходу на інноваційну модель розвитку АПК 

 

125. Ткаліч Ю. І. Ефективність гербіцидів залежно від механізму дії 

та активності їх детоксикації в листках амброзії полинолистої 
(Ambrosia artemisifolia l.) / Ю. І. Ткаліч, В. Л. Матюха, Н. О. Хромих, 
Л. В. Богуславська // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 48-52. 

У польовому експерименті виявлено активацію глутатіон-S 

трансферази у листках амброзії полинолистої у відповідь на вплив 

хлорацетанілідних гербіцидів, що асоціюється зі стійкістю бур’яну. 

Антагоністична взаємодія ауксиноподібних гербіцидів та харнесу знижувала 

активність ферменту, послаблюючи тим самим його захисну роль, та 

зумовлювала адитивне посилення фітотоксичного ефекту гербіцидів. 

Максимальне зниження кінцевої чисельності амброзії забезпечили комбінації 
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гербіцидів, а також гербіцид стеллар, який містить у своєму складі два різні 

ауксино-подібні компоненти 

 

126. Бєліков Є. І. Вивчення врожайності ранньостиглих гібридів 
кукурудзи різних гетерозисних моделей в умовах степової зони 
України / Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – 

№ 9. – С. 58-62. 
Наведено результати вивчення врожайності 196 ранньостиглих 

гібридів кукурудзи конкурсного випробування протягом 5 років у 6 екологічних 

точках степової зони України. З’ясовано, що до складу гібридів входили лінії 
8 гетерозисних груп і найчастіше використовувалися плазми Lancaster (28,9 

%), Reid (23,2 %) та Iodent (22,8 %). Всього у конкурсному випробуванні було 

використано 26 гетерозисних моделей, але найбільшу кількість гібридів 

створено завдяки моделі (Lancaster x Lancaster) x P 354. Доведено, що 

кращою для зони північного Степу України є гетерозисна модель (Reid x 

Lancaster) x Міх, а для зони південного Степу – (Reid x Lancaster) x Міх та 

(Reid x Reid) x Міх 

 

127. Gyrka A. D. The efficiency of fertilizer application in growing 
technology of spring small grains / A. D. Gyrka // Бюлетень Інституту 
сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – 
№ 9. – С. 62-67. 

Наведено результати вивчення впливу добрив на особливості росту, 
розвитку рослин та формування продуктивності ячменю і пшениці ярих та 

наявність хвороб, шкідників і бур’янів у їхніх посівах. Відмічено види добрив, 

які забезпечують ефективне споживання води посівами та стабільну 

реалізацію генетичного потенціалу врожайності зерна в широкому діапазоні 

зміни середніх температур повітря і умов водоспоживання північного Степу 

України 

 

128. Гасанова І. І. Ріст і розвиток рослин пшениці озимої в осінній 
період вегетації залежно від умов мінерального живлення / 
І. І. Гасанова, А. С. Семенкова, Ю. М. Носенко // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – 
№ 9. – С. 67-70. 

 З'ясовано особливості вегетації рослин пшениці озимої в  осінній 

період у різні за погодними умовами роки. Досліджено вплив мінерального 

живлення на ріст і  розвиток  рослин сортів Благодарка одеська та 

Златоглава 
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129. Вплив попередників на продуктивність різновікових рослин 
пшениці озимої в умовах степової зони / А. В. Черенков, 
М. М. Солодушко, С. С. Ярошенко, О. І. Желязков, О. О. Педаш, 

О. В. Бондаренко // Бюлетень Інституту сільського господарства 
степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 76-80. 

Визначено вплив попередників на зернову продуктивність рослин 

пшениці озимої в умовах Степу. Встановлено, що найвища врожайність 

озимини була по чорному пару, а найменша – після соняшнику. Найбільш 

продуктивними рослини пшениці озимої виявилася після всіх попередників, що 

вивчалися в дослідах, в разі висіву насіння озимини  в період з третьої декади 

вересня (20.09) до середини першої декади жовтня (5.10). 
 

130. Ткаліч Ю. І. Реакція рослин соняшнику на гербіциди / 

Ю. І. Ткаліч, І. Д. Ткаліч, О. В. Бочевар, С. Г. Ричік // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 9. – С. 86-91. 

З'ясовано особливості впливу на рослини соняшнику гербіцидів в разі 

обробки  ними суміжних   посівів сільськогосподарських культур. 

Встановлено рівень чутливості соняшнику до дії  низки гербіцидів, що 

проявлялося у зниженні врожайності внаслідок зменшення висоти рослин, 

розміру кошиків, їх озерненості. Найбільше показники врожайності 

зменшувалися при обробці посівів діаленом супер (74,5 %), естероном (63,6 

%), банвелом (62,6 %) та лінтуром (51,4 %). При обприскуванні  соняшнику 

зниженими нормами (до 70 %)  препаратів люмакс, півот, гранстар 
врожайність зменшувалася на 8,9–16,0 %, а каллісто, 2,4-Д – на 26,2–28,3 %. 

При прогнозі врожайності соняшнику, посіви якого зазнавали впливу 

перелічених гербіцидів, можна спиратися на одержані в наших дослідах дані 

 

131. Солодушко В. П. Селекція вівса: основні напрями і результати 
/ В. П. Солодушко // Бюлетень Інституту сільського господарства 

степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 91-96. 
Висвітлені проблеми та основні напрями селекції вівса в ДУ 

Інститут сільського господарства степової зони. Розглянуті завдання щодо 

створення нових сортів згідно з існуючими вимогами зерновиробництва. 
Наведено характеристику вихідного матеріалу і результати  Державного 

сортовипробування 

 

132. Базілєва Ю. С. Особливості ураження збудниками хвороб 

насіння кукурудзи залежно від його стану / Ю. С. Базілєва // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 9. – С. 96-99. 



~ 37 ~ 

Досліджено особливості розвитку мікрофлори на насінні кукурудзи в 

процесі його збирання та післязбиральної доробки, встановлено вплив різних 

видів грибів та бактерій на його посівні та врожайні властивості. 

Запропоновано техніко-технологічні заходи для поліпшення якості насіння на 

стадіях доробки і передпосівної обробки 

 

133. Яланський О. В. Перспективні гібриди сорго цукрового / 
О. В. Яланський, В. І. Середа // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 99-104. 
 Висвітлено результати відбору  кращих вихідних батьківських  

компонентів для схрещуван-ня за даними попереднього випробування 17 

стерильних аналогів і 4 фертильних ліній сорго цукро-вого. Наведено 

коефіцієнти кореляції та успадкованих господарсько-цінних ознак у рослин 

сорго. Оцінено перспективні гібридні комбінації: А 326 × Карликове 45, 

Низькоросле 81с × Силосне 42 (Кріпт), ДН 71с × Карликове 45 (Фенікс), 

Кафрське кормове 186с × Силосне 42 (Ананас), які харак-теризуються 

поліпшеними морфологічними, врожайними і біохімічними властивостями 

порівняно з сортом-стандартом Силосне 42. Кращі гібридні комбінації сорго 

цукрового: ДН 71с × Карликове 45 (Фенікс), Кафрське кормове 186с × 

Силосне 42 (Ананас) передані на Державне сортовипробування  як нові 

гібриди 
 

134. Кравець С. С. Вплив ґрунтових гербіцидів на схожість насіння 

батьківських компонентів середньоранніх гібридів кукурудзи / 
С. С. Кравець // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 105-109. 

 Встановлено вплив ґрунтових гербіцидів залежно від дози їх 

застосування на схожість насіння  батьківських компонентів гібридів 

кукурудзи. Підібрані гербіциди для кожного батьківського компонента з 

метою запобігання негативного впливу хімічних речовин на схожість 

насіння. Надані рекомендації по застосуванню ґрунтових гербіцидів на 

ділянках гібридизації середньоранніх гібридів кукурудзи: Оржиця 237 МВ, 

Яровець 243 МВ та Любава 279 МВ 

 

135. Ландшафтне та біологічне різноманіття ботанічного заказника 
«Балка Житлова» / Б. О. Барановський, І. В. Іванько, Л. О. Кармизова, 
П. Т. Чегорка, В. В. Дем’янов // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 109-114. 

 Наведено опис ландшафтного та біологічного різноманіття 

ботанічного заказника «Балка Житлова», розташованого в басейні р. 

Саксагань. Флора заказника налічує 394 види, з них 9  – занесені до Червоної 

книги України, а 19 – до Червоного списку Дніпропетровської області. Серед 

наземних хребетних найбільш різноманітною є фауна птахів 
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136. Kozir V. S. Special features of the skins of the bull calves of 
precocious and long growing meat species / V. S. Kozir, E. V. Khmeleva // 
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 

України. – Д., 2015. – № 9. – С. 115-118. 
Наведено порівняльну характеристику якості шкур бичків 

скоростиглої абердин-ангуської і довгорослої шаролезької м'ясних порід 

 

137. Халак В. І. Критерії відбору свиней за деякими інтегрованими 
показниками та їх економічна оцінка / В. І. Халак // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 9. – С. 118-124. 

Розглянуто показники власної продуктивності ремонтних свинок та 

ознак відтворювальної здатності свиноматок (великої білої породи), які 

перевіряються і оцінені за методом BLUP та оціночним індексом І, 

визначено критерії відбору та економічну ефективність їх використання 

 

138. Зєльдін В. Ф. Вплив генотипу свиней на швидкість їх росту та 
м’ясну продуктивність / В. Ф. Зєльдін, В. І. Логвіненко, Ю. С. Зєльдіна 
// Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН 
України. – Д., 2015. – № 9. – С. 124-128. 

Висвітлені результати оцінки кнурів в умовах племпідприємств за 

м’ясними та відгодівельними якостями їх потомства, одержаного за різних 

методів розведення. Оцінка генетичного потенціалу кнурів за 

відгодівельними та м'ясними якостями їх потомства, як одна з ланок 

комплексної оцінки системи розведення свиней, дає можливість встановити 

найбільш ефективні з економічної точки зору методи розведення тварин в 

товарних господарствах. Встановлено, що найвищий вихід м’яса в туші – 

57,24 ± 0,13 %  був  одержаний у досліді  при схрещуванні маток української 

м’ясної породи харківської селекції з кнурами української м’ясної породи 

дніпропетровської селекції 

 

139. Чернявський С. Є. Енергозабезпечення тваринницьких ферм за 
рахунок біогазу / С. Є. Чернявський, О. В. Сокрут // Бюлетень 
Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 
2015. – № 9. – С. 128-133. 

 Висвітлено результати досліджень ефективності використання 

різних компонентів сировини рослинного і тваринного походження як 

субстрату для біогазових установок з метою енергозабезпечення 

тваринницьких ферм. Встановлено, що при загрузці біогазових установок 

сумішшю суданської трави, зеленої маси кукурудзи, силосу кукурудзяного з 

гноєм великої рогатої худоби та свиней,  можливо з 20 кг  такого субстрату 
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отримати від 1,65 до 5,55 м³ біогазу, а  в перерахунку на 1 т – це становить 

від 82,7 до 277,5 м³ біогазу.  Здійснено розрахунок енергозабезпечення  

молочної ферми на 200 корів за рахунок виробництва біогазу з  гною тварин і 

силосу кукурудзяного 

 

140. Дімчя Г. Г. Концептуальні принципи годівлі 
високопродуктивних корів у період сухостою / Г. Г. Дімчя, 
А. Н. Майстренко, В. І. Петренко // Бюлетень Інституту сільського 
господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 134-138. 

Висвітлені дані фактичного споживання сухої речовини, енергії та 

протеїну коровами в сухостійний період і результати їх порівняльного 

аналізу з різними діючими нормами годівлі. Наведені концептуальні принципи 

розрахунку норм забезпечення сухостійних корів енергією та поживними 

речовинами, які складаються тільки з потреб на підтримку тіла корови, 

розвиток плоду та помірне відкладання в тілі (при кондиції нижче 3 балів) 

без будь-якого зв’язку з майбутньою молочною  продуктивністю тварини 

 

141. Майстренко А. Н. Вплив удосконалених балансувальних 
кормових добавок на продуктивність свиноматок / А. Н. Майстренко, 
Г. Г. Дімчя // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 138-143. 

Досліджено вплив стандартної і авторської балансувальних 

кормових добавок на продуктивність свиноматок та їх потомства. 

Встановлено перевагу авторських добавок порівняно зі стандартними при 

оцінці відтворювальних якостей свиноматок та життєздатності  поросят 

 

142. Халак В. І. Свинарство Наддніпрянщини в кінці ХІХ – на 
початку ХХ століття / В. І. Халак, П. Т. Чегорка // Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – 
№ 9. – С. 143-147. 

На основі аналізу літературних та статистичних даних кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. з'ясовано стан розвитку  свинарства на теренах 

Катеринославської губернії 

 

143. Маршалкіна Т. В. Розробка комплексного лікування курей від 
ендопаразитозів змішаної етіології / Т. В. Маршалкіна, Н. В. Біла, 
О. В. Ящук // Бюлетень Інституту сільського господарства степової 
зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 147-150. 

Наведено результати досліджень з визначення ефективності 

комплексного застосування антигельмінтних речовин при змішаній 

нематодозно-цестодозній інвазії курей. Дослідження проведені в 

лабораторних умовах на курях-несучках, спонтанно інвазованих нематодами 
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і цестодами, а саме: аскаридіями, капіляріями і райєтинами. Птиці першої 

дослідної групи з водою давали левамізол 10 % з розрахунку 20 мг д. р. на 1 кг 

маси тіла одноразово, на третю добу досліду птиці згодовували фенбендазол 

з розрахунку 15 мг д. р. на 1 кг маси тіла одноразово; поголів'ю другої – 

згодовували альбендазол 10 % згідно з інструкцією по застосуванню; птиця 

третьої групи (контроль) – препарати не отримувала 

 

СТАТТІ   В   ЖУРНАЛАХ 
 

144. Логвіненко В. І. Цзю-терапія корів / В. І. Логвіненко, 
В. Ф. Зєльдін // Аграрний тиждень. Україна. – 2015. – №7 (298). – С. 68-69. 

Наведено результати досліджень ефективності післяродової 

стимуляції запліднюваності корів методом гіпертермії БАТ, розпочинаючи з 

першого дня після  отелення. Встановлено, що стимуляція біологічно 

активних точок статевих органів сприяє прискоренню відновлення 

відтворної функції, суттєвому скороченню сервіс-періоду і підвищенню 

заплідненості корів 

 

145. Петренко В. Особливості годівлі високопродуктивних корів / 
В. Петренко, Г. Дімча, А. Майстренко // Аграрний тиждень. Україна. – 
2015. – № 7. – С. 62-63. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що при утриманні 

високопродуктивних корів із продуктивністю 7-8 тис. кг молока за лактацію 

і вищою, найбільш відповідальним є сухостійний період та перша третина 

лактації, коли отримають від корови 50% річного надою. Концепція, що 

протягом сухостійкого періоду корова повинна накопичувати резерви і тим 

більші, чим вища майбутня продуктивність, при утриманні 

високопродуктивних стад виявилась невиправданою і неприйнятною 

 

146. Козырь В. С. Динамика роста бычков серой украинской 
породы / В. С. Козырь // Аграрний тиждень. Україна. – 2015. – № 8-9. 
– С. 78-79. 

Проанализована динамика роста бычков серой украинской породы. 
Самая большая популяция генофонда поголовья находится в опытном 

хозяйстве «Поливановка» (всего 567 гол. в т.ч. коров – 270)          

 

147. Халак В. І. Інноваційні методи оцінки свиней за показниками 
власної продуктивності та ознаками відтворювальної здатності / 
В. І. Халак // Аграрний тиждень. Україна. – 2015. – №10 (301). – С. 60-61. 

Досліджено ефективність використання методу BLUP та деяких 

оціночних індексів в галузі свинарства. Встановлено, що в умовах 

виробництва для оцінки показників власної продуктивності ремонтних 
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свинок слід використовувати індекс О.Вангена (r=-0,0,637 – +0,642), ознак 

відтворювальної здатності – індекси Л. Лаша в модифікації 

М. Д. Березовського та В. І. Халака  (r=-0,711 – +0,929) 

 

148. Сокрут О. В. Біогаз для тваринницьких ферм / О. В. Сокрут, 
С. Є. Чернявський // Аграрний тиждень. – 2015. – № 10. – С. 70-71. 

Наведені результати дослідження та досвід використання 

біогазових систем свідчать, що розширення промислового виробництва та 

масове їх впровадження на тваринницьких комплексах допоможе в реалізації 

завдань, спрямованих на розвиток інноваційних технологій, 

енергозабезпечення технологічних процесів, підвищення ефективності 

виробництва продукції тваринництва 

 

149. Ячмінь ярий чи овес: виробництво, сорти, переваги                      
/ В. Ю. Черчель, Е. М. Федоренко, А. В. Алдошин, О. І. Лященко, 
В. П. Солодушко, Н. О. Ляшенко, А. О. Кулик // Агробізнес сьогодні. – 
2015. – № 5. – С. 34-40. 

Висвітлено напрям використання, біологічні особливості, вироб-

ництво вівса посівного і ячменю ярого та наведені результати селекційної 

роботи з даними культурами в ДУ Інститут сільського господарства 

степової зони 

 

150. Цилюрик О. І. Водний режим чорнозему, залежно від систем 
обробітку ґрунту / О. І. Цилюрик // Агробізнес сьогодні. – 2015. – №5 
(300). – С. 64-39. 

Представлений експериментальний матеріал за 2001-2010 рр. 

стосовно запасів вологи та її балансу під культурами залежно від систем 

обробітку ґрунту, мульчування та удобрення в Північному Степу 

 

151. Цилюрик О. І. Як зберегти вологу під час весняного обробітку 
ґрунту / О. І. Цилюрик // Агробізнес сьогодні. – 2015. – №6 (301). – 

С. 59-61. 
Наведені рекомендації товаровиробникам Степу стосовно 

підготовки ґрунту під польові культури навесні, раціонального використання 
та збереження вологи в посушливих умовах 

 

152. Цилюрик О. І. Як досягти бездефіцитного балансу гумусу / 

О. І. Цилюрик // Агробізнес сьогодні. – 2015. – №7 (302). – С. 34-36. 
Встановлено, що при суттєвому скороченні обсягів використання 

органічних добрив на Україні в останні десятиліття, можлива часткова 

компенсація втрат поживних речовин за рахунок залишеної на полі 
нетоварної частини врожаю (побічна продукція) 
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153. Цилюрик О. І. Чизельний обробіток ґрунту під сою / 
О. І. Цилюрик, Л. М. Десятник, С. Ф. Артеменко, Ф.А. Льоринець // 
Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 9 (304). – С. 61-64. 

Використання чизельного обробітку ґрунту під сою в умовах 

північного Степу забезпечує додаткове накопичення продуктивної вологи (на 

20-90 т/га) в метровому шарі ґрунту за рахунок наявності на поверхні поля 

після чизелювання післяжнивних рослинних решток попередника (мульчі), які 

сприяють більшому накопиченню снігу на протязі холодного періоду року 

(осінь-зима), що підвищує вологість кореневмісного шару ґрунту на 2-7% 

 

154. Цилюрик О. І. Система ґрунтозахисного волого зберігаю-чого 
обробітку ґрунту в сівозмінах Степу / О. І. Цилюрик // Агробізнес 
сьогодні. – 2015. – № 11 (306). – С. 62-64. 

Встановлено, що у  ґрунтозахисному землеробстві при вирощуванні 

просапних культур велику роль відіграють агроприйоми, що сприяють 

вбиранню опадів і забезпечують прискорене проективне покриття 

вегетуючими рослинами поверхні поля: використання сортів і гібридів із 

швидким стартовим ростом, контурний посів, коригування строків сівби та 

норм висіву насіння, своєчасне розпушення міжрядь і окучування рослин. На 

землях, які зазнають дії водної та вітрової ерозії, обробіток ґрунту в першу 

чергу повинен створювати, перш за все, ерозійно стійку поверхню, сприяти 

збільшенню водопроникнення ґрунту і максимальному затриманню опадів, 

зменшувати мінералізацію гумусу і підвищувати родючість чорноземів 

 

155. Цилюрик О. І. Оптимізація використання орних земель / 
О. І. Цилюрик, Л. М. Десятник // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 12 
(307). – С. 65-67. 

Доведено, що дотримання рекомендованої структури посівів 

дозволяє краще реалізувати потенціальні можливості вирощуваних культур і 

тим самим підвищувати економічну ефективність і сталість виробництва 

при збереженні рівня родючості ґрунтів 

 

156. Цилюрик О. І. Нюанси ґрунтообробітку під ріпак / 
О. І. Цилюрик // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 13 (308). – С. 64-66. 

Встановлено, що обробіток ґрунту під ріпак ярий та озимий, перш 

за все повинен бути своєчасним і зорієнтованим на збереження ґрунтової 

вологи, ретельну вирівняність поля за оптимальної дрібногрудкуватої 

структури ґрунту та виконуватись з використанням мінімальної кількості 

технологічних операцій комбінованими ґрунтообробними агрегатами чи 

грунтообробнопосівними комплексами, що дозволяє зекономити енергетичні 

ресурси 
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157. Цилюрик О. І. Ґрунтозахисні сівозміни / О. І. Цилюрик, 
Л. М. Десятник // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 14 (309). – С. 42-44. 

Дослідженнями встановлено, що комплексне застосування 

організаційних, агротехнічних, агрохімічних, лісомеліоративних, 

гідротехнічних протиерозійних заходів може забезпечити максимальний 

ефект – підтримання та розширене відновлення родючості ґрунтів, 

підвищення урожайності і на цій базі збільшення виробництва аграрної 

продукції. В кінцевому підсумку це дозволить підвищити рівень екологічної 

безпеки навколишнього середовища, збільшити стійкість та рентабельність 

сільськогосподарської галузі в цілому 

 

158. Цилюрик О. І. No-till для зернових у Степу: наскільки 
ефективно? / О. І. Цилюрик // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 15-16 
(310-311). – С. 52-55. 

Доведено, що мінімізація  обробітку ґрунту в Україні є 

перспективною складовою будь якої системи землеробства, адже надає 

можливість значно зменшити затрати матеріальних і трудових ресурсів на 

основний обробіток ґрунту без суттєвих втрат урожаю, запобігти 

ерозійним процесам, а головне дає можливість для управління культурним 

ґрунтотворним процесом і вихід на розширене відтворення ґрунтової 

родючості яке є нереальним за постійного полицевого обробітку 

 

159. Цилюрик О. І. Економічна ефективність обробітку ґрунту під 
пшеницю озиму по чистому пару / О. І. Цилюрик, В. О. Компанієць, 
В. М. Судак, А. О. Кулик // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 17 (312). 
– С. 64-68. 

Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності виробництва зерна 

пшениці озимої в північному Степу України на основі запровадження 

ресурсо- та енергозберігаючих способів основного обробітку ґрунту 

 

160. Цилюрик О. І. Обробіток ґрунту під озимі культури в умовах 
Степу / О. І. Цилюрик // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 18 (313). – 
С. 38-39. 

Обробіток ґрунту під озимі культури, перш за все повинен бути 
своєчасним і зорієнтованим на збереження ґрунтової вологи, а також на 

ретельну вирівняність поля, особливо при вирощуванні ріпаку озимого та 

виконуватись з використанням мінімальної кількості технологічних операцій 

комбінованими ґрунтообробними агрегатами чи грунтообробно-посівними 

комплексами, що дозволяє зекономити енергетичні ресурси 
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161. Козир В. С. Сіра українська порода: національне надбання на 
межі зникнення / В. С. Козир // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 22 
(317). – С. 38-40. 

Худоба сірої української породи має дуже цінні генетичні 
особливості щодо стійкості до екстремальних кліматичних та кормових 

умов , появляють високу плодючість та енергію росту. Але в Україні є лише 

три стада цих тварин –  “Маркеєво” (Херсонської), Києво-Печерська лавра 

Київської та “Поливанівка” Дніпропетровської областей, що не 

достатнього для розширеного відтворення поголів’я і збереження наявного 

генофонду. Запропоновано заходи щодо виправлення становища 

 

162. Цилюрик О. І. No-till: переваги й недоліки / О. І. Цилюрик // 
Агробізнес сьогодні. – 2015. – №23 (318). – С. 22-25. 

Встановлено, що ефективність нульового обробітку ґрунту великою 

мірою залежить від біології культури, тривалості застосування в сівозміні 

та системи хімічного захисту рослин. Більш придатною для прямої сівби 

виявилась пшениця озима, менше – кукурудза при вирощуванні її на 

дворічному нульовому агрофоні. На чорноземі з умістом гумусу понад 4% 

технологія прямої сівби в необроблений грунт після двох років застосування 

не призводить до погіршення його водно-фізичних властивостей, однак 

потребує коригування умов живлення рослин і постійного моніторингу 

фітосанітарного стану посівів 

 

163. Халак В. І. Балансуючі кормові добавки у раціоні свиноматок 
та поросят / В. І. Халак, А. Н. Майстренко, Г. Г. Дімчя // Агробізнес 
сьогодні. – 2015. – №24 (319). – С. 43-45. 
 

164. Цилюрик О. І. Обробіток ґрунту під ріпак / О. І. Цилюрик // 
Агробізнес сьогодні. Спецвипуск. Агрономія сьогодні. Здоров’я 
рослин: Ріпак. – 2015. – № 2. – С. 35-37. 

Основний обробіток ґрунту під ріпак озимий залежить в першу чергу 
від попередника та ґрунтових умов і повинен бути зорієнтованим на 

збереження вологи, вирівняність поля, заощадження енергії і попередження 

ерозійних процесів за рахунок мульчування поверхні рослинними рештками, 

зменшення глибини розпушування ріллі та кількості технологічних операцій, 

застосування комбінованих машин 
 

165. Ільєнко О. В. Оптимізація вирощування гороху вусатого / 
О. В. Ільєнко // Агроном. – 2015. – № 1 (47). – С. 106-111. 

Проведено аналіз використання продуктивної вологи рослинами 

гороху вусатого морфологічного типу сорту Харківський еталонний та 
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встановлено формування його зернової продуктивності залежно від норм 

висіву насіння та мінеральних добрив 

 

166. Філіпов Г. Л. Оцінка генотипів кукурудзи на стійкість до 
загущення посівів / Г. Л. Філіпов, В. Ю. Черчель, Л. О. Максимова // 
Агроном. – 2015. – № 1 (47). – С. 112-115. 

Показано, що найголовнішими параметрами агроценозу, які 

визначають реалізацію потенціалу генотипу гібрида, є оптимальна густота 

рослин, що може визначатися різними схемами посіву. Оптимізація 

параметрів щільності агроценозу кукурудзи визначає подальше зростання її 

врожайності у виробництві, яке спостерігається останнім часом і 

відбувається за рахунок збільшення листкового індексу або 

фотосинтетичного потенціалу посіву 

 

167. Кохан А. В. Водоспоживання та урожайність соняшнику 
залежно від густоти стояння рослин / А. В. Кохан, В. М. Тоцький, 
А. О. Семяшкіна // Агроном. – 2015. – № 2 (48). – С. 140-142. 

Результатами досліджень встановлено, що урожайність соняшнику 

залежить від густоти посіву в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Оптимальною вважається густота, за якої створено належні умови для 

росту й розвитку кожної рослини, що дає змогу отримати високий врожай з 

одиниці площі. Але залежно від гібрида, ґрунтово-кліматичної зони, погодних 

умов року, зокрема вологозабезпеченості, оптимальна густота стеблостою 

може різнитися    

 

168. Філіпов Г. Л. Загальна та продуктивна кущистість зернових 
колосових культур / Г. Л. Філіпов // Агроном. – 2015. – № 3 (49). – С. 66-68. 

 В статті показано, що для зернових колосових культур посилення 

продуктивного кущіння є негативною ознакою, оскільки при цьому 

виникають більш напружені взаємовідносини між кореневою системою і 

наземною частиною культури. Рослина витрачає значну кількість 

пластичних речовин на створення надмірної вегетативної маси, зростає 

водний дефіцит, знижуються запаси продуктивної вологи, що погіршує 

стійкість рослин до посухи, особливо в посушливих регіонах. Одним із 

важливих резервів підвищення урожайності цих культур повинно бути 

значне зростання кількості продуктивних стебел на одиниці площі, але не за 

рахунок збільшення продуктивного кущіння, а за рахунок практичного 

подвоєння норми висіву насіння до 9–10 млн. штук на 1 га, особливо при пізніх 
строках сівби 

 

169. Желязков О. І. Ефективність підживлення пшениці 

мікродобривами / О. І. Желязков // Агроном. – 2015. – № 3 (49). – С. 74-76. 
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У статті викладено результати досліджень з ефективності 

позакореневого підживлення посівів мікродобривами, який дає змогу 

підвищити зернову продуктивність пшениці озимої. Особливо ефективним 

цей агрозахід є при сумісному застосуванні із передпосівною обробкою 

насіння протруйника та мікродобрива.  

 

170. Педаш Т. М. Почорніння колосу / Т. М. Педаш // Агроном. – 
2015. – № 3 (49). – С. 82. 

Наведено результати обстеження посівів зернових під час 

дозрівання зернових культур. Виявлене значне почорніння колосся, що є 

наслідком розвитку сапрофітної та напівпаразитарної мікрофлори, 

визначено збудників, проаналізована шкідливість 

 

171. Цилюрик А.И. Мульчирующая обработка почвы / 
А. И. Цилюрик // Агроном. – 2015. – №3 (49). – С. 198-202. 

Доказано, что использование мелкой (мульчирующей) обработки 

улучшает структурное состояние почвы, обеспечивает дополнительную 

аккумуляцию продуктивной влаги в осенне-зимний период на 71-85 м³/га, 

экономию горючего 7,0-22,1 л/га и повышение рентабельности производства 

на 5-14% 

 

172. Ткалич И. Д. Размещение подсолнечника в полях севооборота / 
И. Д. Ткалич, Ю. И. Ткалич, С. Г. Рычик // Агроном. – 2015. – № 4 
(50). – С. 106-117. 

Статья посвящена размещению подсолнечника в полях севооборота. 
Большое значение, особенно в засушливые годы, имеют запасы воды на 

глубине 150-250 см, куда проникают корни культуры, потому размещать 

подсолнечник необходимо по таким предшественникам, после которых в 

почве остаются достаточные запасы продуктивной влаги  

 

173. Цилюрик А. И. Максимум благодаря минималке. Минимальная 
обработка почвы, удобрения и растительные остатки в севооборотах 
Степи / Цилюрик А. И. , А. И. Горбатенко, А. Г. Горобець, В. Н. Судак 
// Зерно. – 2015. – №1 (106). – С. 40-46. 

Изложены результаты изучения агроэкономической эффективности 

разных способов мульчирующей обработки почвы и систем удобрения при 

выращивании основных сельскохозяйственных культур на черноземе 

обыкновенном северной части Степи Украины 

 

174. Кравец С. Ацетохлор и всхожесть кукурузы / С. Кравец // 
Зерно. – 2015. – № 1 (106). – С. 172-174. 
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Статья раскрывает влияние почвенных гербицидов на полноту 

всходов самоопыленных линий кукурузы. Наиболее распространенные и 

эффективные почвенные гербициды с действующим веществом ацетохлор 

не только защищают всходы самоопыленных линий, но и снижают их 

полноту  

 

175. Цилюрик А. И. Эффективность почвообработки в парах. 
Агротехнические приёмы борьбы с эрозией почвы в полях северной 
Степи // А. И. Цилюрик // Зерно. – 2015. – №3 (108). – С. 29-35. 

Установлено, что содержание чистых паров по типу раннего пара в 

Степи Украины даёт возможность существенно снизить дефляцию почвы 

до безопасного уровня 5-12 г/м²/5мин, а также уменьшить её смыв в 4-12 раз. 

Это обеспечивается за счёт сбережения максимального количества 

растительных остатков 396-630 шт./м² и снижения доли эрозионных 

пылеватых фракций (агрегаты <0,25 мм) до минимума – 5,4-5,6% 

 

176. Цилюрик А. Реанимация плодородия степи. Роль 
послеуборочных и послеукосных остатков в сохранении почвенного 
плодородия / А. Цилюрик, В. Чабан, В. Судак // Зерно. – 2015. – 
№5 (110). – С. 38-44. 

Встановлено, що залучення у кругообіг післяжнивних та післяукісних 

решток культур сівозміни підтримує вміст органічної речовини в ґрунті на 

рівні вихідних показників, а поєднання їх з мінеральними добривами 

забезпечує підвищення кількості гумусу в орному шарі на – 0,08–0,11 %. На 

удобреному фоні спостерігається суттєве покращення гумусного стану 

чорнозему за мілкої (мульчувальної) системи обробітку порівняно з 

полицевою 

 

177. Цилюрик А. И. Мелкая мульчирующая обработка в Северной 
Степи / А. И. Цилюрик // Зерно. – 2015. – №8 (113). – С. 52-58. 

В статье обоснована целесообразность применения мелкой 

(мульчирующей) системы обработки почвы, которая по продуктивности 

севооборота на удобренном фоне не уступает отвальной и 

дифференцированной системам, оказывает положительное влияние на 

структурное состояние почвы, обеспечивает дополнительную  аккумуляцию 

продуктивной влаги, экономию горючего, повышение рентабельности 

производства на 5-14 % 

 

178. Цилюрик А. И. Ранний пар в Степи Украины / А. И. Цилюрик, 
А. И. Горбатенко, В. М. Судак // Зерно. – 2015. – №12 (117). – С. 36-39. 

Рассмотрено решения проблемы по разработке более совершенных 

способов использования пара для сохранения плодородия черноземов, 
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повышения продуктивности пашни, сохранения энергетических и 

материальных ресурсов 

 

179. Халак В. І. Особливості росту кнурців великої білої породи та 
породи ландрас зарубіжної селекції в період адаптації та їх 
інтер’єрний статус / В. І. Халак // Молодий вчений. – 2015. – №2. – 
С. 79-82. 

Досліджено особливості росту ремонтних кнурців великої білої 
породи та породи ландрас французької селекції в період адаптації, за 

індексом BLUP визначено їх племінну цінність, досліджено деякі біохімічні 

показники сироватки крові, а також розраховано рівень кореляційних зв’язків 

між ознаками. Установлено, що  за біохімічними показниками сироватки 

крові ремонтні кнурці різних генотипів знаходилась у межах фізіологічної 

норми. За віком досягнення живої маси 100 кг та товщиною шпику на рівні 6-

7 грудних хребців різниця склала відповідно 7,0 днів (td=2,67, Р>0,95), і 5,2 мм 

(td=4,06, Р>0,99) 

 

180. Халак В. І. Показники власної продуктивності та 
відтворювальної здатності свиней різної інтенсивності росту та 
племінної цінності (BLUP) / В. І. Халак // Науково-інформаційний 
вісник біолого-технологічного факультету. – Херсон : ХДАУ, ВЦ 

Колос, 2015. – Вип.5. – С. 41-43. 
Досліджено показники власної продуктивності ремонтних свинок 

великої білої породи, ознаки відтворювальної здатності свиноматок, що 
перевіряються різної племінної цінності та інтенсивності росту 

 

181. Халак В. І. Вміст холестеролу у сиворотці крові молодняку 

свиней та його зв'язок з якісним складом найдовшого м’яза спини 
(m. longissimus dorsi) / В. І. Халак, В. С. Козир, І. Б. Баньковська, 
Т. І. Нежлукченко, Н. С. Папакіна // Науково-інформаційний вісник 
біолого-технологічного факультету. – Херсон : ХДАУ, ВЦ Колос, 
2015. – Вип.5. – С. 43-45. 

Наведено результати досліджень вмісту холестеролу у сироватці 

крові молодняку свиней, фізико – хімічних властивостей та хімічного складу 

найдовшого м’яза спини (m. longissimus dorsi), розраховано рівень 

кореляційних зв’язків між ознаками, які були предметом досліджень. 

Встановлено, що м'ясо молодняку свиней великої білої породи за основними 

показниками фізико-хімічних властивостей (ніжність, вологоутримуюча 

здатність, інтенсивність забарвлення) та хімічного складу (вміст жиру) 

належить до нормальної та високої якості. Біохімічний показник сироватки 

крові молодняку свиней «вміст холестеролу» слід використовувати для 
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раннього прогнозування ніжності м’язової тканини та її втраті при 

термічній обробці (r±Sr=+0,726±0,2175 - +0,785±0,1959; Р>0,99-0,999) 

 

182. Халак В. І. Показники якісного складу найдовшого м’яза спини 
молодняку свиней різних вагових кондицій та їх  кореляційні зв’язки / 
В. І. Халак, Ю. М. Луник // Науково-технічний бюлетень Державного 
науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів 

та кормових добавок і Інституту біології тварин. Львів, 2015. – Вип. 
16. – № 2. – С. 388-393. 

Наведено результати досліджень фізико-хімічних властивостей та 

хімічного складу найдовшого м’яза спини молодняку свиней різної 

передзабійної живої маси, розраховано рівень їх кореляційних зв’язків та 

визначено показники мінливості ознак зазначеної групи 

 

183. Козырь В. С. Исследование печени коров в разные периоды 
стельности при дефиците микроэлементов в рационе / В. С. Козырь, 
Е. Я. Качалова // Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного 
центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – Д., 2015. 
– Т. 3, № 2. – С. 124-128. 

Установлено, что нормальное функционирование печени требует 

полного обеспечения организма минеральными веществами и 

микроэлементами. Отклонение от  нормы приводит к нарушению 

физиологических процессов в этом органе , в результате ухудшается 

эмбриогенез, особенно в последний период стельности 

 

184. Клімова О. Є. Науково-практичні засади селекційного 
поліпшення цукрової кукурудзи / О. Є. Клімова // Посібник 
українського хлібороба : наук.-практ. зб. – 2015. – Т. 1. – С. 100-106. 

Висвітлено результати селекційного поліпшення цукрової кукурудзи в 

зоні недостатнього зволоження північного Степу. Проведене збагачення 

генетичного ресурсу лінійного матеріалу культури, удосконалення методик і 

принципів створення і виділення цінних генотипів підвищують 

результативність селекції високоврожайних гібридів з високими смаковими 

якостями і технологічними властивостями зерна 

 

185. Яланський О. В. Значення генетичного різноманіття цукрового 
сорго для селекції / О. В. Яланський, І. П. Байса, В. І. Середа // 
Посібник українського хлібороба : наук.-практ. зб. – 2015. – Т. 1. – С. 128-129. 

Наведені технологічні показники гібридів цукрового сорго різних 

напрямків використання. Визначений напрям селекційних розробок для 

забезпечення потреб суспільства сировиною з мінімальними енергетичними 

витратами  
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186. Клиша А. І. Генетичне різноманіття виду Lens та селекція 
сочевиці / А. І. Клиша, О. О. Кулініч // Посібник українського 
хлібороба : наук.-практ. зб. – 2015. – Т. 1. – С. 188-189. 

Наведено дані дослідження різного генетичного матеріалу сочевиці 

за господарські цінними показниками та характером їх прояву в умовах 

Степу України. В статті наводяться кращі сортозразки, урожайність яких 

за результатами досліджень була не менше ніж 120 г  

 
187. Морфологічні ознаки та біометричні параметри кормових 

гібридів цукрового сорго / О. В. Яланський, С. М. Остапенко, 
І. П. Байса, Н. С. Бондаренко, В. І. Середа // Посібник українського 
хлібороба : наук.-практ. зб. – 2015. – Т. 1. – С. 294-296. 

Розглянуто питання взаємозалежності параметрів різних ознак 

кормових гібридів цукрового сорго. Пояснюючи різний характер гетерозисних 

проявів у кормових гібридів цукрового сорго, автори висловлюють декілька 

припущень щодо їх генетичного обумовлення, підтверджуючи свою думку 

наявними прикладами залежності тих чи інших ознак у гібридних рослин      

 
188. Яланський О. В. Перспективні зразки суданської трави та 
сорго-суданкових гібридів / О. В. Яланський, С. М. Остапенко, 
Н. М. Ісаєва, І. П. Байса, Н. С. Бондаренко // Посібник українського 
хлібороба : наук.-практ. зб. – 2015. – Т. 1. – С. 296-298. 

Наведені результати випробувань новостворених сортів суданської 

трави та сорго-суданкових гібридів, які за урожайністю значно перевищили 

стандарти. Кращі з них будуть розмножені для передачі на Державне 

сортовипробування 

 

189. Середа В. І. Принципи добору гібридів при селекції цукрового 
сорго для кормо виробництва / В. І. Середа // Посібник українського 
хлібороба : наук.-практ. зб. – 2015. – Т. 1. – С. 298-299. 

Висвітлені  переваги цукрового сорго як кормової культури при 

створенні стабільної кормової бази. Приведені технології вирощування 

цукрового сорго на силос, виходячи з яких постають завдання для селекції. 

Описаний вплив біологічних показників на технологічність майбутнього 

гібрида 
 

190. Яланський О. В. Селекція цукрового сорго для фітоенергетики 
/ О. В. Яланський, А. Т. Самойленко, В. І. Середа // Посібник 
українського хлібороба : наук.-практ. зб. – 2015. – Т. 1. – С. 367-369. 

Проведено огляд альтернативних джерел для забезпечення 

енергетичної безпеки України. Розглянуто цукрове сорго, як стратегічну 
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культуру в забезпеченні сировиною фітоенергетики та освоєнні 

деградованих ґрунтів. Враховуючи вимоги виробництва фіто енергетичної 

сировини з цукрового сорго ставляться завдання для селекції. Наведені 

технологічні показники притаманні ідеально адаптованим 

фітоенергетичним гібридам цукрового сорго 

 

191. Ярошенко С. С. Особливості застосування мікродобрив в 
технології вирощуванні пшениці озимої / С. С. Ярошенко // 
Производственная лаборатория. – 2015. – № 1 (58). – С. 33-34. 

Розглянуто питання впливу мікродобрив на початковий розвиток 

кореневої системи пшениці озимої, який пролонговано діє протягом вегетації 

рослин. Визначено позитивний вплив мікродобрив на підвищення польової 

схожості та стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього 

середовища 

 

192. Гасанова І. І. Сівба ярих культур в сучасних умовах / 
І. І. Гасанова, Т. М. Педаш // Производственная лаборатория. – 2015. – 
№ 2–3 (59–60). – С. 28-29. 

Наведено основні вимоги до якості насіння зернових, зернобобових, 

круп’яних та технічних культур. Розглянуто шляхи підвищення 

ефективності передпосівної обробки насіння та особливості  сівби ярих 

культур в сучасних умовах 

 

193. Ярошенко С. С. Зерновая продуктивность пшеницы озимой в 
зависимости от сроков посева и нормы высева семян / С. С. Ярошенко 
// Производственная лаборатория. – 2015. – № 2-3 (59–60). – С. 33-34. 

Установлено, что осеннее развитие растений пшеницы озимой и 

связанное с ней формирование продуктивности зависело в основном от срока 

сева, а также, от нормы высева семян, но в меньшей степени. Учитывая 

данные по морозостойкости и урожайности, наиболее приемлемым был сев 

пшеницы озимой по предшественнику черный пар, в третьей декаде 

сентября. Оптимальной при этом была норма высева 4,5 млн. всхожих семян 

на 1 га 

 

194. Солодушко М. М. Особливості формування зимостійкості у 
рослин пшениці озимої / М. М. Солодушко, С. С. Ярошенко, 
О. І. Желязков, О. В. Бондаренко // Производственная лаборатория. – 
2015. – № 4–5 (61–62). – С. 14-16. 

 Дослідження особливостей формування зимостійкості у рослин 

пшениці озимої шляхом проморожування різновікових рослин в морозильних 

камерах показало, що їх морозостійкість підвищується від ранніх до більш 

пізніх строків сівби до певної межі, після чого знову знижується. Кращою 
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регенеративною здатністю відрізнялися молоді за віком рослини, за сівби 

озимини 15-25 вересня. Встановлено, що вік рослин пшениці озимої і пов’язані 

з ним умови вирощування, в поєднанні з генетичними особливостями сортів 

та динамікою погодних змін в осінній період, є важливими факторами, що 

визначають їх стійкість до низьких температур 

 

195. Ярошенко С. С. Вплив гідротермічних умов осіннього періоду 
на проростання насіння пшениці озимої / С. С. Ярошенко // 
Производственная лаборатория. – 2015. – № 6 (63). – С. 24-25. 

У статті розглянуто питання  залежності схожості насіння і 

дружність їх проростання від гідротермічних умов періоду сівба-сходи. 

Встановлено, що в посушливі роки, коли вологість ґрунту не забезпечувала 

отримання сходів, тривале перебування насіння в ґрунті при ранніх та 

оптимальних строках сівби, на фоні підвищених температур, призводило  до 

значної загибелі рослин та зрідженості посівів 

 

196. Удобрюємо кукурудзу по сучасному / О. Доценко, 
М. Мірошниченко, Є. Гладких, Є. Панасенко, С. Крамарьов, В. Чабан 
// Пропозиція. – 2015. – № 4. – С. 58-62. 

Наведено біологічні особливості та фізіологічну потребу рослин 

кукурудзи у поживних речовинах по основних фазах розвитку, параметри 

виносу макро- і мікроелементів врожаєм зерна. Обґрунтовано необхідність 

побудови системи добрив у складі основного, припосівного удобрення і 

підживлень. Запропоновано орієнтовні норми мінеральних добрив по 

основним ґрунтово-кліматичним зонам вирощування в Україні. Розглянуто 

реакцію гібридів кукурудзи різних груп стиглості на поліпшення умов 

мінерального живлення. Приведені результати досліджень по вивченню 

ефективності застосування мікродобрив 

 

197. Цилюрик О. І. Удосконалюємо технологію вирощування 
соняшнику в степовій зоні / О. І. Цилюрик, А. І. Горбатенко, 
В. М. Судак // Пропозиція. – 2015. – №5. – С. 48-50. 

Показано вплив різних способів основного обробітку ґрунту під 

соняшник. Проаналізовано переваги та недоліки застосування полицевого та 

різних способів мульчувального обробітку ріллі 

 

198. Желязков О. Азотні добрива: ефективність у посівах озимої 
пшениці / О. Желязков, О. Козельський, О. Бондаренко // Пропозиція. 
– 2015. – № 7-8. – С. 80-83. 

Розглянуто питання з визначення ефективності застосування 

азотних добрив у посівах пшениці озимої в умовах Північного Степу України. 

На основі проведених досліджень встановлено, що підживлення посівів у фазі 
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кущіння навесні є ефективним агрозаходом під час вирощування озимини по 

всіх попередниках. 

 

199. Желязков О. Оптимізація вирощування озимої пшениці / 
О. Желязков, Н. Пальчук, Г. Кирсанова // Пропозиція. – 2015. – № 9. – 
С. 48-51. 

В результаті проведених наукових досліджень встановлено, що під 

час вирощування пшениці озимої по чорному пару за умови забезпечення 

достатнього рівня мінерального живлення рослин доцільно використовувати 

сорти різного рівня інтенсивності – Зіра, Заможність (напівінтенсивні)  та 

Розкішна (універсальний тип).  

 

200. Кирпа М. Я. Соя: особливості збирання, обробки та збереження 
врожаю насіння / М. Я. Кирпа // Пропозиція. – 2015. – № 9. – С. 58-61. 

Рекомендовані способи та параметри збирання, післязбиральної 

обробки (сушіння, вентилювання, охолодження) та зберігання насіння сої з 

урахуванням її біологічних, фізико-механічних, фізіологічних властивостей. 

Наведено показники якості, які характеризують насіння цієї культури 

 

201. Кирпа М. Зимове збирання кукурудзи: сушимо з розумом, 
зберігаємо якість / М. Кирпа // Пропозиція. – 2015. – № 11. – С. 86-88. 

 
 

202. Кирпа М. Я. Якість та особливості підготовки насіння до сівби 
для отримання врожаю 2015 року / М. Я. Кирпа / Хранение и 

переработка зерна. – 2015. – № 2(191). – С. 25-27. 
 У технологіях вирощування сільськогосподарських культур важливе 

значення має використання високоякісного посівного матеріалу, від якого 

залежать рівномірність сходів, ріст і розвиток рослин, їх продуктивність. 

на ринку насіння пропонується різноякісний матеріал, який необхідно 

правильно оцінити і вибрати. Нами рекомендується науково-обґрунтована 

методологія визначення якості, яка включає чинні та нові додаткові методи, 

а також прийоми підготовки насіння до сівби 

 

203. Шевченко С. М. Вплив систем землеробства на польову 
схожість насіння кукурудзи / С. М. Шевченко, О. М. Шевченко, 
М. С. Парлікокошко // Хранение и переработка зерна. – 2015. – № 6-7 

(194). – С. 32-34. 
Виконаними дослідженнями встановлено, що ростові процеси 

протягом усієї вегетації кукурудзи значною мірою залежать від умов 
проростання насіння після різних попередників на фоні мінімізації основного 

обробітку ґрунту. Ущільнення чорнозему та посилення фітопатогенної 
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небезпеки  в зоні розташування насіння на фоні мінімізації обробітку ґрунту 

призводить до зниження польової схожості, погіршення біометричних 

параметрів кукурудзи і до зниження врожайності зерна на 0,31-0,78 т/га.  

Для збереження протиерозійної і вологонакопичувальної знатності 

мульчованої поверхні ґрунту а також створення сприятливих умов для 

проростання насіння кукурудзи необхідно чітко розмежувати зону високої 

концентрації органічної речовини решток від шару розташування насіння   

 

204. Кирпа Н. Я. Послеуборочная обработка и качество семян 
гибридов кукурузы / Н. Я. Кирпа, Л. Н. Бондарь // Хранение и 

переработка зерна. – 2015. – № 6-7 (194). – С. 54-56. 
Начаты работы по уборке семенной кукурузы и послеуборочной 

обработке семян. При их проведении необходимо учитывать особенности 

дозревания гибридов, их состояние и готовность к уборке в условиях этого 
года. Следует также принимать во внимание материально-техническую 

базу, на которой проводится обработка семян – их сушка, обмолот 

початков, сортирование и калибрование семенного материала. 

Материально-техническая база сейчас представлена разным оборудованием, 

их эффективность и назначение для семенной кукурузы подчас не 

установлено или сопровождается лишь коммерческим интересом 

предприятия-изготовителя. В данной статье отражены особенности 

дозревания, уборки и технологической обработки семян гибридов в зоне 

Степи, на примере Днепропетровской области 

 

205. Кирпа М. Я. Запорука добробуту та продовольчої безпеки 
України / М. Я Кирпа // Хранение и переработка зерна. – 2015. – № 8-9 
(195). – С. 38-39. 

Висвітлено основні технологічні розробки в галузі заготівлі та 

переробки  харчової сільськогосподарської продукції, показано основні 

здобутки у зерновиробництві і збереженні зерна різного товарного 

призначення. Виділено результати діяльності провідних наукових та 

педагогічних закладів, які проводять науково-дослідну роботу зі створення 

нових технологій, процесів, методів, технічного обладнання 

 

206. Кирпа Н. Я. Поздняя уборка и сушка зерна кукурузы – 
преимущества и недостатки / Н. Я. Кирпа // Хранение и переработка 
зерна. – 2015. – № 10 (196). – С. 31-33. 

В последнее время стала широко практиковаться поздняя уборка-

сушка продовольственного и кормового зерна кукурузы с целью получения 

спелого зерна и снижения энергозатрат на его сушку. Практикуется также 

прямая уборка семенной кукурузы с обмолотом початков комбайнами в связи 

с существенным потеплением климата и выращиванием раннеспелых 
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гибридов. Можно навести  как позитивные, так и негативные примеры 

таких решений. Поэтому необходимо выявить и установить технико-

технологические факторы, которые приводят к разным примерам, выделить 

наиболее существенные, которые влияют на качество и выход готовой 

продукции, а также энергозатраты, понесенные на ее получения, 

определить новые приемы энергосбережения 

 

207. Крамарьов С. Весняний догляд за озиминою / С. Крамарьов, 
С. Артеменко, Ф. Льоринець, Ю. Сидоренко, І. Ліб, О. Крамарьов, 

К. Кравченко // The Ukrainian farmer. – 2015.– № 2. – С.92-96. 
Встановлено закономірності формування продуктивності озимої 

пшениці залежно від її стану та мінерального живлення 

 

208. Цилюрик О. І. Без зайвих втрат. Досліджено залежність 
ураження кукурудзи шкідниками та хворобами від способу обробітку 
ґрунту та рівня удобрення / О. І. Цилюрик // The Ukrainian farmer. – 

2015. – №3 (63). – С. 52-54. 
Встановлено вплив різних способів обробітку ґрунту та удобрення 

кукурудзи на ураження її хворобами та пошкодження шкідниками в умовах 

стаціонарного досліду за 2011-2015 рр. 
 

209. Гирка Т. Стратегія захисту кукурудзи / Т. Гирка, О. Горщар // 

The Ukrainian farmer. – 2015. – № 4. – С. 44-46. 
Надано рекомендації щодо оптимізації технології захисту кукурудзи 

від шкідників і хвороб на різних етапах вегетації 

 

210. Цилюрик О. І. Очищення пару / О. І. Цилюрик, 
А. І. Горбатенко, Л. М. Десятник, В. М Судак // The Ukrainian farmer. – 
2015. – №4 (64). – С. 52-54. 

Досліджено динаміку наростання бур’янів на парових полях у Степу, 

зроблено порівняння ефективності різних методів боротьби з ними 

 

211. Цилюрик О. І. Кореневі гнилі на озимині / О. І. Цилюрик, 
Т. М. Педаш / The Ukrainian farmer. – 2015. – № 4 (64) – С. 100-101. 

Досліджено розвиток кореневих гнилей на озимій пшениці, висіяній 

після соняшнику та ячменю 

 

212. Клиша А. І. Сочевиця як сидерат / А. І. Клиша, О. О. Кулініч. – 
The Ukrainian farmer. – 2015. – № 5 (65). – С. 88-89. 

Сочевиця - зернобобова культура з широким спектром цінних 

властивостей. Її насіння має високий вміст білка та інших біологічно 

активних речовин, що робить її незамінною в дієтичному харчуванні, вона 
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характеризується високими смаковими якостями. Відходи від переробки 

сочевиці є високопоживним кормом для домашніх тварин зокрема солома 

сочевиці за поживністю прирівнюється до люцернового сіна 

 

213. Дудка М. Другий і третій – зайві? / М. Дудка, В. Черчель, С. 
Березовський // The Ukrainian farmer. – 2015. – № 6 (66). – С. 80-81. 

Доведено, що за достатнього зволоження й у відносно зріджених 

посівах гібриди кукурудзи можуть формувати два й більше качанів 

 

214. Пінчук Н. Кукурудзяні хвороби літа – 2015 / Н. Пінчук, 
В. Черчель // The Ukrainian farmer. – 2015. – № 6. – С. 86-89. 

В статті описано основні хвороби кукурудзи та способи боротьби з ними 

 
215. Крамарьов С. Удобрення пшениці фосфором / С. Крамарьов // 

The Ukrainian farmer. – 2015. – № 7. – С. 60. 
Зазначено, що перспективними для використання під час сівби 

озимих культур є органо-мінеральні добрива (купроган), отримані на основі 

пташиного посліду й збагачені фосфоровмісними водорозчинними солями  
 

216. Цилюрик О.І. Пшениця на схилах / О. І. Цилюрик., 

А. І. Горбатенко, В. І. Чабан, В. М. Судак // The Ukrainian farmer. – 
2015. – №7 – С. – 64-66. 

Надано практичні рекомендації щодо вирощування озимої пшениці на 

еродованих чорноземах Степу 

 

217. Крамарьов С. Важливі дрібниці: кілька основних правил сівби 
озимої пшениці, дотримання яких гарантуватиме високий урожай / 
С. Крамарьов // The Ukrainian farmer. – 2015. – № 8. – С. 18-19. 

В статті наведено кілька основних правил сівби озимої пшениці, 

дотримання яких гарантуватиме високий урожай 

 

218. Крамарьов С. Як уникнути вилягання / С. Крамарьов, 
С. Артеменко, В. Ісаєнков, Ф. Льоринець, Ю. Сидоренко, 
О. Крамарьов, К. Кравченко // The Ukrainian Farmer. – 2015.– № 8. – 

С.22-27. 
Розглянуто причини вилягання посівів зернових колосових і способи 

підвищення стійкості рослин проти цього явища 
 

219. Цилюрик О. І. Ноу-тілл у Степу / О. І. Цилюрик, А. І. Горбатенко, 

В. І. Чабан, В. М. Судак // The Ukrainian farmer. – 2015. – №8 (68). – 
С. 54-55. 
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Доведено, що сівалка прямого посіву АТД-6,35 обладнана 

кулеподібними сошниками «дует» не призводить до погіршення агрофізичних 

властивостей і родючості чорнозему. До того ж зареєстровано збільшення 

запасів продуктивної вологи в посівному й орному шарах порівняно з 

традиційною агротехнікою, що в посушливих умовах Степу є визначальним 

для одержання повноцінних сходів, укорінення та доброго розвитку рослин 

восени 

 

220. Спельта повертається / С. Крамарьов, В. Ісаєнков, Г. Господаренко, 
І. Ткаченко, О Крамарьов // The Ukrainian farmer. – 2015. – № 9. – 
С. 40-41. 

Завдяки високому вмісту білка й клейковини спельта може стати 

справжнім хітом для тих виробників, які орієнтуються на якісні пшениці  

 

221. Дудка М. Збирання без втрат / М. І. Дудка // The Ukrainian 
farmer. – 2015. – № 10 (70). – С. 44-45. 

Цього року, враховуючи стан посівів кукурудзи, вологість її зерна та 

погодні умови, необхідно максимально скоротити термін збирання цієї 

культури 
 

222. Кирпа М. Дилема насіннєвої кукурудзи / М. Кирпа // The 
Ukrainian farmer. – 2015. – № 10. – С. 102-103. 

У разі пізнього збирання насіннєвої кукурудзи досягається економія 

енергоресурсів на сушінні, проте виникає реальна проблема якості насіння 

 

223. Кирпа М. Теплогенератори для насіння кукурудзи / М. Кирпа // 
The Ukrainian farmer. – 2015 – №11. – С.86-87. 

Розроблено новий спосіб рециркуляційного сушіння, який включає 
змінення напрямку руху теплоносія, коли його температура на виході нижча 

на 40С, ніж на вході. За таких умов досягається найбільша продуктивність 

камерної сушарки з одночасним зниженням витрат палива на 15-20%. 

Якість насіння – його схожість, сила росту, врожайність є на високому 

рівні проти відомих способів сушіння 
 

224. Цилюрик О. І. Атаки бур’янів на горох / О. І. Цилюрик, 
А. І. Горбатенко, В. М. Судак, О. І. Бокун // The Ukrainian farmer. – 
2015. – № 12 – С. – 88-90. 

Досліджено особливості формування видового складу бур’янів, їх 
кількісну динаміку, характер конкурентних відносин і заходи контролю 

забур’яненості 
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МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

225. Халак В. И. Активность креатинкиназы в сыворотке крови 
ремонтных свинок разных генотипов и их связь с признаками 

собственной продуктивности / В. И. Халак // Фундаментальные и 
прикладные проблемы повышения продуктивности животноводства в 
современных экономических условиях АПК РФ : материалы 
Международной научно-практической конференции (23 января 
2015 г.). – Ульяновск, Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина, 2015. 
– Т. 2. – С. 165-169. 

В статье приведены результаты исследований активности 

креатинкиназы в сыворотке крови ремонтных свинок крупной белой породы 

украинской селекции, крупной белой породы и породы ландрас французcкой 

селекции, а также особенности их роста в период раннего онтогенеза 

 

226. Халак В. И. Изменчивость и корреляционные связи признаков 
воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы 
различного экогенеза / В. И. Халак // Фундаментальные и прикладные 
проблемы повышения продуктивности животноводства в современных 

экономических условиях АПК РФ : материалы Международной 
научно-практической конференции (23 января 2015 г.). – Ульяновск : 
Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина, 2015. – Т. 2. – С. 169-171. 

В статье приведены результаты исследований показателей 

воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы английской 

и французской селекции, изменчивости и корреляционных связи между 

признаками с низким коэффициентом наследуемости 
 

227. Халак В. И. Использование индексного телосложения свиней в 
селекционном процессе для повышения качества туши / В. И. Халак, 
В. Ф. Зельдин, В. А. Гравченко, П. Т. Чегорка // Инновации и 
современные технологии в сельском хозяйстве : сборник научных 
трудов Международной научно-практической интернет-конференции 
(4-5 февраля 2015 г.). – Ставрополь : Ставропольский ГАУ, 2015. – 

С. 44-48. 
Доказана эффективность использования индексной оценки типа 

телосложения свиней при селекции на повышения мясной продуктивности 

 

228. Халак В. И. Содержание холестерола в сыворотке крови 
молодняка свиней и его связь с качественными показателями свинины 
/ В. И. Халак // Инновации и современные технологии в сельском 
хозяйстве : сборник научных трудов Международной научно-
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практической интернет-конференции (4-5 февраля 2015 г.). – 
Ставрополь : Ставропольский ГАУ, 2015. – Т. 2. – С. 143-148. 

В статье приведены результаты исследований содержания 

холестерола в сыворотке крови молодняка свиней, физико-химического и 

химического состава длиннейшей мышцы спины, а также определены их 

корреляционные святи 

 

229. Науменкова Р. Ф. Физико-химические и биологические 
свойства молока при разноструктурных рационах кормления коров / Р. 
Ф. Науменкова, Г. Г. Димчя, А. Н. Майстренко, П. Т. Чегорка // 

Инновации и современные технологии в сельском хозяйстве : сборник 
научных трудов Международной научно-практической интернет-
конференции (4-5 февраля 2015 г.). – Ставрополь : Ставропольский 
ГАУ, 2015. – С. 232– 237. 

Скармливание лактирующим коровам полнорационных кормосмесей 

авторской структуры на основе измельченного сена и концентратов в 

сочетании с кормовой свеклой и натуральным сеном обеспечивало 

повышение биологической полноценности опытного рациона, 

эффективности использования энергии кормов на синтез молока и 

сохранение его физико-химических и биологических качеств 

 

230. Khoprichkova S. V. Bioinformatical comparison of maize virus 
genomes / S. V. Khoprichkova, A. I. Vinnikov, T. M. Satarova // 57 th 
Annual Maize Genetics Conference (12-15 March 2015, Pheasant Run, St. 
Charles, Illinois, USA). – 2015. – P. 88. 

Проведено біоінформаційне порівняння геномів найбільш поширених в 

Україні вірусів кукурудзи, вірусу штрихуватої мозаїки ячменю (BSMV), вірусу 

жовтої карликовості ячменю, вірусу карликової мозаїки кукурудзи (MDMV) 

за допомогою біоінформаційного ресурсу BLAST. Нуклеотидних 

послідовностей, однакових для всіх трьох вірусів кукурудзи, не було виявлено. 

Геноми BSMV і BYDV мають більш загальні ідентичні регіони між собою, 

ніж з MDMP геном 

 

231. Effect of genetic transformation procedure on callus tissues of 
different maize genotypes / O. E. Abraimova, T. M. Satarova, 
B. V. Morgun, I. O. Nitovska, K. V. Derkach, A. V. Cherenkov // 57 th 
Annual Maize Genetics Conference (12-15 March 2015, Pheasant Run, St. 
Charles, Illinois, USA). – 2015. – P. 140. 

Вивчено здатність до морфогенного калусогенезу та регенерації 

експлантів ліній та гібридів кукурудзи, що були піддані біолістичній та 

Agrobacterium-опосередкованій трансформації з використанням сторонніх 

генів bar, ntpII та uidA на живильних середовищах, які містили відповідні 
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селективні агенти. Вбудовування після генетичної трансформації в геном 

рослин-регенерантів кукурудзи гена uidA підтверджено гістохімічно та гена 

bar  – молекулярно-генетичним аналізом за методом ПЛР 

 

232. Cherchel V. Yu. Samples with high carotenoid and anthocyan 
contents in maize heterosis breeding / V. Yu. Cherchel, B. V. Dzubetskij, 
T. А. Myronenko, T. M. Satarova // 57th Annual Maize Genetics 
Conference (12-15 March 2015, Pheasant Run, St. Charles, Illinois, USA). 

– 2015. – P. 224. 
Оскільки одним із таких важливих напрямів селекції кукурудзи є 

підвищення якості зерна шляхом збільшення вмісту вітамінів та 
антиоксидантів у зерні, зокрема, комплексу каротиноїдів та антоцианів, в 

ДУ ІСГСЗ НААН була отримана лінія ДK772ЗMCВ, яка є батьківським 

компонентом для гібридів кукурудзи з високим вмістом каротинів. За 

результатами SNP-аналізу виявлено 10 top-SNP-маркерів антоцианового 

забарвлення стрижню кукурудзи 
 
233. Чабан В. І. Екологічний стан чорноземів степової зони за 

тривалого застосування добрив у сівозміні / В. І. Чабан, 
О. Ю. Подобед // Екологія і природокористування в системі 
оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали II Міжнародної 
науково-практичної Інтернет-конференції (19–20 березня 2015 р.). – 
Тернопіль : Крок, 2015. – 153–154. 

Досліджено екологічний стан чорноземів за тривалого використання 

добрив в агроценозах степової зони. Встановлено, що вміст елементів 

першої групи небезпеки (Zn, Pb, Kd) відповідає санітарно-гігієнічним нормам 

та значно нижчий ГДК. Разом з тим, спостерігається підвищення рухомості 

кадмію і стронцію при систематичному застосуванні мінеральних добрив. 

Існуюча тенденція залишає необхідність моніторингу їх вмісту, особливо у 

техногенно небезпечних регіонах 

 

234. Стюрко М. О. Проблема енергозбереження при сушінні 
насіння кукурудзи / М. О. Стюрко, Л. М. Бондарь // Екологія і 
природокористування в системі оптимізації відносин природи і 
суспільства : матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-
конференції (19–20 березня 2015 р.). – Тернопіль : Крок, 2015. – 
С. 243-244. 
 

235. Гирка А. Д. Підбір фону мінерального живлення ячменю ярого 

залежно від попередника при вирощуванні в умовах північного Степу 
України / Гирка А. Д., Іщенко В. А., Андрейченко О. Г., Ткач А. Ф. // 
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Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України 
: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції 
молодих вчених і спеціалістів (до 100-ої річниці з Дня народження 

О. В. Гіталова) 19-20 березня 2015 р. – Кіровоград : КОД. – 2015. – С. 10-13. 
 

236. Носов С. С. Продуктивність кукурудзи залежно від засто-
сування гербіцидів / С. С. Носов // Стан та перспективи розвитку 
агропромислового виробництва України : матеріали XI Всеукраїнської 
науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (до 
100-ої річниці з Дня народження О. В. Гіталова) 19-20 березня 2015 р. 
– Кіровоград : КОД. – 2015. – С. 48-51. 
 На основі аналізу таких показників, як кількість качанів на 100 

рослинах, врожайність та вологість зерна кукурудзи визначено найбільш 

доцільні для застосування гербіциди та їх комбінації 

 

237. Кравець С. С. Вплив ґрунтових гербіцидів на повноту сходів 
самозапилених ліній кукурудзи / С. С. Кравець // Стан та перспективи 

розвитку агропромислового виробництва України : матеріали XI 
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і 
спеціалістів (до 100-ої річниці з Дня народження О. В. Гіталова)  
19-20 березня 2015 р. – Кіровоград : КОД. – 2015. – С. 109-111. 
 

238. Солодушко М. М. Урожайність озимих зернових колосових 
культур в зоні Степу України / М. М. Солодушко, В. П. Солодушко, 
О. І. Желязков // Розвиток національної економіки: теорія і практика : 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 квітня 

2015). – Тернопіль: Крок, 2015. – Ч.1. – С. 120–122. 
Наведено результати порівняльного аналізу урожайності озимих 

зернових колосових культур – пшениці, ячменю, тритикале та жита 

залежно від умов вирощування в зоні північного Степу України, який в 
більшості років характеризується достатньо жорстким гідротермічним 

режимом передпосівного періоду, що не завжди дозволяє отримати дружні і 

своєчасні сходи озимини ранніх і оптимальних строків сівби 

 

239. Логвиненко В. И. Cпособ профилактики нарушений 
репродуктивной функции у коров / В. И. Логвиненко, В. Ф. Зельдин // 

Перспективы и достижения в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции : материалы Международной 
научно-практической конференции (16-17 апреля 2015 г.). – 
Ставрополь : ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ, 2015. – Т. 1 – С. 65-70. 
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Сроки завершения инволюционных процессов в половой системе и 

оплодотворяемость коров, связанны с маститом. Поэтому стимуляция 

соответствующих биологически активных точек за декаду до конца 

сухостоя способствовала профилактики развития нарушений половой 

системы и вымени у коров после отела. Установлено, что при наличии 

мастита еще до родов, наблюдалась тенденция увеличения 

продолжительности инволюции на фоне гипотонии матки и гипофункции 

яичников у коров 

 

240. Халак В. И. Некоторые биологические особенности и 
воспроизводительные качества свиноматок породы ландрас разного 
уровня адаптации / В. И. Халак // Перспективы и достижения в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции : 
материалы Международной научно-практической конференции  
(16-17 апреля 2015 г.). – Ставрополь : ФГБОУ ВПО Ставропольский 
ГАУ, 2015. – Т. 1. – С. 147-151. 

Представлены результаты исследований продуктивного долголетия 

свиноматок породы ландрас французской селекции в условиях степной зоны 
Украины. Установлено, что животные указанного генотипа 

характеризуются достаточно высоким уровнем адаптации (ИА=8,56±0,295, 

(Сv=26,7 %) и показателем коэффициента плодовитости (F=229,29±3,134, 

Сv=10,59 %) 

 

241. Димчя Г. Г. Конверсия энергии рациона в энергию прироста 
телок при разных уровнях кормления / Г. Г. Димчя, В. И. Петренко, 
А. Н. Майстренко // Перспективы и достижения в производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции: материалы 
Международной научно-практической конференции (16-17 апреля 
2015 г.). – Ставрополь : ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ, 2015. –  
Т. 1. – С. 278–282. 

Приведены сравнительные данные конверсии энергии кормов в 

энергию прироста телок украинской красной молочной породы при 

нормировании основных питательных веществ суточного рациона по 

старым (1991 г.) и новым (2012 г.), адаптированных к современным 

системам кормления, отечественным нормам 
 
242. Козырь В. С. Конверсия корма шаролезскими бычками по 
периодам выращивания / В. С. Козырь, С. А. Олейник // Перспективы 
и достижения в производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции : материалы Международной научно-практической 

конференции (16-17 апреля 2015 г.). – Ставрополь : ФГБОУ ВПО 
Ставропольский ГАУ, 2015. – Т. 2. – С. 29-32. 



~ 63 ~ 

Доказано, что с увеличением возраст бычки шаролезской породы 

более эффективно используют рацион снижаются затраты кормовых 

единиц и протеина на единицу прироста живой массы. С возрастом 

животных вектор конверсии корма направлен  на синтез животной ткани 

по сравнению с мышечной, лучше усваиваются грубые, сочные и зеленые корма 
 

243. Козырь В. С. Использование экструдированных зерновых 
кормов при выращивании телят / В. С. Козырь, С. А. Олейник // 
Перспективы и достижения в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции : материалы Международной 
научно-практической конференции (16-17 апреля 2015 г.). – 

Ставрополь : ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ, 2015. – Т. 2. – С. 32-37. 
Известно, что зерновые корма характеризуются высокой 

энергетической ценностью. Однако, не вся энергия корма используется 
животными с 4-камерным желудком, что значительно снижает 

эффективность всего рациона. Экструдирование разрушает 

труднодоступные элементы питания. Установлено, что за счет этого 

приема можно повысить коэффициент переваримости и усвояемости на 12-14% 
 

244. Сидашова С. А. Экспресс-биотестирование – практический 
інструмент оптимизации кормления свиней / С. А. Сидашова, 

В. И. Халак // Перспективы и достижения в производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции : материалы 
Международной научно-практической конференции (16-17 апреля 2015 
г.). – Ставрополь : ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ, 2015. – Т. 2. – С. 93-99. 

Представлены результаты научно-практического исследования 

эффективности микробиологической экспресс -диагностики общей 

токсичности кормов, входящих в состав полнорационных комбикормов для 

свиней. В условиях типичного свинокомплекса установлено, что 

использование метода экспресс - биотестирования входящего кормового 

сырья разного происхождения является удобным и дешевым способом 

управления качеством кормов и экономическим рычагом снижения 

затратной части кормопроизводства предприятия. Предложена рабочая 

модель биотест -мониторинга входящего кормового сырья для оперативного 
поиска вариантов коррекции качества комбикормов и оптимизации 

стоимости кормления. Показана модель создания оперативного 

токсикологического профиля входящего кормового сырья кормоцеха и базы 

данных поставщиков кормов, не отвечающих требованиям биологической 

безопасности 
 
245. Козырь В. С. Гистологические и цитохимические особенности 

печени стельных коров при разной степени сбалансированности 
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рациона / В. С. Козырь, Е. Я. Качалова // Перспективы и достижения в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции : 
материалы Международной научно-практической конференции  

(16-17 апреля 2015 г.). – Ставрополь : ФГБОУ ВПО Ставропольский 
ГАУ, 2015. – Т. 1 – С. 152-166. 

Установлено, что при  несбалансированности рационов по макро- и 

микроэлементам нарушается функция печени, что негативно влияет на 

развитие плода и последующую продуктивность матери. Разработана 

методология составления рецептур премиксов и их производство для 

обеспечения полноценного питания у коровы и плода 

 

246. Козырь В. С. Возрастная динамика физико-технологических 
свойств шкур бычков мясных и комбинированных пород в условиях 
степной зоны Украины / В. С. Козырь // Перспективы и достижения в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции : 
материалы Международной научно-практической конференции  
(16-17 апреля 2015 г.). – Ставрополь : ФГБОУ ВПО Ставропольский 
ГАУ, 2015. – Т. 1 – С. 167-171. 

Показаны изменения физико-технологических свойств шкур бычков 

мясных и комбинированных пород в зависимости от возраста: шкуры бычков 

молочных пород по сравнению с мясными породами имеют меньше площадь и 

массу, а также толщину в седалищных буграх и локтях. Шкуры бычков 

мясных пород, начиная с 12-месячного возраста отнесены к категории 

тяжелых (бугай), что высоко ценится в кожевенной промышленности за 

устойчивость к разрыву и трению 

 

247. Старостина О. Н. SNP-анализ кукурузы различных групп 
спелости / О. Н. Старостина, О. Є. Абраімова, В. В. Борисова, 
Т. Н. Сатарова // Хімія та сучасні технології : зб. тез VІІ Міжнародної 
науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених (27-29 квітня 2015 р.). – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – Т. VII. – С. 15-16. 
Показано перспективність SNP-анализу для ДНК-паспортизації 

генотипів кукурудзи та надано характеристики основних 

сільськогосподарських ознак за допомогою панелі з SNP-маркерів. Виявлено 
10 top-SNP-маркерів, які є інформативними для ідентифікації генотипів 

кукурудзи за різними групами стиглості 

 

248. Веселянська К. В. Виділення ДНК із сорго та кукурудзи як 
цінного біотехнологічного матеріалу/ К. В. Веселянська, 

Ю. О. Гончаров, Т. Н. Сатарова // Хімія та сучасні технології : зб. тез 
VІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів 
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та молодих вчених (27-29 квітня 2015 р.). – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 
Т. VII. – С. 27. 

Розглянуто деякі методики виділення ДНК з рослинних об’єктів. 

Апробовано модифіковану методику виділення ДНК з 8-добових проростків 

кукурудзи та сорго. Оцінку чистоти та концентрації виділеної ДНК 

проводили за методом спектрофотометрії 

 

249. Шевченко Н. В. Вплив складу амінокислот в живильному 
середовищі на калусогенез у кукурудзи in vitro / Н. В. Шевченко, 
О. Є. Абраімова, К. В. Деркач, Т. М. Сатарова // Хімія та сучасні 

технології : зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених (27-29 квітня 2015 р.). – Д. : 
ДВНЗ УДХТУ, 2015. – Т. VII. – С. 30-31. 

За даними досліджень показано, що додавання до живильного 

середовища в культурі калусної тканини кукурудзи оригінальної суміші 

амінокислот має позитивний вплив на індукцію морфогенних калусів в 

культурі незрілих зародків кукурудзи, сприяє формуванню компактних калусів 

І типу та крихких калусів ІІ типу у деяких ліній кукурудзи і тривалому 

культивуванню калусного матеріалу без втрати регенераційної здатності 

 

250. Галацан С. В. Методи ідентифікації ГМО у біотехнологічній 
сировині / С. В. Галацан, Ю. О. Гончаров, Т. Н. Сатарова // Хімія та 
сучасні технології : зб. тез VІІ Міжнародної. науково-технічної 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (27-29 квітня 
2015 р.). – Д. : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – Т. VII. – С. 50. 

Показано необхідність постійного вдосконалення методик 

ідентифікації генетично модифікованих компонентів у біотехнологічній 

сировині. Розглянуто основні методи виявлення ГМ рослинного походження 

та показано, що найсучаснішим є молекулярно-генетичний метод 

полімеразної ланцюгової реакції. Здійснено підбір праймерів для ідентифікації 

35S промотора в рослинній сировині 

 

251. Гуменний В. Д. Продовольча безпека – основа забезпечення 
національної безпеки країни. / В. Д. Гуменний, А. О Семяшкіна, 
А. В. Кохан, А. І Остапенко // Інтенсифікація кормовиробництва – 
основа сталого розвитку галузі тваринництва : матеріали 
Всеукраїнської науково – практичної конференції присвяченої 150-ій 

річниці з дня організації Полтавського губернського земства та  
80-річчю заснування Інституту свинарства і АПВ (13-14 травня 
2015 р.). – Полтава, 2015. – С. 4-17. 

В статті наведено результати досліджень з питання продовольчої 

безпеки держави, як основи забезпечення  національної безпеки країни 
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252. Збереження генофонду національної перлини – сірої 
української породи, як складової гармонізації цивілізованого процесу / 
В. Д. Гуменний, А. О. Семяшкіна, А. В. Кохан, М. В. Козловська, 

М. М. Метволі, А. І. Остапенко // Інтенсифікація кормовиробництва – 
основа сталого розвитку галузі тваринництва : матеріали 
Всеукраїнської науково – практичної конференції присвяченої 150-ій 
річниці з дня організації Полтавського губернського земства та 80-
річчю заснування Інституту свинарства і АПВ (13-14 травня 2015 р.). – 
Полтава, 2015. – С. 77-96 

В статті наведено результати досліджень з питання збереження 

генофонду національної перлини – сірої української породи, як складової 

гармонізації цивілізованого процесу 

 

253. Козырь В. С. Особенности структурно-функционального 
гистогенеза печени плодов при разной полноценности кормления 
стельных коров / В. С. Козырь, Е. Я. Качалова // Інтенсифікація 

кормовиробництва – основа сталого розвитку галузі тваринництва : 
матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції 
присвяченої 150-ій річниці з дня організації Полтавського 
губернського земства та 80-річчю заснування Інституту свинарства і 
АПВ (13-14 травня 2015 р.). – Полтава, 2015. – С. 110-119. 

Обнаружено, что дефицит макро- и микроэлементов в рационе с 

стельных коров ухудшает функциональную деятельность печени, что в свою 

очередь отрицательно влияет на рост развитие и формирование жизненно 

важных систем организма плода и последующую молочную продуктивность 

коров 

 

254. Халак В. І. Динаміка показників відтворювальної здатності 
свиноматок різного рівня адаптації та інтенсивності формування у 
ранньому онтогенезі / В. І. Халак // Інтенсифікація кормовиробництва 
– основа сталого розвитку галузі тваринництва : матеріали 
Всеукраїнської науково – практичної конференції присвяченої 150-ій 

річниці з дня організації Полтавського губернського земства та 80-
річчю заснування Інституту свинарства і АПВ (13-14 травня 2015 р.). – 
Полтава, 2015. – С. 119-122. 

Досліджено показники росту ремонтних свинок великої білої породи 

французької селекції за період їх контрольного вирощування, інтенсивність 

формування, рівень адаптації, показники відтворювальної здатності 

свиноматок за період племінного використання в умовах прогресивної 

технології утримання 
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255. Манюк В. В. Унікальні документи з архіву Бельгардів – 
поштових до нових досліджень постаті Івана Акінфієва / В. В. Манюк, 
П. Т. Чегорка, Ю. І. Грицан // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення 

біологічного різноманіття : матеріали Міжнародної наукової 
конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Людвіга 
Вагнера (14-26 травня 2015 р.). – Берегове, 2015. – С. 158-164. 

Опрацювання документів із сімейного архіву професора Бельгарда 

відкрило нові сторінки про наукову і педагогічну діяльність І.Я. Акінфієва – 

катеринославського ботаніка 
 
256. Халак В. И. Показатели белкового обмена их связь с физико-
химическими свойствами и химическим составом мышечной ткани  
молодняка свиней / В. И. Халак // Актуальные проблемы интенсивного 
развития животноводства : материалы XVIII Международной научно-
практической конференции, посвященной 85-летию зооинженерного 

факультета и 175-летию УО Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия (28-29 мая 2015 г.). – Горки, 2015. – 
С. 101-104. 

В статье приведены результаты исследований биохимических 

показателей сыворотки крови (содержание общего белка, альбуминов и 

глобулинов), физико-химические свойств и химического состава мышечной 

ткани молодняка свиней и определен уровень корреляционных связей между 

указанными количественными признаками 

 

257. Стюрко М. О. Новий спосіб сушіння насіння кукурудзи / 
М. О. Стюрко, Л. М. Бондарь // Стратегія збалансованого 
використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу 
країни: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-
конференції 4-5 червня 2015 р. (ПДАТУ, Кам'янець-Подільський). – 
Тернопіль : Крок, 2015. – С. 45-46. 
 

258. Крамарев С. М. Агрохимическая оценка изменения содержания 

подвижного фосфора в старопахатных черноземах обыкновенных по 
отношению к целинным и финансовый механизм привлечения 
дополнительных средств для восстановления утраченного их 
плодородия / Крамарев С. М., Исаенков В. В., Артеменко С. Ф., 
Крамарев А. С., Токмакова Л. Н. // Воспроизводство плодородия почв 
и их охрана в условиях современного земледелия : материалы 
Международной научно-практической конференции и V съезда 
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почвоведов и агрохимиков (22–26 июня 2015 г.). – Минск : ИВЦ 
Минфина, 2015.  – Ч. 2. – С. 130-132. 
 

259. Чабан В. И. Оптимизация минерального питания пшеницы 
озимой при выращивании на черноземах Степной зоны Украины / В. 
И. Чабан // Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях 
современного земледелия : материалы Международной научно-
практической конференции и V съезда почвоведов и агрохимиков (22–
26 июня 2015 г.). – Минск : ИВЦ Минфина, 2015.  – Ч. 2. – С. 277-279. 

 Исследована реакция озимой пшеницы на оптимизацию минерального 

питания растений на черноземах обыкновенных степной зоны Украины. 

Установлено положительное влияние насыщения севооборота удобрениями 

на питательный режим почвы, габитус растений и биометрические 

показатели, накопление сухого вещества и содержание химических 

элементов. Под действием удобрений (N60-100Р30-50К30-50) прибавка урожая 

составила 5,7-5,9 ц/га. Микроудобрения обеспечивали получение 

дополнительных 3,0 ц/га. При использовании МЭ на оптимальном и высоком 

фоне питания проявлялась тенденция снижения прибавки зерна. Удобрения 

способствовали улучшению качества продукции 

 

260. Абраімова О. Є. Характеристика сомаклональних варіантів 
кукурудзи / О. Є. Абраімова, К. В. Деркач, В. Ю. Черчель, 
Т. М. Сатарова // Стан і перспективи розвитку селекції та насінництва 
кукурудзи в умовах зміни клімату : матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (7-9 липня 2015 р.). – Харків : Інститут 
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2015. – С. 10-12. 

Виявлено серед потомства рослин-регенерантів, отриманих з 
калусної тканини кукурудзи, в поколіннях R1 і R2 сомаклональне варіювання за 

морфологічними ознаками, зокрема зміни в морфології качана, карликовість, 

строкатолистковість, стерильність волотей. Потомство рослин-

регенерантів рекомендовано до використання в селекційних програмах для 

розширення генетичної різноманітності вихідного селекційного матеріалу 

 

261. Гайдаш О. Л. Оцінка вихідного матеріалу змішаної зародкової 
плазми кукурудзи за висотою рослин в різних умовах 
вологозабезпеченості / О. Л. Гайдаш // Стан і перспективи розвитку 

селекції та насінництва кукурудзи в умовах зміни клімату : матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (7-9 липня 2015 р.). – 
Харків : Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2015. – С. 22-24. 

Представлені оцінки реакції нового вихідного матеріалу змішаної 

зародкової плазми за біометричними показниками на різні умови 

вологозабезпеченості. Виявлені комбінації ліній з високою толерантністю до 
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абіотичних факторів, виділено зразки, котрі здатні краще витримувати 

посушливі явища в період вегетації завдяки формуванню ресурсозберігаючої 

архітектоніки рослин 

 

262. Клімова О. Є. Селекція гібридів цукрової кукурудзи різного 
призначення / О. Є. Клімова // Стан і перспективи розвитку селекції та 
насінництва кукурудзи в умовах зміни клімату : матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (7-9 липня 2015 р.). – 

Харків : Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2015. – С. 42-45. 
 

263. Черчель В. Ю. Особенности всхожести гаплоидных генотипов 
и зародышевого маркера при селекции методом матроклинной 
гаплоидии / В. Ю. Черчель, О. П. Рябченко, Э. Н. Рябченко // Стан і 
перспективи розвитку селекції та насінництва кукурудзи в умовах 
зміни клімату : матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (7-9 липня 2015 р.). – Харків : Інститут рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2015. – С. 99-100. 

В настоящее время одним из наиболее эффективных методов 

создания исходного материала является использование метода гаплоидии. 

Низкая полевая всхожесть гаплоидов, слабая энергия прорастания, наличие 

беззародышевых зёрен, факторы, которые требуют специальных условий 

при прорастании зёрен. В связи с этим была проведена серия экспериментов 

для определения лабораторной и полевой всхожести классов зерновок, 

полученных в результате гибридизации селекционных образцов с ЗМК-1 и 

семей образцов зародышевых маркеров 

 

264. Халак В. И. Некоторые селекционные признаки свиней и их 
оценка с использование инновационных методов / В. И. Халак // 
Научный фактор в стратегии инновационного развития свиноводства: 
материалы XXII Международной научно-практической конференции 

(9-11 сентября 2015 г.). – Гродно : ГГАУ, 2015. – С. 141-145. 
Представлены результаты исследований показателей собственной 

продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных качеств 

проверяемых свиноматок крупной белой породы в условиях степной зоны 

Украины. Установлено, что эффективными методами отбора 

высокопродуктивных животных является использование оценочных индексов 

и метода BLUP 
 

265. Бебех А. В. Добір вихідного матеріалу для селекції гібридів 

кукурудзи ФАО 300-500 стійких до стресових умов північного Степу 
України / А. В. Бебех // Сучасні аспекти селекції і насінництва 
кукурудзи, традиції та перспективи (присвячена святкуванню  
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75-річниці від дня заснування дослідної станції) : зб. тез Міжнародної 
науково-практичної конференції (10 вересня 2015 р.). – Чернівці, 2015. 
– С. 10–11. 

В результаті досліджень оцінили в 2015 р. 80 інбредних ліній 
кукурудзи генерацій S5-S7 генетичних плазм (Iodent, Lancaster, BSSS, 

Lancaster× BSSS та Змішаної) за основними селекційними ознаками та 

отримані експериментальні гібриди за їх участі 

 

266. Гайдаш О. Л. Оцінка комбінаційної здатності самозапиле-них 
сімей S4 змішаної зародкової плазми кукурудзи за урожайністю зерна / 

О. Л. Гайдаш // Сучасні аспекти селекції і насінництва кукурудзи, 
традиції та перспективи (присвячена святкуванню 75-річниці від дня 
заснування дослідної станції) : зб. тез Міжнародної науково-
практичної конференції (10 вересня 2015 р.). – Чернівці, 2015. – С. 13-14. 

Наведені результати оцінок комбінаційної здатності самозапилених 

сімей S4 змішаної зародкової плазми кукурудзи за урожайністю зерна. 

Охарактеризовано реакцію тесткросів на зміну умов вирощування. Виділено 

кращі самозапилені лінії з високими показниками загальної комбінаційної 

здатності 
 

267. Дзюбецький Б. В. Селекція середньостиглих та середньо-пізніх 
ліній кукурудзи плазми Айодент / Б. В. Дзюбецький, Н. А. Боденко // 
Сучасні аспекти селекції і насінництва кукурудзи, традиції та 
перспективи (присвячена святкуванню 75-річниці від дня заснування 
дослідної станції) : зб. тез Міжнародної науково-практичної 
конференції (10 вересня 2015 р.). – Чернівці, 2015. – С. 17–19. 

Наведено результати дев’яти річного вивчення нового вихідного 
матеріалу середньостиглих та середньопізніх ліній кукурудзи плазми 

Айодент. На основі аналізу, якого було відібрано 10 ліній з високою загальною 

комбінаційною здатністю на базі простих гібридів та 7 – серед подвійних. 

Вони також мали ряд господарсько-цінних ознак на вище за стандарти 

 

268. Рябченко Е. М. Оцінка за збиральною вологістю зерна 
подвоєно-гаплоїдних ліній кукурудзи (Zea mays L.) плазми Lancaster / 

Е. М. Рябченко // Сучасні аспекти селекції і насінництва куку-рудзи, 
традиції та перспективи (присвячена святкуванню 75-річниці від дня 
заснування дослідної станції) : зб. тез Міжнародної науково-
практичної конференції (10 вересня 2015 р.). – Чернівці, 2015. – С. 44–45. 

Метою роботи є оцінка 29 подвоєних гаплоїдних (ПГ) і 4 вихідних ліній 

(ДК267, ДК633/266, ДК296, ДК633), за показником «збиральна вологість зерна» 
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269. Федько М. М. Адаптивна здатність нових гібридів кукурудзи / 
М. М. Федько, Т. М. Бондарь / Сучасні аспекти селекції і насінництва 
кукурудзи, традиції та перспективи (присвячена святкуванню  

75-річниці від дня заснування дослідної станції) : зб. тез Міжнародної 
науково-практичної конференції (10 вересня 2015 р.). – Чернівці, 2015. 
– С. 45–46. 

За результатами екологічного сортовипробування визначено 

параметри адаптивної здатності, 7 нових перспективних гібридів ДУ ІСГ СЗ 

НААН України, згідно яких гібриди ДН Хортиця, ДН Аквазор, та ДМ Велес 

віднесених до середньопластичних і рекомендуються для зон з нестальними 

умовами; ДН Аджамка, ДН Фієста характеризуються як гомеостатичні і 

здатні забезпечити високу врожайність в різних екологічних умовах. Гібриди 

інтенсивного типу ДН Деметра, ДН Дніпро необхідно вирощувати на 

високому агрофоні та при доброму волого забезпеченні 
 

270. Черчель В. Ю. Тривалість періоду сходи-цвітіння 50% рослин 

тесткросів кукурудзи самозапилених сімей S1-2 плазми Айодент в 
умовах північного Степу України при селекції на скоро-стиглість / 
В. Ю. Черчель, О. В. Абельмасов // Сучасні аспекти селекції і 
насінництва кукурудзи, традиції та перспективи (присвячена 
святкуванню 75-річниці від дня заснування дослідної станції) : зб. тез 
Міжнародної науково-практичної конференції (10 вересня 2015 р.). – 
Чернівці, 2015. – С. 48-49. 

Робота пов’язана з добором та оцінкою за комплексом селекційних 
ознак нового скоростиглого вихідного матеріалу плазми Айодент 

адаптованого до умов степової зони України. Тривалість вегетаційного 

періоду є важливою ознакою при селекції гібридів кукурудзи адаптованих до 

умов степової зони. Дослідження з визначенням тривалості періоду сходи-

цвітіння 50% суцвіть рослин виявили вплив погодних умов на терміни та 

характер цвітіння рослин, зумовлених рівнем адаптації тестерних гібридів до 

стресових чинників першої половини вегетації. Попередня оцінка дозволила 

відібрати найбільш скоростиглі форми, які в подальшому будуть використані в 

селекційних програмах селекції скоростиглих генотипів плазми Айодент 

 

271. Черчель В. Ю. Оцінка холодостійкості та тривалості періоду 
«сходи-цвітіння 50% качанів» у сімей кукурудзи S3, S4, S5 генерацій / 
В. Ю. Черчель, В. В. Плотка // Сучасні аспекти селекції і насінництва 
кукурудзи, традиції та перспективи (присвячена святкуванню 75-
річниці від дня заснування дослідної станції) : зб. тез Міжнародної 

науково-практичної конференції (10 вересня 2015 р.). – Чернівці, 2015. – С. 49–50. 
Наведено результати оцінки та добору сімей S3, S4, S5за рівнем 

холодостійкості та скоростиглості. Виконано кореляційний аналіз для  
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виявлення достовірної залежності між досліджуваними якісною та 

кількісною ознаками. Виділено лінії (ДК273×ДК204) 111211, (ДК273×ДК204) 

123112, які мають високий рівень холодостійкості та меншу тривалість 

періоду “ сходи-цвітіння 50% качанів ” на 1-5 діб в порівнянні з лініями 

стандартами ДК357А та ДК273 

 

272. Денисюк О. В. Оцінка молочної продуктивності корів залежно 
від закономірностей росту в ранньому онтогенезі / О. В. Денисюк // 
Cучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України : 
Всеукраїнська науково-практична конференція (10-11 вересня 2015). – 
Херсон : ХДАУ, ВЦ Колос, 2015. – Вип. 5. – С. 22-23. 

Оцінено інтенсивність росту тварин в ранньому онтогенезі за 

допомогою індексу напруги росту та визначено її вплив на майбутню молочну 

продуктивність. Встановлено, що використання індексу напруги росту (Ін) 

для оцінки інтенсивності росту молодняку у 12-ти місячному віці дозволить 

завчасно формувати стадо кращих за прогнозом телиць, та прискорить 

підвищення генетичного потенціалу популяції 

 

273. Халак В. І. Племінна цінність (BLUP) свиноматок 
універсального напрямку продуктивності та їх оцінка за ознаками 
відтворювальної здатності / В. І. Халак, Ю. М. Луник, В. І. Приймач // 

Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної 
медицини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 
присвяченої 55-річчю Інституту біології тварин НААН. Біологія 
тварин (2-3 жовтня 2015 р.). – Львів, 2015. – Т. 17. – № 3. – С. 215. 

Наведено результати досліджень показників власної продуктивності 

ремонтних свинок та ознак відтворювальної здатності свиноматок великої 

білої породи, оцінених за методом BLUP та інтегрованими показниками 

 
274. Носов С. С. Строки сівби кукурудзи на зерно в північній 
частині Степу України / С. С. Носов // Аграрна наука: розвиток і 
перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет 
конференції (5 жовтня 2015 р.)). – Миколаїв : Миколаївська ДСГДС 

ІЗЗ, 2015. – С. 20. 
На основі аналізу двох найважливіших показників, які визначають 

доцільність впровадження того чи іншого агротехнічного заходу у 

виробництво – врожайності та вологості зерна перед збиранням врожаю – 
визначено оптимальний термін сівби гібридів кукурудзи, які вивчалися 

 

275. Козельський О. М. Оптимізація технології вирощування пшениці 

озимої в умовах північного Степу України / О. М. Козельський // 
Аграрна наука: розвиток і перспективи : матеріали Міжнародної 
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науково-практичної Інтернет конференції (5 жовтня 2015 р.)). – 
Миколаїв : Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2015. – С. 29. 
 

276. Цилюрик О. І. Ефективність мілкого обробітку ґрунту під 
ячмінь ярий в Степу / О. І. Цилюрик, В. П. Шапка // Аграрна наука: 
розвиток і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної 
Інтернет конференції (5 жовтня 2015 р.)). – Миколаїв : Миколаївська 
ДСДС ІЗЗ, 2015. – С. 60. 

Доведено, що використання мілкого дискового обробітку ґрунту (10–

12 см) в технології вирощування ячменю ярого, незважаючи на зниження 

урожаю зерна, забезпечило, порівняно з оранкою і чизелюванням, економію 

пального – 13,2–12,0 л/га, зменшення витрат праці на 0,93–0,64 люд.-год./га і 

коштів на суму 221–290 грн./га відповідно. При полицевій оранці і чизельному 

обробітку ґрунту, отримано істотно вищий урожай зерна, а ніж при 

дискуванні, що позитивно позначилося на собівартості виробництва зерна і 

рентабельності його виробництва. Найвищий рівень рентабельності 

забезпечив чизельний обробіток ґрунту – 49%, дещо нижчі показники 

отримано за полицевої оранки – 45%, а мінімальні, безумовно, за дискового 

обробітку скиби – 41% 

 

277. Десятник Л. М. Ефективність сидерального пару як 
попередника озимої пшениці в північному Степу / Л. М. Десятник,    
Ф. А. Льоринець // Аграрна наука: розвиток і перспективи : матеріали 
Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (5 жовтня 2015 
р.)). – Миколаїв : Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2015. – С. 61. 
 

278. Компанієць В. О. Нормативи виробничих витрат на 
вирощування зернових колосових культур в умовах північного Степу 
України в 2015 році / В. О. Компанієць, А. О. Кулик // Аграрна наука: 

розвиток і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної 
Інтернет конференції (5 жовтня 2015 р.)). – Миколаїв : Миколаївська 
ДСДС ІЗЗ, 2015. – С. 150. 

Усереднені нормативи витрат на вирощування озимої пшениці та 

ячменю в умовах зони північного Степу, аналіз статей витрат при 

вирощуванні цих культур залежно від особливостей технології, зокрема, від 

розміщення в сівозміні 

 

279. Харитонов М. М. Еколого-іригаційна оцінка якості води ріки 
Мокра Сура / М. М. Харитонов, Ю. І. Грицан, П. Т. Чегорка, 
В. В. Дем’янов, // Проблеми природокористування, сталого розвитку 
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та техногенної безпеки регіонів : матеріали 8-ї Міжнародної науково-
практичної конференції (6-9 жовтня 2015 р.). – Д., 2015. – С. 57-58. 

Мокра Сура має дуже розвинену гідрографічну мережу, яка 

складається з основного русла  довжиною 144 км, 15  приток І порядку і 13 

приток ІІ і ІІІ порядків, що мають довжину русла понад 10 км і відносяться 

до категорії малих річок, загальною протяжністю 505 км  Розораність 

басейну річки складає 62,2%, урбанізованість – 8%. За результатами 

розрахунків вода річки Мокра Сура може бути охарактеризована як брудна 

(VI клас, 6 категорія) – у якості водного об’єкту рибогосподарського 

водокористування і забруднена (ІІІ клас, 5 категорія) – у якості водного 

об’єкту культурно-побутового водокористування. По всіх створах 

спостерігається перевищення таких шкідливих речовин: залізо, кадмій, 

марганець, сульфати, цинк та нафтопродукти 

 

280. Вміст каротиноїдів в селекційних зразках харчової кременистої 
кукурудзи / Т. Мироненко, Б. В. Дзюбецький, Т. М. Сатарова, В. Ю. 
Черчель, Ю. О. Гончаров, О. Є. Абраімова, Г. Рунова / Стан і 
перспективи харчової науки та промисловості : матеріали 
Міжнародної науково-технічної конференції (8-9 жовтня 2015 р.). – 
Тернопіль, 2015. – С. 113. 

Визначено вміст каротиноїдів в зерні 12 ліній кременистої кукурудзи, 
перспективних для використання в гетерозисній селекції. Виявлені зразки 

ліній кременистої кукурудзи з високим вмістом каротиноїдів рекомендовано 

використовувати як батьківські форми гібридів для селекції кукурудзи на 

харчові цілі 
 

281. Nitovska І. Agrobacterium-mediated transformation of maize of 
Ukrainian breeding genotypes / I. Nitovska, I. Komarnytsky, O. Аbraimova, 

T. Satarova, B. Мorgun // International Conference on Advances in Cell 
Biology and Biotechnology (11-13 October 2015). – Lviv, 2015. – P. 44. 

Отримано трансгенні рослини кукурудзи для трьох генотипів 

української селекції, а саме: інбредної лінії ДК232 та гібридів F1. Показано, 

що створений бінарний вектор pCB202, який знаходився в геномі A. 

tumefaciens GV3101, є функціонально активним і може бути використаний 
для тестування генотипів кукурудзи, компетентних до Agrobacterium-

опосередкованої трансформації 

 

282. Харитонов М. М. Ефективність отримання біогазу із відходів 

органічного походження / М. М. Харитонов, Л. И. Катан, 
С. Н. Гармаш, П. Т. Чегорка // Природне агровиробництво в Україні: 
проблеми становлення, перспективи розвитку : матеріали 
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Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2015 р.). 
– Д. : РВВ ДДАЕУ, 2015. – С. 39-41. 

В лабораторних умовах було проведено порівняння біогазу, отриманого з 

різних типів відходів органічного походження:  стічні води, активний мул. 

картопляне лушпиння та гній великої рогатої худоби. Виявилось, що найбільший 

вихід газу характеризувалось картопляне лушпиння –з 30 г  0,009 куб. м. У 

промисловості можна отримувати з 1 тонни лушпиння – 308,9 куб. м, а з  

1 тонни гною – 64,1 куб. м біогазу 

 
283. Харитонов М. М. Перспективы получения биогаза из отходов 
агропромышленного комплекса / М. М. Харитонов, Л. И. Катан, 

С. Н. Гармаш, П. Т. Чегорка // Природне агровиробництво в Україні: 
проблеми становлення, перспективи розвитку : матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2015 р.). 
– Д. : РВВ ДДАЕУ, 2015. – С. 47-49. 

Проанализированы потенциальные возможности Украины получения 

биогаза из отходов агропромышленного комплекса Общий энергетический 

потенциал Украины составляет в сельском хозяйстве 34 млрд. куб.м/год. 

Переработка только животноводческих отходов позволит получать 

свыше3/ млрд. куб. м/год 

 

284. Гончаров Ю. О. Мультиплекс-ПЛР при ідентифікації 
чужорідного гена bar в рослинах кукурудзи / Ю. О. Гончаров / 
Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, 
перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (22-23 жовтня 2015 р.). – Д. : РВВ ДДАЕУ, 2015. – С. 84-85. 

 Проведено ідентифікацію гена стійкості до фосфінотрицину bar в 

рослинах покоління Т1 та Т2, отриманих після біолістичної трансформації 

калусної тканини. Проведено мультиплексну полімеразну ланцюгову реакцію з 

праймерами гена bar та гена adh1 (алкогольдегідрогінази кукурудзи). 

Показано наявність у всіх виділених зразках кукурудзи фрагменту, що 

відповідає фрагменту гена adh1 та в зразках трансформованих рослин Т1 та 

Т2 підтверджено вбудовування в їх геном гена bar 

 

285. Козырь В. С. Малозатратная технология выращивания 
молодняка крупного рогатого скота в центральном регионе Украины 
/В. С. Козырь, С. А. Олейник // Природне агровиробництво в Україні: 
проблеми становлення, перспективи розвитку : матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2015 р.). 

– Д. : РВВ ДДАЕУ, 2015. – С. 117-118. 
 Предложенная технология обеспечивает реализацию природных 

этологических потребностей животных и позволяет достигнуть убойных 
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кондиций молодняка в 12,2-14,2-месячном возрасте, что на 48.4-56,3% 

сокращает период выращивания бычков до живой массы 400 кг по сравнению 

с традиционной технологией 

 

286. Сатарова Т. М. Внутрішньовидова варіабельність структурної 
організації геному кукурудзи як основа маркер-асоційованої селекції / 
Т. М. Сатарова / Природне агровиробництво в Україні: проблеми 
становлення, перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (22-23 жовтня 2015 р.). – Д. : РВВ ДДАЕУ, 
2015. – С. 189-190. 
 На основі аналізу літературних даних та біоінформаційного пошуку 

представлено характеристику основних елементів геному кукурудзи, які 

приймають участь у формуванні його довжини та структурної організації, 

надано характеристику основних повторюваних генетичних елементів – 
ретротранспозонів та ДНК-транспозонів, розкрито механізм формування 

внутрішньовидового генетичного поліморфізму, наведено специфічні 

характеристики генів кукурудзи 

 

287. Шевченко О. М. Система землеробства, агротехнології і 
видозміна бур’янів / О. М. Шевченко, С. М. Шевченко // Природне 

агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи 
розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(22-23 жовтня 2015 р.). – Д. : РВВ ДДАЕУ, 2015. – 257-258 с. 

Виявлено трансформацію видової структури бур’янів залежно від 

системи землеробства. Встановлені ефективні комбінації гербіцидів з різним 

спектром дії проти резистентних видів бур’янів 

 
288. Халак В. І. Товщина шпику та її зв'язок з ознаками 
відтворювальної здатності свиней різної племінної цінності (BLUP) / 
В. І. Халак // Природне агровиробництво в Україні: проблеми 
становлення, перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (22-23 жовтня 2015 р.). – Д. : РВВ ДДАЕУ, 

2015. – С. 330-331. 
 В статті наведено результати досліджень основних показників 

власної продуктивності ремонтних свинок, ознак відтворювальної здатності 

свиноматок великої білої породи французької селекції, визначено їх племінну 

цінність за індексом BLUP (материнська лінія) 
 

289. Козир В. С. Ефективні прийоми індексного оцінювання 

продуктивних якостей у свиней / В. С. Козир, В. Ф. Зєльдін, 
Ю. С. Зєльдіна // Актуальні проблеми агоропромислового виробництва 
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України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
молодих вчених (18 листопада 2015 р.). – Львів-Оброшино, 2015. – 
С. 28-30. 

Встановлено, що використання в селекційному процесі показника 
«Індекс осіменіння» характеризує здатність свиноматки до запліднення за 

статевий цикл, тобто визначає величину збитків при утриманні і сприяє 

зменшенню витрат. Це, в свою чергу, сприяє за рахунок відбору молодняку 

від маток з зажиттєвим індексом осіменіння тварин в межах 2,0-3,0 

зростанню показника запліднюваності від першого осіменіння на 36% 

 

290. Халак В. І. Продуктивні якості ремонтних свинок різних 
генотипів та їх зв'язок з деякими біохімічними показниками сироватки 
крові / В. І. Халак // Актуальні проблеми агропромислового 

виробництва України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих вчених (18 листопада 2015 р.). – Львів-
Оброшино, 2015. – С.63-65. 

Наведено результати досліджень деяких біохімічних показників 

сироватки крові та ознак  власної продуктивності ремонтних свинок великої 

білої породи та породи ландрас. Встановлено, що вміст загального білка у 

сироватці крові ремонтних свинок великої білої породи дорівнював 77,0±3,05 

г/л концентрація креатині ну – 136,6±9,06 мкмоль/л, активність лужної 

фосфатази – 90,3±7,35 од/л. У тварин породи ландрас зазначені показники 

інтер’єру становили 76,0±2,30 г/л, 141,6±8,37 мкмоль/л, 84,3±1,45 од/л 

 

291. Цилюрик О. І. Мілкий обробіток ґрунту під соняшник в умовах 
північного Степу України / О. І. Цилюрик, В. М. Судак // Інноваційні 
розробки – підвищенню ефективності роботи агропромислового 
комплексу : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 
Інтернет конференції (25 листопада 2015 р.)). – Херсон : Інститут 
зрошуваного землеробства НААН, 2015. – С. 101-103. 
 Обґрунтовано доцільність застосування мілкого мульчувального 

обробітку ґрунту (чизельний, плоскорізний) та поліпшеної органо-

мінеральної  системи удобрення (солома + N60P30K30) при вирощуванні 

соняшнику після пшениці озимої з метою підвищення продуктивності олійної 

культури 

 

292. Кравець С. С. Вплив ґрунтових гербіцидів на повноту сходів 
самозапилених ліній кукурудзи / С. С. Кравець // Інноваційні розробки 
– підвищенню ефективності роботи агропромислового комплексу : 
збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет 

конференції (25 листопада 2015 р.)). – Херсон : Інститут зрошуваного 
землеробства НААН, 2015. – С. 120-121. 
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СТАТТІ   В   ГАЗЕТАХ 
 

293. Солодушко М. М., Погодні умови та як зимує пшениця озима // 
М. М. Солодушко, Н. С. Маковицька / Берег надій. – 26.02.2015. – №8 
(921). 

 

294. Солодушко М. М. Які сорти кращі? / М. М. Солодушко // Берег 
надій. – 06.08.2015. – №31 (944). 

 

295. Хорішко С. ДП Дослідне господарство "Дніпро" ДУ Інститут 
сільського господарства степової зони НААН / С. Хорішко // Сільські 
новини. – № 22 (1054). – С. 3. 

 

296. Циков В. Клуб Марка Озерного – школа майстерності 
кукурудзівників Дніпропетровщини / В. Циков // Сільські новини. – 
2015. – № 34 (1066). – 28 серпня. – С. 4. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ   БЮЛЕТЕНЬ 
 

297. Висококаротиновий середньоранній гібрид кукурудзи 
ДН Багряний / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Н. А. Боденко, 
О. П. Олізько, Т. В. Негода, Л. А. Ільченко, В. А. Марочко, 
С. П. Антонюк  // Аграрна наука – виробництву : наук.-інформ. 
бюлетень заверш. наук. розроб. – К., 2015. – №1. – С. 13. 

Опис висококаротинового середньораннього гібриду кукурудзи 

ДН Багряний 

 

298. Гирка А. Д. Системи удобрення вівса та ячменю ярого після 
різних попередників у північному Степу / А. Д. Гирка, І. О. Кулик, 
Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко // Аграрна наука – виробництву : 
наук.-інформ. бюл. заверш. наук. розроб. – К., 2015. – № 2. – С. 9. 

Вивчено вплив системи удобрення на врожайність і якість зерна 
вівса сорту Скакун та ячменю ярого сорту Галактик 

 

299. Кирпа М. Я. Новий метод визначення схожості насіння 

кукурудзи / М. Я. Кирпа, В. Ю. Черчель, М. О. Стюрко // Аграрна 
наука виробництву : наук.-інформ. бюлетень заверш. наук. розроб. – 
К., 2015. – № 3. – С. 15. 

Описано новий метод визначення схожості насіння кукурудзи, що 

полягає у модифікаці холодного пророщування  
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300. Козир В. С. Удосконалена технологія підвищення 
перетравності і поживності грубих кормів / В. С. Козир, 
Р. Ф. Сіроткіна // Аграрна наука – виробництву : наук.-інформ. бюл. 

заверш. наук. розроб. – 2015. – №4. – С. 23. 
Вдосконалено технологія  амонізації підвищення перетравності та 

поживності грубих кормів  

 

МЕТОДИКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА БАЗИ ДАНИХ 

 
301. Черчель В. Ю. Методика з визначення посухостійкості сортів 
(гібридів) кукурудзи в польових умовах (за наявності посухи) 
[Електронний ресурс] / В. Ю. Черчель, А. В. Алдошин, Т. М. Сатарова, 
М. М. Таганцова. – 80 Min / 700 MB. – Київ, 2015. –1 електрон. опт. 
Диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32Mb RAM ; 
CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP/7/Vista. – Назва з титул. екрану. 

В методиці приводиться ознаки визначення посухостійкості сортів 
(гібридів) кукурудзи в польових умовах (за наявності посухи) та ступінь їх 

прояву 
 

302. Комбінований метод створення самозапилених ліній кукурудзи 
(науково-методичні вказівки) / Дзюбецький Б. В., Федько М. М., 

Боденко Н. А., Черчель В. Ю., Ільченко Л. А., Бондарь Т. М., 
Юхимович О. Р., Лой Н. О. – Д., 2015. – 26 с. 

Метою досліджень була розробка та впровадження в селекційну 

практику нового методу отримання та оцінки вихідного матеріалу 

кукурудзи, який дозволив би прискорити селекційний процес з ефективнішим 

використанням земельних і трудових ресурсів без звуження генетичного 

різноманіття селекційних зразків 

 

303. Критерії оцінки стабільності лактації у корів залежно від спадкових 
факторів (методичні рекомендації) / Козир В. С., Денисюк О. В., 

Логвіненко В. І. – Д. : ІСГСЗ, 2015. – 7 с. 
В матеріалах викладені результати наукових досліджень щодо 

впливу генетичних та паратипових факторів на характер лактаційної 

кривої. Розроблено і науково-обґрунтовано критерії оцінки стабільності 

лактаційної кривої у корів 

 

304. Критерії племінної оцінки корів залежно від інтенсивності 
рості та розвитку в ранньому онтогенезі (методичні рекомендації) / 
Козир В. С., Денисюк О. В., Логвіненко В. І. – Д. : ІСГСЗ, 2015. –  15 с. 
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Наведено оцінку показників росту й розвитку молодняку 

вузькоспеціалізованих молочних порід в ранньому періоді онтогенезу. 

Розроблено і науково-обґрунтовано критерії племінної оцінки корів залежно 

від інтенсивності росту та розвитку в ранньому онтогенезі 

 

305. Методологія інноваційного провайдингу селекційних 
інтелектуальних розробок / Бенда Р. В., Бондаренко А. С., Шишкіна О. Ю., 
Прядко Ю. М., Федоренко І. Є. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 16 с 

 

306. Методи контролю розвитку шкідливих організмів у сучасних 
системах зберігання зерна та зернопродуктів (методичні рекомендації) 

/ Ткаліч Ю. І., Горщар О. А., Токарчук Г. А., Педаш Т. М. – Д. : ДУ 
ІСГСЗ, 2015. – 36 с. 

В методичних рекомендаціях викладені методи контролю розвитку 

та шкодочинності шкідливих організмів в сучасних системах зберігання 

зерна та зернопродуктів. 
 
307. Біотехнологія калусогенезу та регенерації рослин в культурі in 
vitro, адаптована для основних типів зародкової плазми зубоподібної, 
кременистої, цукрової та розлусної кукурудзи / Сатарова Т. М., 
Абраімова О. Є., Деркач К. В. – Д. : ДУ ІСГСЗ НААНУ, 2015. – 30 с. 

Запропонована біотехнологія калусогенезу та регенерації рослин в 

культурі in vitro, адаптована для основних типів зародкової плазми 

зубоподібної, кременистої, цукрової та розлусної кукурудзи дозволяє значно 

розширити перелік генотипів, чутливих до культивування in vitro та 

створює генетичну базу для ведення робіт з генетичної трансформації та 

отримання сомаклональних варіантів у кукурудзи 

 

308. Біотехнологія отримання генотипів кукурудзи, стійких до стресових 
абіотичних факторів зони Степу / Сатарова Т. М., Абраімова О. Є., 
Борисова В. В., Деркач К. В. – Д. : ДУ ІСГСЗ НААНУ, 2015. – 38 с. 

Розроблена біотехнологія отримання генотипів кукурудзи, стійких 

до стресових абіотичних факторів зони Степу включає технологію 

створення генотипів кукурудзи, адаптованих до умов засолонення з 

використанням клітинної селекції на середовищах з хлоридним 

навантаженням та технологію створення генотипів кукурудзи, адаптованих 

до умов осмотичного стресу за використання селекції in vitro на селективних 

середовищах з високим вмістом манітолу 

 

309. Біотехнологія отримання генетично модифікованих 
вітчизняних генотипів кукурудзи, стійких до гербіцидного 



~ 81 ~ 

навантаження / Сатарова Т. М., Абраімова О. Є., Борисова В. В., 
Деркач К. В., – Д. : ДУ ІСГСЗ НААНУ, 2015. – 34 с. 

Створена біотехнологія отримання генетично модифікованих 

вітчизняних генотипів кукурудзи, стійких до гербіцидного навантаження 

включає детальну характеристику всіх ключових етапів вирощування 

донорних рослин, отримання експлантів, їх біолістичної обробки, селекції in 

vitro калусної тканини на гербіцидному фоні, отримання та запилення 

рослин-регенерантів, вирощування, розмноження та оцінку їх потомків 

починаючи з покоління Т1, що дозволяє отримувати нові генотипи кукурудзи 

зі стійкістю до гербіцидного навантаження із залученням генів сторонніх 

організмів 

 

310. Застосування ґрунтових гербіцидів на ділянках гібридизації 
кукурудзи селекції ДУ Інститут сільського господарства степової зони 
(методичні рекомендації) / Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., 
Федоренко Е. М., Алдошин А. В., Кравець С. С., Черенкова Т. П., 
Безсусідня Ю. В., Ляшенко Н. О., Федько М. М., Добродомов В. Л., 

Бокун О. І., Порвас Н. Г., Костіва Т. Г. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 24 с. 
Методичні рекомендації розкривають особливості застосування 

ґрунтових гербіцидів відносно батьківських компонентів на ділянках 

гібридизації кукурудзи 
 
311. Використання етологічних особливостей великої рогатої 
худоби при вирощуванні на м’ясо (методичні рекомендації) / Козир В. С., 
Денисюк О. В., Чегорка П. Т. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 39 с. 

В матеріалах узагальнені дослідження етологічних особливостей 

тварин великої рогатої худоби при вирощуванні на м'ясо. Розроблені та 

науково-обґрунтовані способи підвищення м’ясної продуктивності тварин за 

рахунок використання індивідуальних особливостей поведінки тварин у 

якості технологічної складової 
 
312. Індексна оцінка свиней, отримана за методом BLUP (методичні 
рекомендації) / В. І. Халак, В. Ф. Зельдін, П. Т. Чегорка. – Д. : ДУ 
ІСГСЗ НААН, 2015. – 47 с. 

Наведено методи оцінки племінної цінності свиней за показниками 

власної продуктивності, ознаками відтворювальної здатності, 

відгодівельними та м’ясними якостями, а також базу даних тварин 

основного стада свиней суб’єктів племінної діяльності та спеціалізованих 

господарств з виробництва свинини Дніпропетровської області, оцінених за 

основними селекційними ознаками при використанні методу BLUP 
 



~ 82 ~ 

313. Нематодозно-цестодозні інвазії курей (діагностика, комплексне 
лікування, профілактика) методичні рекомендації / Маршалкіна Т. В., 
Богач М. В., Євтушенко А. В., Темний М. В., Степанова Н. О. – Д. : 

ДУ ІСГСЗ, 2015. – 22 с. 
Методичні рекомендації встановлюють порядок оптимальних 

строків проведення діагностичних, лікувально-профілактичних, санітарних, 

зоотехнічних заходів з метою боротьби і профілактики встановлюють 

порядок оптимальних строків проведення діагностичних, лікувально-
профілактичних, санітарних, зоотехнічних заходів з метою боротьби і 

профілактики основних нематодозно-цестодозних інвазій курей у 

сільськогосподарському виробництві 

 

314. Параметри виробничого типу тварин здатних виробляти понад 
6000 кг молока за стандартну лактацію (методичні рекомендації) / 

Козир В. С., Денисюк О. В., Логвіненко В. І. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 15 с. 
В матеріалах викладені результати наукових досліджень щодо 

впливу росту і розвитку тварин на їх продуктивність. Розроблено і науково-

обґрунтовано параметри (жива вага та будова тіла) корів здатних 
виробляти понад 6000 кг молока за 305 днів лактації 

 

315. Перелік удосконалених методів з надання науково-

консультаційної підтримки агроформуванням і сільському населенню 
Дніпропетровської області в освоєнні новітніх технологій і методів 
прибуткового господарювання / Бенда Р. В., Бондаренко А. С., Шишкіна О. Ю., 
Прядко Ю. М., Федоренко І. Є. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 6 с. 

Перелік удосконалених методів з надання науково-консультаційної 

підтримки агроформуванням і сільському населенню Дніпропетровської 

області в освоєнні новітніх технологій і методів прибуткового 

господарювання 
 
316. Забезпеченість ґрунтів Херсонської області мікроелементами 
для польових і плодових культур (науково-методичне видання) / 
Фатєєв А. І., Мірошниченко М. М., Величко В. А., Семенов Д. О., 
Соловей В. Б., Бородіна Я. А., Самохвалова В. Л., Смірнова К. Б., 

Панасенко Є. В., Захарова М. А., Кутова А. М., Лучникові Є. В., Куц О. А., 
Шемет А. М., Білівець І. І., Залавський Ю. В., Морозов В. В., 
Ушкаренко В. О., Нестеренко В. П., Безніцька Н. В., Яцук І. П. Жилкін В. А., 
Вожегова Р. А., Морозов О. В., Чабан В. І., Крамарьов С. М., Подобед О. Ю., 
Господаренко Г. М., Машинник О. О., Сенін В. В., Малюк Т. В., 
Безуглий О. П., Шукайло С. П., Рибін Р. М., Саприкіна Я. Ю., 
Найдьонова В. О. – Х., 2015. – 106 с. 
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Дана оцінка забезпеченості ґрунтів Херсонської області валовими і 

рухомими формами мікроелементів. Наведені результати досліджень по 

вмісту мікроелементів в сільськогосподарських культурах,розрахунки 

балансу МЕ у сівозміні за різних систем удобрення. Запропонована 

технологія застосування мікродобрив під польові і плодові культури, 

наведено економічна ефективність їх використання 
 

317. Система заходів щодо підвищення відтворювальної здат-ності 
корів залежно від сезону отелення, технології, рівня годівлі та інших 
факторів (методичні рекомендації) / Козир В. С., Логвіненко В. І., 
Денисюк О. В. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 21 с. 

В матеріалах викладені результати наукових досліджень щодо 

впливу походження, рівня молочної продуктивності, сезону отелення та 

інших факторів на відтворювальну здатність корів 
 
318. Сорго цукрове (генетичні ресурси, селекція, технологія, 
використання) (науково-методичні рекомендації) / Черенков А. В., 

Дзюбецький Б. В., Яланський О. В., Черчель В. Ю., Боденко Н. А., 
Остапенко С. М., Середа В. І., Байса І. П., Кух М. В., Бондаренко  Н. С., 
Кононюк Н. О., Ісаєва Н. М., Дудка М. І., Краснєнков С. В., Артеменко 
С. Ф. – Д., ДУ ІСГСЗ, 2015. – 22 с. 

Висвітлені основні розробки в селекції сорго цукрового в ДУ ІСГ СЗ, 

де наведено оцінку зразків цукрового сорго за вмістом цукру у сокові та дані 

про рівень прояву комбінаційної здатності вихідного матеріалу за 

біометричними показниками. Представлено опис сортів та гібридів 

цукрового сорго створених в інституті та технологію їх вирощування 
 
319. Агротехнологічні особливості проведення сівби озимих 
культур в степовій зоні в 2015 році (науково-практичні рекомендації) / 
Павленко О. М., Краснопольський Я. В., Сухомлин Л. В., Гадзало Я. М., 
Заришняк А. С., Іващенко О. О., Пилипенко Л. А., Удовицький В. О., 
Жученко С. І., Черенков А. В., Шевченко    М. С., Черчель В. Ю., 

Боденко Н. А., Циков В. С., Козельський О. М., Хорішко С. А., 
Ісаєнков В. В., Кротінов І. В., Костиря І. В., Солодушко М. М., 
Гасанова І. І., Цилюрик О. І., Чабан В. І., Ткаліч Ю. І., Рибка В. С., 
Бенда Р. В., Шевченко І. А., Поляков О. І., Нестерець В. Г., Ярошенко С. С., 
Остапенко М. А., Педаш О. О., Желязков О. І., Шевченко О. М., 
Явдощенко М. П., Горщар О. А., Семяшкіна А. О., Дудка М. І., 
Бондаренко А. С., Матюха В. Л., Компанієць В. О., Пальчук Н. С., 

Сучкова В. М., Моргун Л. В., Черенкова Т. П., Педаш Т. М., Прядко Ю. М., 
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Швець Н. В., Федоренко І. Є., Кулик А. О., Ковтун О. В. – Д. : ДУ 

ІСГСЗ, 2015. – 46 с. 
В рекомендаціях наведені питання з організації та проведення робіт 

з сівби озимих культур в Степовій зоні у 2015 р., а саме: оптимізації режиму 
живлення і застосування інтегрованої системи захисту рослин від бур’янів, 

хвороб і шкідників, використання сучасних високопродуктивних машин та 

знарядь, своєчасного і якісного виконання всіх технологічних операцій. 

Також, представлено інформацію по новим високоврожайним сортам 

озимих зернових культур 

 

320. Вирощування озимих зернових культур в зоні Степу (науково-
практичні рекомендації) / Черенков А. В., Нестерець В. Г., 
Солодушко М. М., Грузінов С. К., Желязков О. І., Ярошенко С. С., 

Остапенко М. А., Бондаренко А. С., Педаш О. О., Судак Н. С., 
Бондаренко О. В.. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 46 с 

Наведено шляхи підвищення продуктивності та ефективності 

виробництва озимих зернових культур в зоні Степу України за рахунок 

наступних факторів: збереження родючості ґрунтів на основі раціонального 

використання земельних ресурсів та застосування добрив, впровадження 

системи машин з високою точністю виконання агротехнологічних операцій, 

поліпшення фітосанітарного стану посівів та максимального використання  
потенціалу сортів 

 

321. Економічна оцінка маркетингових заходів і трансферу 

наукових розробок в рослинницькій та тваринницькій галузях / 
Бенда Р. В., Бондаренко А. С., Шишкіна О. Ю., Прядко Ю. М., 
Федоренко І. Є. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 16 с. 
 

322. Енергія біомаси для агропромислового комплексу / Козир  В. С., 
Сокрут О. В., Халак В. І., Чернявський С. Є. – Д.: ДУ ІСГСЗ НААН, 
2015. – 83 с. 

Узагальнено результати досліджень, розробок і рекомендацій 

вітчизняних та закордонних вчених з питань виробництва та використання 

біогазу, як джерела альтернативного енергозабезпечення агропромислового 

виробництва 

 

323. Ефективна система коферментації субстрату для анаеробного 
зброджування (науково-практичні рекомендації) / Козир В. С., 
Халак В. І., Сокрут О. В., Чернявський С. Є. – Д.: ДУ ІСГСЗ НААН, 
2015. – 18 с. 

Визначені за результатами досліджень та надані в рекомендаціях 

показники виходу біогазу від субстрату у різних співвідношеннях 
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компонентів сировини рослинного та тваринного походження можуть бути 

використані при розрахунку прогнозованої продуктивності біогазових 

установок для енергозабезпечення тваринницьких ферм 

 

324. Застосування основних елементів екологічно збалансованих 
систем землеробства в аграрних господарствах Степу з різними 
формами власності (науково-практичні рекомендації) / Заришняк  А. С.,  
Пилипенко Л. А., Камінський В. Ф., Шевченко М. С., Черенков А. В., 

Лебідь Є. М., Цилюрик О. І., Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., 
Чабан В. І. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 28 с. 

На основі сучасних даних аграрної науки у рекомендаціях показано, 

що впровадження сівозмін, які відповідають спеціалізації та економічним 

можливостям агропідприємств (з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов і 

при дотриманні вимог сучасних технологій вирощування сільсько-
господарських культур) є запорукою отримання високих стабільних урожаїв 

і збереження родючості ґрунту незалежно від розмірів і форм власності. 

Приведені схеми сівозмін різних типів та видів для господарств різної 

спеціалізації, наведені дані щодо сприятливих попередників та необхідних 

строків повернення сільськогосподарських культур на попереднє місце 

вирощування 

 

325. Застосування основних елементів технології вирощування 
кукурудзи з соєю в короткоротаційних сівозмінах для господарств 
різних форм власності зони Степу (науково-практичні рекомендації) / 

Заришняк А. С., Пилипенко Л. А., Камінський В. Ф., Удовицький В. О., 
Черенков А. В., Шевченко М. С., Лебідь Є. М., Цилюрик О. І., 

Десятник Л. М., Артеменко С. Ф. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 26 с. 
В рекомендаціях висвітлені питання з організації та впровадження в 

господарствах різних форм власності короткоротаційних сівозмін кукурудзи 

з соєю 

 

326. Науково-практичні рекомендації з проведення збирання 
врожаю в зоні степу в умовах 2015 р. / Павленко О. М., 
Краснопольський Я. В., Сухомлин Л. В., Гадзало Я. М., Заришняк А. С., 
Іващенко О. О., Удовицький В. О., Жученко С. І., Черенков А. В., 
Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Боденко Н. А., Циков В. С., 

Козельський О. М., Солодушко М. М., Гасанова І. І., Гирка А. Д., 
Кирпа М. Я., Рибка В. С., Федоренко Е. М., Бенда Р. В., Ткаліч Ю. І. 
Хорішко С. А., Петрушак В. Я., Ісаєнков В. В., Кротінов І. В., Костиря І. В., 
Нестерець В. Г., Ярошенко С. С., Желязков О. І., Явдощенко М. П., 
Остапенко М. А., Педаш О. О., Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., 
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Остапенко С. М., Ільєнко О. В., Шевченко О. М., Компанієць В. О.,  
Матюха В. Л., Кравець С. С., Гирка Т. В., Скотар С. О., Базілєва Ю. С., 
Семяшкіна А. О.,  Бондаренко А. С.,  Сучкова В. М., Моргун Л. В., 

Черенкова Т. П., Бондаренко О. В.,  Педаш     Т. М., Прядко Ю. М., 
Пальчук Н. С., Швець Н. В., Кулик А. О., Алексєєв Я. В.,  Стюрко М. О., 
Бондарь Л. М.,  Кулик І. О., Ноздріна Н. Л., Семенкова А. С.  – Д. : ДУ 

ІСГСЗ, 2015. – 36 с. 
В рекомендаціях наведені питання з організації та проведення робіт 

по збиранню врожаю сільськогосподарських культур. Обґрунтовано питання 

стану продуктивності і економічної ефективності вирощування зернових 

культур 

 

327. Освоєння інноваційно-технологічного комплексу весняно-
польових робіт в степовій зоні (науково-практичні рекомендації з 
вирощування сільськогосподарських культур в 2015 році) / Павленко О. М., 
Краснопольський Я. В., Сухомлин Л. В., Гадзало Я. М., Заришняк А. С., 

Іващенко О. О., Пилипенко Л. А., Удовицький В. О., Жученко С. І., 
Черенков А. В., Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Лебідь Є. М., Циков В. С., 
Дзюбецький Б. В., Козельський О. М., Хорішко С. А., Петрушак В. Я., 
Ісаєнков В. В., Костиря І. В., Кротінов І. В., Боденко Н. А., Ткаліч Ю. І., 
Десятник Л. М., Цилюрик О. І., Чабан В. І., Солодушко М. М., 
Гасанова І. І., Гирка А. Д., Дудка М. І., Кирпа М. Я., Федоренко Е. М., 
Рибка В. С., Бенда Р. В., Нестерець В. Г., Краснєнков С. В., Ткаліч І. Д., 

Льоринець Ф. А., Ярошенко С. С., Желязков О. І., Грузінов С. К., 
Явдощенко М. П., Остапенко М. А., Педаш О. О.,  Пінчук Н. І., 
Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., Остапенко С. М., Ільєнко О. В., 
Шевченко О. М., Матюха В. Л., Кравець С. С., Гирка Т. В.,  Яланський О. В., 
Артеменко С. Ф., Скотар С. О., Базілєва Ю. С., Семяшкіна А. О., 
Бондаренко А. С., Судак В. М., Сучкова В. М., Моргун Л. В., 
Черенкова Т. П., Бондаренко О. В.,  Педаш Т. М., Прядко Ю. М., 
Пальчук Н. С., Швець Н. В., Кулик А. О., Березовський С. В., Алексєєв Я. В., 

Стюрко М. О., Бондарь Л. М., Ліб І. М., Коцюбан Д. А., Шапка В. П., 
Кулик І. О., Ніценко М. П., Пороцька Л. П., Ноздріна Н. Л., Семенкова А. С.  
– Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 60 с. 

Представлено технологічні рекомендації з вирощування кукурудзи в 

степовій зоні в умовах 2015 року. Внесено пропозиції щодо оптимізації 

строків сівби і густоти стояння кукурудзи залежно від гідротермічних умов 

 

328. Особливості осіннього розвитку посівів озимих культур в 
посушливих умовах 2015 року та заходи збереження їх продуктивності 
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(науково-практичні рекомендації) / Павленко О. М.,  Краснопольський Я. В., 
Топчій В. М., Сухомлин Л. В., Гадзало Я. М, Бащенко М. І., Заришняк А. С., 
Іващенко О. О., Пилипенко  Л. А., Удовицький В. О., Черенков А. В., 

Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Циков В. С., Дзюбецький Б. В., 
Козельський О. М., Боденко Н. А., Солодушко М. М., Гирка А. Д., 
Ретьман С. В., Камінський   В. Ф., Ткаченко М . А., Юла В. М.  – Д. : 
ДУ ІСГСЗ, 2015. – 16 с. 

В рекомендаціях наведені питання з особливості осіннього розвитку 

посівів озимих культур в посушливих умовах 2015 року. Висвітлені перевірені 

наукою і виробничим досвідом технологій з догляду за озимими та заходи 

збереження їх продуктивності  

 

329. Підвищення ефективності контролювання шкодочинності 
бур’янів, в енергоощадних технологіях вирощування 
сільськогосподарських культур (науково-практичні рекомендації) / 
Заришняк А. С., Іващенко О. О., Пилипенко Л. А., Удовицький В. О.,    
Черенков А. В., Шевченко М. С., Черчель В. Ю., Боденко  Н. А., Циков В. С., 

Ткаліч Ю. І., Матюха В. Л., Бокун О. І., Шевченко О. М., Кравець С. С. 
– Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 22 с. 

У рекомендаціях висвітлені актуальні питання з інтегрованого 

захисту агрофітоценозів від бур’янів. Описано біологічні особливості 

польових культур і ситуація з бур’янами у виробництві; ефективність 

біологічного і хімічного захисту від бур’янів посівів пшениці озимої; вплив 

основного обробітку ґрунту формування фітоценозів бур’янів в посівах 
кукурудзи і соняшнику  

  

330. Рекомендації з підвищення якості зерна / Гадзало Я. М., 

Заришняк А. С., Іващенко О. О., Удовицький В. О., Черенков А. В., 
Шевченко М. С., Циков В. С., Гасанова І. І., Остапенко М. А., 
Ноздріна Н. Л., Семенкова А. С. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 24 с. 

У рекомендаціях висвітлені узагальнені результати наукових 

досліджень з підвищення якості зерна пшениці озимої та агротехнічні 

прийоми поліпшення його технологічних показників в умовах степової зони 

 

331. Рекомендації з удосконалення основних складових трансферу 
інновацій у рослинництві та тваринництві для використання 
агроформуваннями регіону / Черенков А. В., Бенда Р. В., Бондаренко А. С., 
Шишкіна О. Ю., Прядко Ю. М., Федоренко І. Є. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 30 с. 

 

332. Система захисту пшениці озимої та кукурудзи від шкідників та 
хвороб у зоні Степу у сучасних умовах (науково-практичні 
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рекомендації) / Явдощенко М. П., Ткаліч Ю. І., Горщар О. А., 
Педаш Т. М. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 12 с. 

Наведена система заходів захисту пшениці озимої та кукурудзи від 

шкідників та хвороб у зоні Степу України 

 

333. Система мульчувального обробітку ґрунту і удобрення в 
сівозмінах Степу (науково-практичні рекомендації) / Заришняк А. С., 

Пилипенко Л. А., Камінський В. Ф., Черенков А. В., Шевченко М. С., 
Лебідь Є. М., Цилюрик О. І., Горбатенко А. І., Десятник Л. М., 
Судак В. М., Чабан В. І., Шапка В. П. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 28 с. 

Впровадження системи мульчувального обробітку ґрунту в аграрне 

виробництво сприяє підвищенню продуктивності і рентабельності 

вирощуваних культур, збереженню родючості чорноземів, регуляції водного, 

повітряного і поживного режимів ґрунту 

 

334. Система оптимізації живлення рослин та управління 
родючістю ґрунтів в землеробстві зони Степу (рекомендації) / 
Заришняк А. С., Пилипенко Л. А., Черенков А. В., Шевченко М. С., 
Лебідь Є. М., Чабан В. І., Крамарьов С. М., Подобед О. Ю., Цилюрик О. І., 
Десятник Л. М., Шайтор Т. М., Ковальова Н. В., Білоконь Л. М. – Д. : 
ДУ ІСГСЗ, 2015. – 34 с. 

Наведено характеристику ґрунтового покриву зони Степу України, 

забезпеченість чорноземів макро- та мікроелементами, динаміку змін 

агрохімічних показників ґрунту залежно від рівня застосування добрив у 

землеробстві, біологічні особливості та шляхи ефективного застосування 

мінеральних добрив і мікродобрив в технологіях вирощування озимої пшениці, 

кукурудзи, ячменю, соняшника, використання методів ґрунтової і рослинної 

діагностики для оптимізації і коригування живлення рослин. Запропоновано 

орієнтовні схеми розподілу добрив у інтенсивних сівозмінах степової зони 

  

335. Удосконалені параметри нормованої годівлі високо про-
дуктивної великої рогатої худоби молочних порід України (науково-
практичні рекомендації) / Петренко В. І., Михальченко С. А., Дімчя Г. Г., 
Майстренко А. Н. – Д.: ДУ ІСГСЗ, 2015. – 88 с. 

Висвітлено сучасні вимоги та нормативи щодо ведення 

високопродуктивного молочного скотарства, включено велику кількість 

табличних даних про потреби корів різної продуктивності в поживних 

речовинах, методику складання оптимальних раціонів, методику визначення 

кондиції тварин і інші довідкові дані 
 

336. База даних конкурентоспроможних завершених наукових 
розробок, придатних для впровадження в агроформуваннях 
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Дніпропетровської області / Черенков А. В., Боденко Н. А., Бенда Р. В., 
Бондаренко А. С., Шишкіна О. Ю., Прядко Ю. М., Федоренко І. Є. – 
Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 16 с 

Рекомендації з освоєння технологій, окремих їх елементів, сортів і 
гібридів сільськогосподарських культур, порід тварин в галузях 

агропромислового виробництва Дніпропетровської області 

 

337. Банк завершених наукових розробок, що рекомендуються для 

освоєння в АПВ регіону / Бенда Р. В., Бондаренко А. С., Шишкіна О. Ю., 
Прядко Ю. М., Федоренко І. Є. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 32 с. 
  

ПАТЕНТИ 
 

338. Пат. 98896 Україна, МПК (2015.01) А 61D 99/00 Спосіб 
виділення лістерій із патологічного матеріалу / В. М. Плис, Н. В. Біла, 
Т. В. Колбасіна; заявник і власник патенту Державна установа 
Інститут сільського господарства степової зони НААН України. – 
№ u201412836; заявл. 01.12.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. №9. 
 

339. Пат. 98895 Україна, МПК (2015.01) А61D 99/00. Спосіб 

отримання біомаси спорульованих ооцист Eimeria spp. курей / 
Т. В. Маршалкіна, В. В. Сентюрін; заявник і власник патенту 
Державна установа Інститут сільського господарства степової зони 
НААН України; заявл. 01.12.14; опубл. 12.05.2015, Бюл. №9. 

 

340. Пат. 103360 Україна, МПК (2015.01) А61К 35/02. Засіб 
комплексної дії за змішаної нематодозно-цестодозної інвазії курей / 
Т. В. Маршалкіна, Г. В. Заiкіна, Г. Н. Мартиненко, О. Ю. Зайченко, 

В. М. Плис, Н. В. Біла, Т. В. Колбасіна, Г. А. Мартиненко; заявник і 

власник патенту Державна установа Інститут сільського господарства 
степової зони НААН України; заявл. 30.06.15; опубл. 10.12.2015, Бюл. 
№23. 

 

341. Пат. 95043 Україна, МПК (2006.01) А 01В 79/02 Спосіб 
вирощування пшениці озимої в зоні Степу України після попередника 
соняшника / А. В. Черенков, М. М. Солодушко, І. І. Середа, 
М. П. Явдощенко, І. І. Гасанова, О. І. Желязков, О. О. Педаш, 
О. В. Бондаренко; заявник і власник патенту Державна установа 

Інститут сільського господарства степової зони НААН України. – № u 
2014 06756; заявл. 16.06.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. 
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342. Пат. № 150217 Україна. Кукурудза звичайна ДН Аншлаг. 
Опубл. 07.04.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні на 2015 рік.  
 

343. Пат. № 150218 Україна. Кукурудза звичайна ДН Синевир.  
Опубл. 07.04.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні на 2015 рік.  
 

344. Пат. № 150219 Україна. Кукурудза звичайна ДН Софія. Опубл. 
05.03.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.  
 
345. Пат.№ 150220 Україна. Кукурудза звичайна ДН Дніпро. Опубл. 

05.03.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.  
 
346. Пат. № 150294 Україна. Кукурудза звичайна ДН Рута. Опубл. 
09.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.   
 

347. Пат.№ 150295 Україна. Кукурудза звичайна ДН Галатея. 
Опубл. 09.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні на 2015 рік.  
 
348. Пат. № 150296 Україна. Кукурудза звичайна ДН Світязь. 
Опубл. 09.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні на 2015 рік.  
 

349. Пат. № 150297 Україна. Кукурудза звичайна ДН Паланок. 
Опубл. 09.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні на 2015 рік.  
 

350. Пат. № 150314 Україна. Кукурудза звичайна ДН Аджамка. 
Опубл. 07.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні на 2015 рік.  
 

351. Пат. № 150315 Україна. Кукурудза звичайна ДН Корунд. 
Опубл. 09.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні на 2015 рік.  
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352. Пат. № 150317 Україна. Кукурудза звичайна ДН Рубін. Опубл. 
09.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.  
 

353. Пат. № 150325 Україна. Кукурудза звичайна ДБ Хотин. Опубл. 
09.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.  
 
354. Пат. № 150326 Україна. Кукурудза звичайна ДН Зоряна. 
Опубл. 09.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні на 2015 рік.  
 

355. Пат. № 150327 Україна. Кукурудза звичайна ДН Арго. Опубл. 

09.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.  
 

356. Пат. № 150316 Україна. Кукурудза звичайна ДН Орлик. Опубл. 
07.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.  
 

357. Пат. № 150318 Україна. Кукурудза звичайна ДН Деметра. 
Опубл. 09.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні на 2015 рік.  
 

358. Пат. № 150479 Україна. Кукурудза звичайна Марсер. Опубл. 

07.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.  
 

359. Пат. № 150480 Україна. Кукурудза звичайна Марліз. Опубл. 
07.07.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.  
 

360. Пат. № 150216 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Черемош М. Опубл. 07.04.2015, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік.  
 

361. Пат. № 140585 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДКВ 3151ЗМСВ. Опубл. 10.09.2015, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік.  
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362. Пат. № 140594 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДКВ 3451ЗМСВ. Опубл. 10.09.2015, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік.  

 

363. Пат. № 150508 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ІК 238-1ВС. Опубл. 10.08.2015, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік.  
 

364. Пат. № 150719 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент ІКС 3207 М. Опубл. 22.07.2015, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік.  
 

365. Пат. № 150720 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ІКС 212 ВМ. Опубл. 22.07.2015, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік.  
 

366. Пат. № 150933 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Рось С. Опубл. 05.10.2015, Реєстр сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні на 2015 рік.  
 

367. Пат. № 150934 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Припять С. Опубл. 05.10.2015, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік.  
 

368. Пат. № 150935 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Дніпро С. Опубл. 05.10.2015, Реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік.  
 

369. Пат. № 150261 Україна. Сорго віникове Ринкове. Опубл. 
05.03.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік. 
  
370. Пат. № 150262 Україна. Сорго суданське Стратея. Опубл. 
05.03.2015. Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.  
 

371. Пат. № 150263 Україна. Сорго цукрове Цукрове 1. Опубл. 
07.04.2015, Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік.  
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СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 

СОРТІВ РОСЛИН 
 

372. № 150451 Україна. Кукурудза звичайна ДН Аншлаг / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, Л. А. Ільченко, 
О. І. Калінчук, В. О. Хроменко, С. С. Осадчій (Україна). Опубл. 
26.02.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 
373. № 150452 Україна. Кукурудза звичайна ДН Синевир / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, О. П. Олізько, В. А. Марочко, 
Т. В. Негода, Е. М. Рябченко, Т. М. Сатарова, А. М. Черномиз, 

Я. Д. Заплітний, Е. М. Федоренко (Україна). Опубл. 20.03.2015. 
Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік. 
 
374. № 150453 Україна. Кукурудза звичайна ДН Софія / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, І. Д. Галечко, 
Л. А. Ільченко, Н. А. Боденко, Ю. В. Гусак, О. Л. Гайдаш, 

О. Р. Юхимович, В. С. Рубан (Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний 
реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 
375. № 150454 Україна. Кукурудза звичайна ДН Дніпро / Б. В. 
Дзюбецький, В. Ю. Черчель, І. Д. Галечко, М. М. Федько,  Н. А. 
Боденко, Т. М. Бондарь, В. І. Мотренко, І. В. Кротінов, Ю. В. Гусак  
(Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 
376. № 150455 Україна. Кукурудза звичайна ДН Рута / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, І. Д. Галечко, М. М. Федько,  
Н. А. Боденко, В. А. Марочко, Л. А. Ільченко, О. П. Рябченко 
(Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

377. № 150456 Україна. Кукурудза звичайна ДН Галатея / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Н. А. Боденко, М. М. Федько, 
І. Д. Галечко, О. П. Олізько, Л. А. Ільченко, Ю. А. Коробко (Україна). 
Опубл. 20.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення  в Україні на 2015 рік. 
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378. № 150457 Україна. Кукурудза звичайна ДН Світязь / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Н. А. Боденко, М. М. Федько, 
І. Д. Галечко, О. П. Олізько, Т. В. Негода, І. М. Купар  (Україна). 

Опубл. 20.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 

379. № 150458 Україна. Кукурудза звичайна ДН Паланок / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, О. П. Олізько, М. М. Федько, 
В. А. Марочко, Т. В. Негода, Л. А. Ільченко, М. Я. Кирпа, В. В. Плотка  
(Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

380. № 150460 Україна. Кукурудза звичайна ДН Аджамка / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, Л. А. Ільченко,  
Н. А.  Боденко, І. М. Купар, Т. М. Бондарь, Ю. В. Гусак, І. Д. Галечко,    
М. Я. Кирпа (Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний реєстр сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

381. № 150461 Україна. Кукурудза звичайна ДН Корунд / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Л. А. Ільченко,  Н. А. Боденко, 
Е. М. Рябченко, М. М. Федько, О. Л. Гайдаш, К. В. Деркач, 
Е. М. Федоренко, І. Д. Галечко, (Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний 

реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

382. № 150462 Україна. Кукурудза звичайна ДН Рубін / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, О. П. Олізько, 
В. А. Марочко, Т. В. Негода, Н. А. Боденко, Ю. В. Гусак, О. Л. Гайдаш, 
М. М. Бернацький (Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний реєстр 
сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

383. № 150463 Україна. Кукурудза звичайна Марсер / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, С. М. Терещук, О. І. Калінчук, 

В. О. Хроменко, С. С. Осадчій  (Україна). Опубл. 26.02.2015. Державний 
реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

384. № 150464 Україна. Кукурудза звичайна Марліз / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, С. М. Терещук, О. І. Калінчук, 
В. О. Хроменко, С. С. Осадчій  (Україна). Опубл. 26.02.2015. Державний 
реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
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385. № 150465 Україна. Кукурудза звичайна ДБ Хотин / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, О. П. Олізько, 
В. А. Марочко, Т. В. Негода, М. М. Бернацький, Я. Д. Заплітний, 

Т. Я. Карп, Г. В. Козак (Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний 
реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

386. № 150466 Україна. Кукурудза звичайна ДН Зоряна / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Л. А. Ільченко,  Н. А. Боденко, 
Ю. А. Коробко, Н. О. Лой, О. Р. Юхимович, Е. М. Рябченко, 
В. В. Плотка, О. В. Абельмасов (Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний 
реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

387. № 150467 Україна. Кукурудза звичайна ДН Арго / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, Л. А. Ільченко,  
Н. А. Боденко, Ю. А. Коробко, О. Р. Юхимович, Е. М. Рябченко, 
О. Л. Гайдаш, В. В. Плотка  (Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний 
реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

388. № 150468 Україна. Кукурудза звичайна ДЗ Латориця / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, О. П. Олізько, 
В. А. Марочко, Т. В. Негода, О. Є. Абраімова, І. П. Ковач, О. Л. Залізняк, 
О. І. Мисько  (Україна). Опубл. 20.03.2015. Державний реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

389. № 150811 Україна. Кукурудза звичайна ДН Орлик / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, Л. А. Ільченко,  
Н. А. Боденко, Е. М. Рябченко, О. П. Рябченко, Т. М. Сатарова, 
І. Д. Галечко, А. В. Черенков (Україна). Опубл. 23.04.2015. Державний 
реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

390. № 150812 Україна. Кукурудза звичайна ДН Деметра / 
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, Л. А. Ільченко,  

Н. А. Боденко, І. М. Купар, Т. М. Бондарь, І. Д. Галечко, В. І. Мотренко, 
Ю. В. Гусак, (Україна). Опубл. 23.04.2015. Державний реєстр сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

391. № 150453 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Черемош М / Є. І. Беліков, А. В. Алдошин, Л. О. Манятіна 
(Україна). Опубл. 23.04.2015. Державний реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
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392. № 150519 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДК 2323 МВ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 20.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні на 2015 рік. 
 

393. № 150627 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 
ІК 2381 С / О. М. Івахненко,  Є. І. Беліков, Т. Г. Купріченкова, 
А. В. Алдошин, Л. О. Манятіна (Україна). Опубл. 27.03.2015. Державний 
реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

394. № 150628 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 
Аі 7465 М / Є. І. Беліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова (Україна). 
Опубл. 27.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні на 2015 рік. 
 

395. № 150630 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 
ІКС 0471М / Б. В. Дзюбецький, Є. І. Беліков, А. В. Алдошин, 
Т. Г. Купріченкова (Україна). Опубл. 27.03.2015. Державний реєстр 
сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

396. № 150631 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Конка М / В. Ю. Черчель, Є. І. Беліков, А. В. Алдошин, 
Т. Г. Купріченкова, О. М. Савченко (Україна). Опубл. 27.03.2015. 
Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

на 2015 рік. 
 

397. № 150634 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДК 733-7 М / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 27.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 

398. № 150635 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДК 402М / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 27.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні на 2015 рік. 
 

399. № 150639 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Крос 289С / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
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Опубл. 27.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 

400. № 150640 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент ДК 2953 ЗСЗМ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель 
(Україна). Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

401. № 150641 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДК 8141 МВ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 

402. № 150642 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент Зоя М / Є. І. Беліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова, 
О. Є. Клімова, С. О. Шевченко, О. М. Савченко (Україна). Опубл. 
31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 

403. № 150643 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДК 3151 СВЗМ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель 
(Україна). Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

404. № 150644 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент ДК 721 СВЗМ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 

405. № 150645 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДК 721 М / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 

406. № 150646 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент ДК 772 М / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
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407. № 150647 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДК 7423 М / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні на 2015 рік. 
 

408. № 150648 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДК 7423 СВЗМ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель 
(Україна). Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

409. № 150649 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДК 7457 СВЗМ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель 
(Україна). Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

410. № 150650 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ДК 318 СВЗМ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 

411. № 150651 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ІКС 3202 ЗМ / Є. І. Беліков, С. О. Шевченко (Україна). 
Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні на 2015 рік. 
 

412. № 150652 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ІКС 3207 М / Є. І. Беліков, А. В. Алдошин, О. М. Савченко 
(Україна). Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

413. № 150653 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент ІКС 212 ВМ / Є. І. Беліков, Т. Г. Купріченкова, 
О. Є. Клімова (Україна). Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

414. № 150654 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Крос 254М / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
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415. № 150655 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Крос 255М / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні на 2015 рік. 
 

416. № 150656 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Крос 251М / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 
Опубл. 31.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 

417. № 151081 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський компонент 
Рось С / Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, Т. Г. Купріченкова, 
Л. О. Манятіна (Україна). Опубл. 05.10.2015. Державний реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

418. № 151082 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Припять С / Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, 
Т. Г. Купріченкова (Україна). Опубл. 05.10.2015. Державний реєстр 
сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. 
 

419. № 151083 Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 
компонент Дніпро С / О. М. Івахненко, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, 
Т. Г. Купріченкова, Л. О. Манятіна (Україна). Опубл. 05.10.2015. 

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік. 
 

420. № 150604 Україна. Сорго віникове Ринкове / А. Т. Самойленко, 
Т. А. Шевченко, О. В. Яланський (Україна). Опубл. 20.03.2015. 
Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік. 
 

421. № 150605 Україна. Сорго суданське Стратея / М. С. Калашник, 
Т. А. Шевченко, А. Т. Самойленко, О. В. Яланський (Україна). Опубл. 

20.03.2015. Державний реєстр сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік. 
 

422. № 150606 Україна. Сорго цукрове Цукрове 1 / 
А. Т. Самойленко, Т. А. Самойленко (Україна). Опубл. 20.03.2015. 
Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2015 рік. 
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кукурудзи : дис. кандидата с.-г. наук : 06.01.05 / Борисова Вікторія 
Вікторівна. – Д., 2015. – 230 с. 
 

424. Пальчук Н. С. Формування зернової продуктивності пшениці 
озимої залежно від сорту, попередника та мінерального живлення в 
північному Степу : дис. кандидата с.-г. наук : 06.01.09 / Пальчук 
Наталія Станіславівна. – Д., 2015. – 181 с. 
 

425. Стюрко М. О. Фактори формування та методи визначення 
схожості насіння гібридів кукурудзи : дис. кандидата с.-г. наук : 
06.01.05 / Стюрко Марина Олександрівна. – Д., 2015. – 181 с. 

 

426. Бондарь Т. М. Створення та добір вихідного матеріалу плазми 

Айодент при селекції середньостиглих і середньопізніх гібридів 
кукурудзи : дис. кандидата с.-г. наук : 06.01.05 / Бондарь Тетяна 
Миколаївна. – Д., 2015. – 191 с. 
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ІМЕННИЙ   ПОКАЖЧИК 

 

№ 

п/п 
ПІБ Посилання 

1. Абельмасов О.В. 270; 386 

2. Абраімова О.Є. 
84; 87; 121; 231; 247; 249; 260; 280; 281; 307; 308; 

309; 388 

3. Алдошин А.В. 149; 301; 310; 391; 393; 394; 395; 396; 402; 412; 417; 418; 419  

4. Алексєєв Я.В. 326; 327 

5. Артеменко С.Ф. 7; 60; 91; 153; 207; 218; 258; 318; 325; 327 

6. Базілєва Ю.С. 44; 86; 132; 326; 327 

7. Байса І.П. 185; 187; 188; 318 

8. Бебех А.В. 265 

9. Безсусідня Ю.В. 310 

10. Бенда Р.В. 
6; 53; 56; 107; 305; 315; 319; 321; 326; 327; 331; 336; 

337 

11. Березовський С.В. 96; 110; 122; 213; 327 

12. Бєліков Є.І. 391; 393; 394; 395; 396; 402; 411; 412; 413 

13. Біла Н.В. 117; 143; 338; 340 

14. Білоконь Л.М. 334 

15. Боденко Н.А. 

36; 40; 267; 297; 302; 318; 319; 326; 327; 328; 329; 

336; 374; 375; 376; 377; 378; 380; 381; 382; 386; 387; 

389; 390 

16. Бокун О.І. 224; 310; 329 

17. Бондаренко О.В. 6; 129; 194; 198; 320; 326; 327; 341 

18. Бондаренко А.С. 
6; 107; 129; 305; 315; 319; 320; 321; 326; 327; 331; 336; 

337 

19. Бондаренко Н.С. 187; 188; 318 

20. Бондарь Т.М. 269; 302; 375; 380; 390; 426 

21. Бондарь Л.М. 39; 44; 45; 58; 73; 74; 204; 234; 257; 326; 327 

22. Борисова В.В. 247; 308; 309; 423 

23. Бочевар О.В. 98; 105; 130; 326; 327 

24. Гайдаш О.Л. 100; 261; 266; 374; 381; 382; 387 

25. Гасанова І.І. 6; 20; 128; 192; 319; 326; 327; 330; 341 

26. Гирка А.Д. 6; 22; 99; 105; 109; 127; 235; 298; 326; 327; 328 

27. Гирка Т.В. 209; 326; 327 

28. Гончаров Ю.А. 121; 248; 250; 280; 284 

29. Горщар О.А. 101; 209; 306; 319; 332 

30 Грузінов С.К. 320; 327 

31. Гуменний В.Д. 38; 62; 67; 68; 251; 252 

32. Денисюк О.В. 70; 272; 303; 304; 311; 314; 317 

33. Деркач К.В. 84; 231; 249; 260; 307; 308; 309; 381 
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34. Десятник Л.М. 153; 155; 157; 210; 277; 324; 325; 327; 333; 334 

35. Дзюбецький Б.В. 

36; 40; 72; 79; 232; 267; 280; 297; 302; 310; 318; 327; 

328; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 

382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 392; 395; 

397; 398; 399; 400; 401; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 

409; 410; 414; 415; 416 

36. Добродомов В.Л. 310 

37. Дімчя Г.Г. 116; 140; 141; 163; 229; 241; 335 

38. Дудка М.І. 96; 106; 110; 122; 213; 221; 318; 319; 327 

39. Желязков О.І. 
6; 11; 42; 47; 61; 94; 111; 129; 169; 194; 198; 199; 

238; 319; 320; 326; 327; 341 

40. Заікіна Г.В. 33; 117; 340  

41. Зайченко О.Ю.               117; 340 

42. Зєльдін В.Ф. 114; 138; 144; 227; 239; 289 

43. Зєльдіна Ю.С. 138; 289 

44. Ільєнко О.В 105; 165; 298; 326; 327 

45. Ільченко Л.А. 
79; 297; 302; 372; 374; 376; 377; 379; 380; 381; 386; 

387; 389; 390 

46. Ісаєва Н.М. 188; 318 

47. Ісаєнков В.В. 7; 91; 110; 218; 220; 258; 319; 326; 327а  

48. Кирпа М.Я. 
5; 37; 39; 44; 45; 58; 73; 74; 86; 95; 118; 200; 201; 

202; 204; 205; 206; 222; 223; 299; 326; 327; 379; 380 

49. Клімова О.Є. 184; 262; 402; 413 

50. Клиша А.І. 88; 186; 212 

51. Ковальова Н.В. 334 

52. Ковтун О.В. 3; 124; 319 

53. Козельський О.М. 3; 6; 42; 48; 61; 94; 198; 275; 319; 326; 327; 328 

54. Козир В.С. 

9; 23; 35; 41; 46; 63; 77; 78; 82; 83; 113; 146; 161; 

181; 183; 242; 243; 245; 246; 253; 285; 289; 300; 303; 

304; 311; 314; 317; 322; 323 

55. Колбасіна Т.В. 32; 338; 340 

56. Компанієць В.О. 3; 89; 124; 159; 278; 319; 326 

57. Корж З.В. 88 

58. Коробко Ю.А. 377; 386; 387 

59. Костиря І.В. 319; 326; 327 

60. Костіва Т.Г.  310 

61. Коцюбан Д.А. 327 

62. Кравець С.С. 134; 237; 292; 310; 326; 327; 329 

63. Крамарьов С.М. 
2; 7; 60; 91; 196; 207; 215; 217; 218; 220; 258; 316; 

334 

64. Краснєнков С.В. 60; 96; 110; 122; 318; 327 

65. Кротінов І.В. 319; 326; 327; 375 
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66. Кулик А.О. 3; 124; 149; 159; 278; 319; 326; 327 

67. Кулик І.О. 22; 105; 109; 298; 326; 327 

68. Кулініч О.О. 88; 186; 212 

69. Купар І.М. 378; 380; 390 

70. Купріченкова Т.Г. 
102; 123; 126; 393; 394; 395; 396; 402; 413; 417; 418; 

419 

71. Лебідь Є.М. 324; 325; 327; 333; 334 

72. Ліб І.М. 207; 327 

73. Лой Н.О. 302; 386 

74. Логвіненко В.І. 114; 138; 144; 239; 303; 304; 314; 317 

75. Льоринець Ф.А. 153; 207; 218; 277; 324; 327 

76. Ляшенко Н.О. 3; 76; 80; 122; 149; 310 

77. Лященко О.І. 149 

78. Майстренко А.Н. 116; 140; 141; 145; 163; 229; 241; 335 

79. Мартиненко Г.Н. 31; 117; 340 

80. Мартиненко Г.А 340 

81. Маршалкіна Т.В. 17; 33; 117; 143; 313; 339; 340 

82. Матюха В.Л. 59; 125; 319; 326; 327; 329 

83. Мотренко В.І.  112; 327; 357; 372 

84. Негода Т.В. 297; 373; 378; 379; 382; 385; 388 

85. Нестерець В.Г. 6; 319; 320; 326; 327 

86. Ноздріна Н.Л. 326; 327; 330 

87. Носов С.С. 12; 15; 26; 43; 96; 110; 122; 236; 274 

88. Олізько О.П.  297; 373; 377; 378; 379; 382; 385; 388 

89. Остапенко М.А. 319; 320; 326; 327; 330 

90. Остапенко С.М. 187; 188; 318; 326; 327 

91. Пальчук Н.С. 6; 10; 89; 199; 319; 326; 327; 424 

92. Педаш О.О. 6; 50; 129; 319; 320; 326; 327; 341 

93. Педаш Т.М. 8; 18; 50; 101; 170; 192; 211; 306; 319; 326; 327; 332 

94. Петрушак В.Я. 326; 327 

95. Плис В.М. 31; 32; 34; 49; 64; 69; 338; 340 

96. Плотка В.В. 81; 120; 271; 379; 386; 387 

97. Подобед О.Ю. 2; 27; 103; 233; 316; 334 

98. Порвас Н.Г. 310 

99. Пороцька Л.П. 327 

100. Прядко Ю.М. 
6; 61; 89; 107; 305; 315; 319; 321; 326; 327; 331; 336; 

337 

101. Рибка В.С. 3; 124; 319; 326; 327 

102. Рослик О.А. 95 

103. Рябченко Е.М. 72; 81; 120; 263; 268; 373; 381; 386; 387; 389 

104. Рябченко О.П. 263; 376; 389 

105. Савченко О. 123; 396; 402; 412 
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106. Сатарова Т.М. 
84; 87; 121; 230; 231; 232; 247; 248; 249; 250; 260; 
280; 281; 286; 301; 307; 308; 309; 373; 389 

107. Семенкова А.С. 128; 326; 327; 330 

108. Семяшкіна А.О. 54; 57; 75; 108; 167; 251; 252; 319; 326; 327 

109. Середа В.І. 133; 185; 187; 189; 190; 318; 341 

110. Сидоренко Ю.Я. 105; 207; 218; 298; 326; 327 

111. Скотар С.О. 86; 95; 118; 326; 327 

112. Сокрут О.В. 115; 139; 148; 322; 323 

113. Солодушко М.М. 
3; 6; 28; 51; 97; 129; 194; 238; 293; 294; 319; 320; 

326; 327; 328; 341 

114. Солодушко В.П. 131; 149; 238 

115. Стюрко М.О. 5; 37; 39; 44; 45; 86; 234; 257; 299; 326; 327; 425 

116. Судак В.М. 
93; 104; 119; 159; 173; 176; 178; 197; 210; 216; 219; 

224; 291; 320; 327; 333 

117. Ткаліч І.Д. 92; 98; 130; 172; 327 

118. Ткаліч Ю. І. 59; 92; 125; 130; 172; 306; 319; 326; 327; 329; 332 

119. Федоренко Е.М. 149; 310; 326; 327; 373; 381 

120. Федоренко І.Є. 107; 305; 315; 319; 321; 331; 336; 337 

121. Федько М.М. 
40; 79; 269; 302; 310; 372; 374; 375; 376; 377; 378; 

379; 380; 381; 382; 385; 387; 388; 389; 390 

122. Філіпов Г.Л. 87; 90; 166; 168 

123. Халак В.І. 

1; 14; 24; 29; 30; 65; 66; 71; 112; 137; 142; 147; 163; 

179; 180; 181; 182; 225; 226; 227; 228; 240; 244; 254; 

256; 264; 273; 288; 290; 312; 322; 323 

124. Хорішко С.А. 6; 52; 55; 94; 295; 319; 326; 327 

125. Циков В.С. 85; 296; 319; 326; 327; 328; 329; 330 

126. Цилюрик О.І. 

13; 21; 93; 119; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 

157; 158; 159; 160; 162; 164; 171; 173; 175; 176; 177; 

178; 197; 208; 210; 211; 216; 219; 224; 276; 291; 319; 

324; 325; 327; 333; 334 

127. Чабан В.І. 
2; 27; 79; 96; 103; 109; 176; 196; 216; 219; 233; 259; 

316; 319; 324; 327; 333; 334 

128. Чегорка П.Т. 135; 142; 227; 229; 255; 279; 282; 283; 311; 312 

129. Черенков А.В. 
3; 6; 10; 11; 25; 42; 48; 61; 89; 94; 118; 124; 129; 231; 
318; 319; 320; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 

333; 334; 336; 341; 389 

130. Черенкова Т.П. 310; 319; 326; 327 

131. Чернявський С.Є. 115; 139; 148; 322; 323 

132. Черчель В.Ю. 

3; 81; 90;100; 120; 149; 166; 213; 214; 232; 260; 263; 

270; 271; 280; 297; 299; 301; 302; 310; 318; 319; 326; 

327; 328; 329; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 

380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 
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392; 396; 397; 397; 398; 399; 400; 401; 403; 404; 405; 
406; 407; 408; 409; 410; 414; 415; 416  

133. Шайтор Т.М. 334 

134. Шапка В.П. 93; 119; 276; 327; 333 

135. Швець Н.В. 319; 326; 327 

136. Шевченко М.С. 3; 124; 319; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 333; 334 

137. Шевченко О.М. 4; 16; 203; 287; 319; 326; 327; 329  

138. Шишкіна О.Ю. 305; 315; 321; 331; 336; 337 

139. Юхимович О.Р. 302; 374; 386; 387 

140. Явдощенко М.П. 319; 326; 327; 332; 341 

141. Яланський О.В. 133; 185; 187; 188; 190; 318; 327; 420; 421 

142. Ярошенко С.С. 6; 129; 191; 193; 194; 195; 319; 320; 326; 327 

 


