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КНИГИ 

 
1. Дзюбецький Б. В., Алдошин А. В., Кирпа М. Я., Черенков А. В., 

Ващенко В. В., Лобко Т. К.,Черчель В. Ю., Філіпкова Н. С., 

Кравець С. С., Таганцова М. М. Посібник для аудиторів із 
сертифікації насіння. Дніпро: Роял Принт, 2018. 300 с.  
      В посібнику викладені основи законодавчої бази сучасного насінництва 

в Україні; контроль за сортовими і посівними якостями насіння 

кукурудзи, сорго, пшениці, ячменю, жита, тритикале, вівса, проса, 

гречки під час виробництва і доробки; наводиться регламент та 

методика проведення сертифікації насіння цих культур; порядок 

маркування та пакування партій насіння; представлені зразки 

оформлення документів. Посібник призначений для підготовки і 

практичної діяльності аудиторів із сертифікації насіння та всіх 
зацікавлених. 

 
2. Козырь В. С. Мясное скотоводство в степной зоне Украины. 

Днепр: Деліта, 2018. 295с. 
В книге академика Национальной академии аграрных наук, доктора 

сельскохозяйственных наук, професора, заслуженого зоотехника 

Украины Козыря В.С. обобщены многолетние исследования становления 

мясного скотоводства  в степной зоне Украины, создания новых 

отечественных и разведения импортных пород крупного рогатого скота, 
помесей от их промышленного скрещивания с районированными 

молочными породами, формирования мясной продуктивности  различных 

генотипов. Рассчитана на ученых, руководителей и специалистов 

агроформирований, студентов вузов, работников животноводства. 

 

3. Горбатенко І. Ю.,  Гиль М. І., Захаренко М. О., Козир В. С., 
Михальська В. М., Галушко І. А., Дехтяр Ю. Ф. Біологія 

продуктивності сільськогосподарських тварин: підручник 

МНАУ/за ред. М.І. Гиль. Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 

2018. 600 с. 
      У роботі висвітлені фундаментальні принципи забезпечення високої 
продуктивності сільськогосподарських тварин, птиці, риби, бджіл в 

обсязі, необхідному для розв’язання виробничих завдань, пов’язаних з 

технологією виробництва різних видів продукції тваринництва; фактори 

та механізми управління метаболічними процесами в організмі 

продуктивних тварин; механізми травлення у різних 

сільськогосподарських тварин та їх роль у забезпеченні високої 
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продуктивності; основні способи стимуляції утворення компонентів 

молока, м’язової тканини, вовни, яєць, меду; шляхи підвищення 

ефективності виробництва основних видів продукції тваринництва 

залежно від умов розведення, годівлі та утримання. 

 

4. Фотіна Т.І., Фотіна Г.А, Плис В.М. Паразитоценози та 
патологічні процеси, які вони спричинюють у птиці. Дніпро: 

Журфонд, 2018.112 с. 
       Наукове видання в якому узагальнені сучасні матеріали науковців 

ветеринарної і гуманної медицини, висвітлені питання щодо поширення 

паразитоценозів, визначення понять асоціації, міксту, змішаного 

захворювання та вивчено патологічні процеси, які викликають 

мікроорганізми, питання патогенезу, симптомокоплексу, патолого-
анатомічних змін, діагностики, диференційної діагностики, лікування, 

профілактики та заходів боротьби. Підготовлена робота представляє 

теоретичний і практичний інтерес для фахівців ветеринарної і гуманної 

медицини, лабораторій різної міжвідомчої приналежності, науковців, 

аспірантів та студентів навчальних вузів різних рівнів акредитації. 

5. Плис В.М., Фотіна Т.І., Шендрик Л.І., Суслова Н.І.,               

Колбасіна Т.В. Хвороби голубів. Довідник. Дніпро: Журфонд, 

2018. Т. 1.     416 с. 
 В довіднику узагальнені сучасні матеріали щодо найпоширеніших в 

Україні вірусних, бактеріальних і паразитарних захворювань голубів. 

Висвітлено питання систематики, поширення, історії виникнення, 
патогенезу, клінічних ознак, патолого-анатомічних і пато-гістологічних 

змін, діагностики, диференційної діагностики, лікування, профілактики 

та заходів боротьби. Для практичних лікарів ветеринарної медицини, які 

працюють в галузі птахівництва, лабораторій ветеринарної медицини 

різної міжвідомчої приналежності і голубівників. 

 

6. Плис В.М., Фотіна Т.І., Шендрик Л.І., Суслова Н.І.,               
Колбасіна Т.В. Хвороби голубів. Довідник. Дніпро: Журфонд, 

2018. Т. 2.    332 с. 
 В довіднику узагальнені сучасні матеріали щодо найпоширеніших в 

Україні паразитарних, грибкових, м'язів, зв'язок і кісток захворювань 

голубів. Висвітлено питання систематики, поширення, історії 

виникнення, патогенезу, клінічних ознак, патолого-анатомічних і пато-

гістологічних змін, діагностики, диференційної діагностики, лікування, 

профілактики та заходів боротьби. Для практичних лікарів ветеринарної 

медицини, які працюють в галузі птахівництва, лабораторій 
ветеринарної медицини різної міжвідомчої приналежності і голубівників. 
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7. Плис В. М., Фотіна Т. І., Черенков А. В., Маршалкіна Т. В., 

Пасс О. В. Дощовий черв'як та його роль у ветеринарній медицині і 
сільському господарстві: моногр. /за ред. В. М. Плиса. Дніпро: 

Журфонд, 2018. 450 с. 
 В монографії узагальнені сучасні матеріали щодо морфології 

дощового черв’яка та його ролі у ветеринарній медицині і сільському 

господарстві. Для практичних лікарів ветеринарної медицини, які 

працюють в галузі птахівництва, свинарства, лабораторій ветеринарної 

медицини різної міжвідомчої приналежності, працівників сільського 

господарства, біологів і зоологів. 
 

8. Плис В. М., Фотіна Т. І., Фотіна Г. А., Шендрик Л. І.,           

Шендрик Х. М. Аскаридіоз птиці: моногр. / за ред. В. М Плиса, 

Фотіної Т. І. Дніпро: Журфонд, 2018. 224 с. 
 Наукове видання в якому узагальнені сучасні матеріали науковців 
ветеринарної і гуманної медицини, висвітлено питання систематики, 

будову і біологію гельмінта, поширення хвороби, питання патогенезу, 

симптомокомплексу, гематологічних, гістохімічних, біохімічних, 

патолого-анатомічних і пато-гістологічних змін, діагностики, 

диференційної діагностики, лікування, профілактики та заходів 

боротьби з аскаридіозом птиці. Підготовлена робота представляє 

теоретичний і практичний інтерес для фахівців ветеринарної і гуманної 

медицини, лабораторій різної міжвідомчої приналежності, науковців і 

аспірантів наукових установ, бакалаврів та магістрів навчальних вузів 

різних рівнів акредитації. 

 

9. Петренко В. І., Горчанок А. В., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н., 

Халак В. І., Хавтурін Б. С. Нормована годівля високопродуктивних 

корів: монографія. Дніпро - Херсон: Олді - плюс, 2018.  192 с. 
 У науковому виданні наведено класифікацію кормів та їх 
характеристику (енергетичну поживність кормів, протеїнову, 

вуглеводну, вітамінну та мінеральну цінність), фізіологічну особливість 

травлення великої рогатої худоби, особливості годівлі корів в різні 

періоди репродуктивного циклу, інноваційну методику визначення 

кондиції корів за 5-бальною шкалою, елементи енергоресурсозбереження 

при виробництві кормів та годівлі високопродуктивних корів. Довідник 

розрахований на наукових співробітників, викладачів та студентів 

аграрних навчальних закладів, керівників та спеціалістів аграрних 

формувань різних форм власності, організаторів сільськогосподарського 

виробництва, зацікавлених у підвищенні ефективності і рентабельності 

молочного скотарства. 
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10. Гладій М. В., Полупан Ю. П., Басовський Д. М., Козир В. С., 

Денисюк О.В. та ін. Програма збереження генофонду локальних і 
зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні на  2017-

2025 роки. Суми: СНАУ, 2018. 84с. 
 Розроблено методичні основи збереження генофонду, класифіковано 

імпортні та вітчизняні породи за критеріями ризику, обґрунтовано 

мінімальні розміри стад зникаючих порід. Висвітлено комплекс 

селекційних, генетичних, біотехнологічних,  організаційних та фінансово-

економічних заходів щодо збереження у сучасних умовах генофонду 

локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні.  
 

11. Черенков А. В., Шевченко М. С., Чабан В. І., Десятник Л. М., 

Льоринець Ф. А., Подобед О. Ю. Обґрунтування структури 

посівних площ і системи сівозмін.  Адаптація агротехнологій до 
змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти / за наук. ред.                

С. А. Балюка, В. В. Медведєва,  Б. С. Носка. Харків: Стильна 

типографія, 2018. Розд. 3.3. С. 90-108.  
 На результатах, отриманих в багаторічних стаціонарних дослідах 

показано, що незамінним заходом адаптації агротехнологій до змін 
клімату є формування оптимальної науково обґрунтованої структури 

посівних площ відповідно до спеціалізації та концентрації виробництва 

аграрної продукції у певному регіоні з урахуванням зміни природних умов, 

біологічних особливостей сільськогосподарських культур та 

матеріально-технічних можливостей конкретних виробників. 

Структура посівних площ повинна базуватись на раціонально 

побудованих різноротаційних сівозмінах, які є одним з основних 

факторів, що забезпечують ефективне функціонування системи 

землеробства в цілому. 
 

12. Черенков А.В., Шевченко М.С., Чабан В.І., Десятник Л.М., 

Льоринець Ф.А. Подобед О.Ю. Системи удобрення 

сільськогосподарських культур зони Степу.  Адаптація 
агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти: 

колективна монографія / за наук. ред. С. А. Балюка,                              

В. В. Медведєва, Б. С. Носка. Харків: Стильна типографія, 2018. 
Розд. 6.4. С. 201-212. 
 Наведено характеристику гідротермічних умов степової зони, 

направленість змін основних агрокліматичних показників. Розглянуто 

особливості формування урожайності пшениці озимої, ячменю ярого, 

кукурудзи, соняшнику за різних умов вологозабезпечення та 

температурного режиму. Дана оцінка ефективності органічних, 
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мінеральних добрив і мікродобрив в посушливі та оптимально зволожені 

роки. Запропоновано заходи щодо коригування системи живлення рослин.  
 

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ 

ВИДАННЯХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 

13. Халак В. И. Эффективность использования некоторых 

моделей индексов при оценке откормочных и мясных качеств 
молодняка свиней универсального направления продуктивности 

Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: 

сборник научных трудов / гл. редактор М.В. Шалак.  Горки: 
БСХА, 2018. Вып. 21.  Ч. 2.  С. 227-232. 
 В статье рассматривается вопрос оценки откормочных и мясных 

качеств молодняка свиней универсального направления продуктивности  

с использованием индекса Мазараки (І) и комплексного индекса 

откормочных и мясных качеств (Ів). Установлено, что животные 

класса М+, по указанным оценочным индексам (Ів, І) характеризуются 

более высокими показателями откормочных и мясных качеств: возраст 

достижения живой массы равен 178,5-179,8 дней, затраты корма на 1 

кг прироста живой массы – 3,87-3,88 корм. ед., длина охлажденной 

туши – 96,7-97,1 см. толщина шпика на уровне 6-7 грудного позвонка – 

23,4-24,9 мм.  На основании полученных данных рекомендуем в условиях 

племенных хозяйств степной зоны Украины до группы «улучшителей» 
отбирать животных основного стада, у которых  комплексный индекс 

откормочных и мясных качеств их потомства колеблется в пределах 

от 175,36 до 193,06, индекс Мазараки - от 13,36 до 15,54 баллов. 

 

14. Халак В. И. Полигенно-наследственные признаки свиноматок 

разной племенной ценности и уровень их фенотипической 
консолидации. Состояние и перспективы научного обеспечения 

АПК Сибири: сборник научных статей, посвященный 190-летию 

опытного дела в Сибири, 100-летию сельскохозяйственной науки 
в Омском Прииртышье и 85-летию образования Сибирского НИИ 

сельского хозяйства. ФГБНУ «Омский АНЦ».  Омск: ИП 

Макшеевой Е.А., 2018.  С. 272-276.  
 Представлены результаты исследований показателей собственной 

продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительного фитнеса 

свиноматок крупной белой породы, определена их племенная ценность с 
использованием инновационного метода оценки и уровень 

фенотипической консолидации указанных групп признаков. 



7 

 

Установлено, что свиноматки с вариацией индекса 

воспроизводительной способности от 38,74 до 47,15 баллов 

характеризуются по основным количественным признакам на уровне І 

класса и класса «элита», а также являются достаточно 

консолидированными по показателям «многоплодие, гол.» и «масса 

гнезда на дату отъема в возрасте 28-35 дней, кг ».  

 

15. Козырь В. С., Халак В. И., Руденко Е. В., Подобед Л. И., 

Долгая М. Н., Гончаренко А. А. Взаимосвязь биохимических 

показателей сыворотки крови с продуктивностью бычков разных 
генотипов. Ученые записки Витебск. гос. акад. вет. медицины. 

2018.  Т. 54, Вып. 3. С. 87-92. 
 В статье приведены результаты исследований показателей роста 

бычков серой украинской, украинской мясной и светлой аквитанской 

пород, биохимических показателей сыворотки крови животных 

указанных генотипов и их связь с мясной  продуктивностью. 

Установлено,  что в условиях степной зоны Украины биохимические 

показатели сыворотки крови животных мясного направления 

продуктивности соответствуют физиологической норме. Бычки 

украинской мясной породы достоверно превосходили ровесников серой 
украинской породы за показателями живой массы в 6 – и 12 – месячном 

возрасте на 17,35 и 15,21 %. Разница за показателем среднесуточного 

прироста живой массы за период от рождения до 6-месячного 

возраста составила 16,87  %, от 6 – до 12 – месячного возраста – 12,22 

%. Достоверную корреляционную связь установлено по следующим 

парам признаков: живая масса при рождении × активность 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) – +0,497, активность щелочной 

фосфатазы  × живая масса в возрасте 6 месяцев – +0,434, активность 

щелочной фосфатазы  ×  коэффициент интенсивности формирования 

за период от рождения до 12 – месячного возраста – +0,459. 

 

16. Халак В. И. Воспроизводительные качества свиноматок 

крупной белой породы разного уровня адаптации. 

Фундаментальные и прикладные аспекты кормления  
сельскохозяйственных животных: мат. междунар. научн.- практ. 

конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А.П. Калашникова / 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста; сост.: Р.В. Некрасов.,                    
Е.Н. Делягина, С.А. Никитин.  Дубровицы: ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста, 2018.  С. 333-336. 
 В статье приведены результаты исследований воспроизводительных 

качеств свиноматок крупной белой породы венгерского происхождения с 
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учетом уровня их адаптации, определена экономическая эффективность 

использования свиноматок плюс- и минус- адаптивных типов. 

Установлено, что свиноматки суперадаптивного типа (вариация 

индекса «уровень адаптации» - 5,41–7,52 балла) превосходили ровесниц 

минус- адаптивного типа (вариация индекса «уровень адаптации» - 

12,47–31,94 балла) по показателю «многоплодие, гол.» на 12,09 %, «масса 

гнезда при отъеме в возрасте 28-35 дней, кг» - 5,57 %. По показателям 

«продолжительность жизни, мес.», продолжительность племенного 

использования, мес.», «получено опоросов за период племенного 
использования», «родилось поросят всего, гол.», «родилось живых 

поросят, гол.» разница между животными указанных групп составила 

57,73 %. Прибавка дополнительной продукции от использования 

животных суперадаптивного типа составляет 15,84 %.  

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ 

УКРАЇНИ 
 

 

17. Козирь В. С., Зєльдін В. Ф., Чернявський С. Є., Чегорка П. Т., 

Зєльдіна Ю. С. Оцінка свиноматок за молочністю в умовах 

індустріальних технологій виробництва свинини. Аграрний вісник 
Причорномор’я: зб. наук. праць,  Одеський ДАУ. Одеса, 2018. Вип. 

87-2. С. 61-65. 
 У статті наведено результати досліджень з вивчення молочної 

продуктивності свиноматок великої білої породи в умовах індустріальних 

технологій. Встановлено, що молочність свиноматок у 21 день була в 

межах 54,6-56,6 кг у матерів та 55,7-58,0 кг у дочок за середньою 

плодючістю матерів 12,1-10,2 і багатоплідністю дочок 11,6-10,4 голів. 

Доведено доцільність використання ознаки «молочність свиноматки» як 
селекційного критерію для визначення комплексної племінної цінності 

тварини в умовах індустріальних технологій виробництва свинини.  

 

18. Халак В. І. Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней 

великої білої породи різного походження та економічна оцінка їх 
використання. Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. пр. 

Одеський ДАУ.  Одеса, 2018.   Вип. 87-2.  С. 124-128.   
 Наведено результати досліджень відгодівельних та м’ясних якостей 

молодняку свиней великої білої породи англійського та угорського 

походження, розраховано економічну ефективність їх використання в 

умовах підконтрольного стада (СТОВ «Дружба-Казначеївка» 
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Дніпропетровської області). Встановлено, що тварини зазначених 

генотипів, за показниками  відгодівельних та м’ясних якостей (вік 

досягнення живої маси 100 кг, товщина шпику на рівні 6-7 грудних 

хребців) переважають вимоги класу «еліта» на 17,64 %, а їх 

використання забезпечує отримання додаткової продукції від однієї 

голови в обсязі від 503,39  до  739,79 грн. 

 

19. Плис В.М. Особливості мікробіоценозу організму птиці за 

пастерельозно-аскаридіозного мікст-захворювання. Біологія 

тварин: науковий журнал.   Львів, 2018. Т.20, № 1. С. 110-115. 
 У статті викладено результати мікробіологічного моніторингу та 

вивчено кількісний склад мікроорганізмів за пастерельозно-

аскаридіозного мікст-захворювання птиці у Дніпропетровській, 
Запорізькій, Полтавській, Миколаївській і Вінницькій областях упродовж 

2012–2016 рр. Досліджували динаміку особливості мікробіоценозу 

організму птиці за пастерельозно-аскаридіозного мікст-захворювання 

залежно від форми перебігу. Аналіз результатів бактеріологічних 

досліджень вказує на тенденцію до високого зростання мікробіоценозу. 

З'ясували, що найчастіше із патологічного матеріалу виділяли 

мікрофлору такого складу: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Proteus vulgaris, Streptococcus 

zooepidemicus, Citrobacter amalonaticus, Erysipelothrix rhusiopathiae, 

Klebsiella pneumoniae. Варто зазначити, що найпоширенішими були такі 

види мікроорганізмів: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis та Proteus vulgaris, серед них 

перше місце посіла Escherichia coli, яка становила біля 40 %. З'ясували, 

що симптомокомплекс за мікст-захворювання є патогномонічним для 

кожного описаного перебігу захворювання і характеризується: у 

молодняку – сповільненням реакції на зовнішні подразники, судомними 

скороченнями м'язів, проносними явищами; у дорослої птиці – 

септичними процесами. Характерними патолого-анатомічними змінами 

у дорослої птиці були септицемія та геморагічний діатез, а в молодняку 

– кон’юнктивіт, гідроперикардит, катаральна бронхопневмонія, 

перигепатит, катаральний ентероколіт. Встановлено, що значна 

кількість мікрофлори була виділена за гострого перебігу, яка сягала до 46 

% і за частотою виділення превалювали такі види мікроорганізмів: 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus 

vulgaris, Enterococcus faecalis. При хронічній формі мікст-захворювання 

склад мікрофлори становив у середньому — 45 % і домінантними були: 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. 
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20. Кирпа М.Я. Очищення, сушіння та зберігання насіння сої. 

Прибуткова соя.  (Довідкове видання). Серія "Агрономія сьогодні". 
Збірник здоров'я рослин. Київ: ТОВ Прес-медіа, 2018.  С. 139-143 
 Наведено режими та особливості післязбиральної обробки насіння 

сої, як пізньостиглої культури. Визначено техніко-технологічні 

параметри очищення та сушіння даної культури, а також режими 

вентилювання та зберігання.  

 

21. Плис В. М. Визначення резистентності симбіонтів 
мікробіоценозу до лікарських засобів за мікст пастерельозно-

аскаридіозного захворювання птиці. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна 
медицина». Суми, 2018. № 1 (42). С. 152-157. 
 У статті наведено результати експериментальних досліджень з 

визначення чутливості до виділених епізоотичних симбіонтів (Pasteurella 

multocida і Ascaridia galli) від клінічно хворої птиці річного віку 

фермерського господарства «П» і приватного підприємства «П-1» 

Дніпропетровської області, приватного господарства «К» Полтавської 

області до різних груп лікарських засобів, які застосовували за мікст 

пастерельозно-аскаридіозного захворювання. Результати проведених 

досліджень свідчать про те, що симбіонти (Pasteurella multocida і 

Ascaridia galli) двох таксономічних груп мають високу чутливість до 

напівсинтетичних похідних авермектинів, а саме до бровермектину 

грануляту. Збереженість птахопоголів'я складає від 90 до 100 %. За 
визначення чутливості кожного окремо із виділених епізоотичних 

симбіонтів (Pasteurella multocida і Ascaridia galli) мікробіоценозу, 

необхідно відмітити, що чутливість у качок (92,4 %) і папуг (93,3 %) 

була незначно нижчою у нематоди виду Ascaridia galli до лікарського 

засобу «Бровермектин гранулят» в порівнянні з іншими видами птиці. 

При цьому ці виділені симбіонти мікробіоценозу були резистентними до 

макролідів, пеніцилінів, аміноглікозидів та глікопептидів. 

 

22. Фотіна Т. І., Плис В. М. Біологічні властивості Pasteurella 
multocida виділеної при пастерельозно-аскаридіозному мікст 

захворюванні птиці. Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» 

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів 
мікроорганізмів Київ, 2018. № 32 (1) С. 303-307. 
 В статті наведені дані, щодо вивчення біологічних властивостей 

Pasteurella multocida виділеної при пастерельозно-аскаридіозному мікст 

захворюванні птиці. Нами було проведено патолого-анатомічний розтин 

2300 трупів загиблої птиці. Для виділення пастерели проводили посіви із 
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паренхіматозних органів (серця, печінки, селезінки, жовчного міхура, 

нирок) і червоного кісткового мозку на прості (МПА, МПБ), збагачені 

(перевар Хоттінгера, бульйон Хоттінгера, МПА з додаванням 2-3 % 

глюкози, МПА збагачений 2 % сироватки крові великої рогатої худоби) 

живильні середовища. Встановлено, що виділена культура Pasteurella 

multocida володіла типовими морфо-тинкторіальними і культуральними 

властивостями. Ізольована культура Pasteurella multocida, на відміну від 

музейного штаму Pasteurella multocida № 19-31, ферментує лактозу. 

Зареєстровано 74 % пастерел і 26 % аскаридій. За патолого-
анатомічного розтину трупів птиці в тонкому кишечнику спостерігали 

статевозрілі гельмінти Ascaridia galli жовто-білого кольору. Зі шкребків 

кишечнику були виявлені яйця Ascaridia galli, які в полі зору мікроскопа 

були овальної форми з гладенькою оболонкою. 

 

23. Плис В. М. Вивчення клініко-біохімічних показників у птиці 
за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання. Ветеринарія, 

технології тваринництва та природокористування. Науково-

практичний журнал. Харківська державна зооветеринарна 
академія. Харків, 2018. № 1. С. 30-34. 
 В статті викладено результати по вивченню основних клініко-

біохімічних показників у птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного 

захворювання. Встановлено, що за впливу на організм токсичних 

продуктів життєдіяльності симбіонтів двох таксономічних груп 

(Pasteurella multocida i Ascaridia galli) спостерігали зниження в 

сироватці крові клінічно хворої птиці: (дослідна група) загального білку, 

АсАТ, АлАТ, лужної фосфатази порівняно з клінічно здоровою птицею 

(контрольна група), що позначилося підвищенням у клінічно хворого 

птахопоголів'я α-глобулінів, β-глобулінів, γ-глобулінів, IgG порівняно з 

контролем. Розвиток патологічного процесу супроводжується 
порушенням детосикаційної функції печінки з ознаками розвитку 

запальних процесів, за характером змін індикаторних печінкових 

ферментів трансфераз: зниження аспартатамінотрансферази (АсАТ) у 

індиків – на 43,17 %, гусей – на 24,97 %, качок – на 40,18 %, голубів – на 

29,47 %, папуг – на 58,36 % і аланінамінотрансферази (АлАТ) у курей – на 

19,12 %, індиків – на 14,61 %, гусей – на 65,34 %, качок – на 88,45 %, 

голубів – на 48,82 %, папуг – на 15,83 % та лужної фосфатази у курей – 

на 39,01 %, індиків – на 49,29 %, гусей – на 56,68 %, качок – на 49,30 %, 

голубів – на 50,55 %, папуг – на 54,78 %. Характерними змінами в 

організмі хворої птиці є зниження загального білку у курей – на 27,96 %, 

індиків – на 24,67 %, гусей – на 44,32 %, качок – на 43,49 %, голубів – на 
46,57 %, папуг – на 22,22 % та альбумінів у курей – на 15,62 %, індиків – 
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на 41,97 %, гусей – на 30,03 %, качок – на 39,49 %, голубів – на 53,05 %, 

папуг – на 46,41 %. 

 

24. Плис В. М., Маршалкіна Т. В., Колбасіна Т. В., Фотіна Т. І. 
Пастерельозно-аскаридіозне мікст захворювання птиці. 

Ветеринарна медицина: міжвід.  тематичн. наук. збірник. Харків, 

2018. № 104. С. 189-194. 
 У статті представлено результати клініко-епізоотологічного 

обстеження поголів'я птахогосподарства «П» і приватного сектору 

(кури, індики), синантропні (голуби) та декоративні (папуги) птахи, 
встановлено попередній і підтверджено заключний діагноз на 

пастерельозно-аскаридіозне мікст захворювання птиці. Клінічні ознаки 

були патогномонічними: пригнічення, виснаження, із дзьобу та ніздрів 

виділяється серозно-слизистий ексудат, пронос, послід з прошарками 

крові і слизу, дихання прискорене, апетит відсутній, спрага, анемія, 

суглоби потовщені, гарячі, кульгавість, у папуг – нервові явища. За 

патолого-анатомічного розтину загиблої птиці виявляли типову картину 

пастерельозного сепсису: множинні крапчасті крововиливи, геморагічні 

явища в шкірі і підшкірній клітковині і на внутрішній поверхні м'язів 

грудної кістки, виснаження птиці, дуоденіт, катарально-геморагічний 

ентероколіт, переважний розвиток мають запальні, фібринозні та 

некротичні процеси. За бактеріологічних досліджень патологічного 
матеріалу (серця, печінки селезінки) і червоного кісткового мозку у 8 % 

курей-несучок, 67 % папуг, 34 % голубів, 67 % індиків був виділений 

збудник пастерельозу (холери) птиці виду Pasteurella multocida. 

Інтенсивне накопичення Pasteurella multocida спостерігалось у курей-

несучок в серці 1:256 (log2) і печінці 1:1024 (log2); у папуг в серці 1:128 

(log2) і печінці 1:256 (log2); у індиків в серці 1:256 (log2) і печінці 1:1024 

(log2). Найвищу екстенсивність аскаридіозної інвазії реєстрували у курей-

несучок і індиків, яка складала 60 %, а інтенсивність інвазії у курей-

несучок та індиків коливалась в межах 10-65 екземплярів. 

 

25. Черенков А. В., Черчель В. Ю. Академік НААН Борис 

Володимирович Дзюбецький (до 80-річчя від дня народження) / 

Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. Київ, 
2018. Т. 15. № 2. С. 211-214. 

 
26. Халак В. І., Грабовська О. С. Довічна продуктивність 
свиноматок різної експлуатаційної цінності та економічна оцінка їх 

використання. Науково-технічний бюлетень державного науково-

дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та 
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кормових добавок і Інституту біології тварин. Львів, 2018. 

Випуск 19, №2. С. 286-292. 
 У статті наведено результати досліджень довічної продуктивності 

та економічної ефективності використання свиноматок різної 
експлуатаційної цінності. Встановлено, що кількість свиноматки 

категорії «висока експлуатаційна цінність» становить 58,73-71,42 %. 

Тварини зазначеної групи переважають ровесниць протилежної 

категорії «низька експлуатаційна цінність» за тривалістю життя, 

тривалістю племінного використання, багатоплідністю, масою гнізда на 

дату відлучення у віці 28-35 днів та  тривалістю міжопоросного періоду 

в середньому на 38,32 %. Різниця між свиноматками з різним рівнем 

експлуатаційної цінності за показниками «одержано опоросів за період 

племінного використання» становить 5,2 (td=13,68, P<0,001) – 5,6 

(td=15,13, P<0,001), «одержано поросят всього, гол» - 64,0 (td=12,35, 

P<0,001) – 70,5 гол (td=13,85, P<0,001), «одержано живих поросят, гол» 
- 61,9 (td=13,14, P<0,001) – 67,6 гол (td=14,35, P<0,001), гол 

Використання свиноматок великої білої породи категорії «висока 

експлуатаційна цінність»  забезпечує одержання додаткової продукції на 

рівні +1,28 – +3,62 %. 

 

27. Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Нужна, М. В.                     

Боденко Н. А. Моделі гібридів кукурудзи FAO 150–490 для умов 
зрошення. Plant Varieties Studying and Protection. Вінниця.  2018. Т. 

14. № 1. С. 58-65. Режим доступу 

http://journal.sops.gov.ua/issue/view/7610/showToc 
Викладено дані багаторічних досліджень з розробки моделей гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення. Визначено основні 

параметри моделей гібридів кукурудзи різних груп ФАО. Наведено 

результати реакції нових гібридів на способи поливу та режими 

зрошення. Встановлено, що гібриди ФАО 190 мають стабільний прояв 

урожайності за різних режимів зрошення. Використання цих гібридів 

доцільне за умов водозберігаючих режимів зрошення на поливних землях з 

низьким гідромодулем. У середньостиглих гібридів (ФАО 300-390) 

виявлено сильну генотипові реакцію на екологічний градієнт вирощування. 

Урожайність гібридів такого типу різько знижується за 

водозберігаючих режимів зрошення. У групі середньопізніх гібридів 

встановлено гібриди кукурудзи інтенсивного типу Арабат, ДН Гетера, 

ДН Аншлаг, ДН Рава з урожайністю зерна 15-17 т/га за краплинного 
зрошення і дощування в умовах Інгулецького та Каховського зрошуваних 

масивів. Гібриди такого типу недоцільно використовувати на поливних 

землях з низьким гідромодулем та за водозберігачих режимів зрошення, 

http://journal.sops.gov.ua/issue/view/7610/showToc
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оскільки така технологія призводить до вагомих втрат урожаю,  тому 

вони не зможуть конкурувати з сучасними гібридами ФАО 190-290.  

 

28. Присяжнюк Л. М., Сатарова Т. М., Ткачик С. О.,                  
Шитікова Ю. В., Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю. Аналіз 

електрофоретичних спектрів зеїнів для оцінки генетичного 

різноманіття ліній кукурудзи (Zea mays (L.) Merr.). Plant Varieties 

Studying and Protection. Вінниця. 2018. Т. 14, № 1.С. 89-96.  
Наведено результати досліджень31 лінії кукурудзи за запасними 

білками насіння з використанням електрофоретичного розділення 

компонентів зеїну. На основі визначення відносної електрофоретичної 

рухливості зеїнів встановлено, що досліджувані лінії кукурудзи є 

однорідними та мають відмінності за компонентним складом зеїнів, що 

дає змогу їх ідентифікувати. Визначено, що найбільш подібними лініями є 

ДК 744, та ДК 298, ДК 3070 та ДК 633/325, PLS 61 та Chi 31, у яких 

виявлено більшу кількість спектрів з одноковою відносною 

електрофоретичною рухливістю. Визначено унікальні компоненти зеїну 

96, 32 та 41 у досліджуваних лініях ДК 267, ДК 129-4 та ДК 236. 

Кластерний аналіз дав змогу зясувати, що лінії ДК 325, ДК 267 та ДК 276 

перебувають на найбільшій відстані від усіх досліджуваних ліній. 
Відповідно до генетичних дистанцій рівень подібності (300-400) за 

спектрами зеїну виявлено між лініями зародкової плазми Айодент та 

Ланкастер. Встановлено, що застосування методу електрофорезу 

запасних білків для оцінки генофонду кукурудзи дає змогу визначити 

ступінь генетичної спорідненості ліній за компонентами зеїну та 

оцінити їхню однорідність. 
 

29. Абельмасов О. В., Бебех А. В. Особливості прояву основних 
елементів структури врожайності самозапилених ліній кукурудзи в 

різних умовах вирощування. Plant Varieties Studying and Protection. 

Вінниця, 2018. Т. 14,  № 2. С. 209-214. 
 Проведено оцінка колекції скоростиглих константних ліній 

зародкової плазми Айодент за основними показниками елементів 
структури врожаю. Визначено реакцію селекційних та господарсько-

цінних показників колекції вихідних ліній на умови років досліджень.  
 

30. Абельмасов О. В., Ільченко Л. А. Комбінаційна здатність 
нового вихідного матеріалу генетичної плазми Айодент за селекції 

гібридів кукурудзи для степової зони України. Plant Varieties 

Studying and Protection. Вінниця, 2018. Т. 14,  № 3. С. 262-269. 
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 Створено та оцінено за комплексом селекційних ознак новий вихідний 

матеріал плазми Iodent адаптованого до умов степової зони України. 

Одним із головних критеріїв відбору була оцінка комбінаційної здатності 

нового вихідного матеріалу за основними господарсько-цінними  

ознаками, що має вагоме значення у селекційній характеристиці 

отриманих самозапилених сімей S5-6. 
 

31. Рєзникова Н. Л. Полупан Ю. П., Денисюк О. В.,                

Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Фурса Н. М. Тривалість 

використання та відтворювальна здатність тварин сірої та 
білоголової українських порід. Розведення і генетики тварин : 

міжвід. темат. наук. зб. Київ, 2018.  Вип. 56. С. 162-173. 
        Висвітлено особливості тварин сірої української породи племзаводів 

«Поливанівка» Дніпропетровської області та «Маркеєво» Херсонської 

області, а також білоголової української ТОВ «Подільський господар» за 

тривалістю використання та відтворювальною здатністю. Виявлено, 

що в обох породах існує досить високий відсоток корів-довгожительок, 

що сприяє можливості проведення успішної селекції за продуктивними 

ознаками власних ремонтних телиць. Відмічено також, що корова-

довгожителька в переважній більшості випадків відзначається також 
задовільною відтворювальною здатністю. 

 

32. Халак В. І., Козир В. С., Волощук В. М. Продуктивність та 

економічна ефективність використання свиноматок за 
коефіцієнтом інтенсивності спаду росту. Свинарство: міжвід. 

темат. наук. зб. Інституту свинарства і АПВ НААН. Випуск 71. 

Полтава. 2018. С. 111-115. 
 Наведено результати досліджень особливостей росту ремонтних 

свинок великої білої породи французької селекції, показники 

відтворювальної здатності свиноматок різної інтенсивності росту в 
ранньому онтогенезі, а також визначено критерії відбору 

високопродуктивних тварин. Експериментальну частину досліджень 

проведено в умовах племінного репродуктора з розведення свиней великої 

білої породи ТОВ «АФ «Дзержинець» Дніпропетровської області. 

об’єктом досліджень були ремонтні свинки та свиноматки великої білої 

породи французького походження. На основі проведених досліджень 

встановлено, що тварини з коефіцієнтом інтенсивності спаду росту 

36,46-64,53 балів характеризуються показниками відтворювальної 

здатності на рівні класу «еліта», багатоплідність свиноматок 

становить 11,1±0,27 гол., маса гнізда на час відлучення у віці 28-32 діб  - 

79,7±1,11 кг. Розрахунки економічної ефективності використання 

свиноматок різних класів розподілу за коефіцієнтом інтенсивності 
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спаду росту в ранньому онтогенезі показали – максимальну прибавку 

продукції одержано від свиноматок класу м− за коефіцієнтом спаду 

росту – +2,69   %. 

 

33. Кирпа М. Я., Ковальов Д. В. Способи сепарування сумішей 
насіння в процесі їх післязбиральної обробки (на прикладі 

кукурудзи). Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. 

Харків, 2018, № 113. С. 201-208. 
 Досліджено процес сепарування суміші насіння у режимах ситового 

просіювання, гравітаційного розділення та повітряної обробки. 
Залежно від режимів установлено закономірності формування фракцій 

насіння з різним виходом і масою 1000 насінин. Для кукурудзи 

рекомендовано розпочинати регламент сепарування з режиму ситового 

просіювання з подальшою гравітаційною чи аеродинамічною обробкою 

залежно від складу суміші та фізико-механічних властивостей. 

 

34. Плис В. М. Кореляція показників збереженості і 
продуктивності птиці за пастерельозно-аскаридіозного мікст-

захворювання. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія «Ветеринарна 

медицина, якість і безпека продукції тваринництва». Київ, 2018. 
Вип. 285. С. 366-380. 
 Встановлено різке зниження збереженості птиці на другу добу 

захворювання у качок і папуг – на 29,7 %, у голубів – на 29,8 % та 20 добу 

у курей – на 41,5 %, індиків – на 55,6 %, гусей – на 42,7 %, качок – на 59,3 

%, голубів – на 61 % і папуг – на 68,1 % порівняно з клінічно здоровою 

птицею (контролем). Результати досліджень свідчать про різке 

зниження яйценосності на 10 добу у курей – на 44 %, індиків – на 44,5 %, 

гусей – на 18 %, качок – на 35,5 %, голубів – на 23,1 %, папуг – на 27,7 %; 

така ж тенденція відмічалась на 15 добу у курей – на 57 %, індиків – на 
51,1 %, гусей – на 24 %, качок – на 45 %, голубів – на  29 %, папуг – на 

31,5 % і на 20 добу у курей – на 69,5 %, індиків – на 65,5 %, гусей – на 28,8 

%, качок – на 57 %, голубів – на 38,7 %, папуг – на 58 % порівняно з 

клінічно здоровою птицею (контролем). З'ясовано, що жива маса 

знижувалась незначно і поступово. Суттєве зниження живої маси у 

клінічно хворої птиці (дослід) спостерігали на 15 і 20 добу захворювання. 

Інтенсивне зниження живої маси відмічали у курей клінічно хворої групи 

(дослідна група) впродовж 20 доби – на 22,3 % порівняно з клінічно 

здоровою птицею (контролем). 
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35. Плис В.М. Вплив симбіонтів мікробіоценозу на показники 

цитогемопоезу за мікст пастерельозно-аскаридіозного 
захворювання птиці. Науковий вісник Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені             

С.З. Ґжицького Серія «Ветеринарні науки». Львів, 2018. Т.20.              

№ 83. С. 25-29. 
 В статті викладено результати впливу симбіонтів мікробіоценозу 

на деякі морфологічні показники птиці за мікст пастерельозно-

аскаридіозного захворювання. Встановлено, що зрушення морфологічних 

показників в крові птиці посилювалися за рахунок інфекційно-інвазійного 

запального процесу та токсичних продуктів життєдіяльності 

Pasteurella multocida і Ascaridia galli. Встановлено, що вплив токсичних 

продуктів життєдіяльності та механічних ушкоджень гельмінтом 

призвело до істотного зниження в крові птиці деяких морфологічних 

показників: гемоглобіну (p<0,01, p<0,001), кількості еритроцитів 

(p<0,001), кольорового показнику (p<0,05, p<0,001) і базофілів (p<0,05, 

p<0,001) та збільшення: швидкості осідання еритроцитів (p<0,001), 
гематокриту (p<0,001), кольорового показника (індики, гуси, папуги: 

p<0,001; голуби: p<0,05), лейкоцитів (кури, гуси, качки, голуби і папуги: 

p<0,001; індики: p<0,01). Відмічено, що трансформація гематологічного 

профілю спостерігалась у всіх видів птиці, але найбільш інтенсивніше цей 

процес спостерігався у голубів і папуг, а саме зниження гемоглобіну у 

голубів – на 20,87, папуг – на 41,27 %; еритроцитів у голубів – на 26,97 %, 

папуг – на 34,67 %; кольорового показнику тільки у папуг – на 22,85 %; 

базофілів у голубів – на 26,41 %, папуг – на 41,88 % та підвищення 

еритроцитів у голубів – на 52,98 %, папуг – на 92,41 %; гематокриту у 

голубів – на 7,32 %, папуг – на 11,18 %, кольорового показнику тільки у 

голубів – на 14,35 %, лейкоцитів у голубів – на 7,65 %, папуг – на 13,03 % 

порівняно з контролем. 
 

36. Плис В. М., Фотіна Т. І., Шендрик Л. І. Роль дощового черв'яка 

у виникненні мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання 

птиці. Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру 
біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету: наукове 

електронне видання. 2018. Т6. №2. С. 111-118. URL: https://bulletin-
biosafety.com 
 Викладено результати щодо ролі дощового черв'яка у виникненні 

мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці. У тканинних 

гомогенатах дощових черв’яків, одержаних з різних типів ґрунтів 

виявлено та бактеріологічними дослідженнями підтверджено збудника 

https://bulletin-biosafety.com/
https://bulletin-biosafety.com/
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пастерельозу (холери, геморагічної септицемії) – бактерію виду 

Pasteurella multocida. Експериментально доведено її патогенність – 

летальність заражених 120-добових курчат склала 70 %. Наявність 

титрів свідчить, про значне накопичення у гомогенаті дощових черв’яків 

збудника пастерельозу виду Pasteurella multocida: навесні у пробах із 

супіщаного ґрунту, відібраних в 5 м від послідосховища – в титрі 1:16 

(log2), відібраних в 5 км від послідосховища – в титрі 1:8 (log2), в 10 км 

від послідосховища – в титрі 1:16 (log2); влітку у зразках супіщаного 

ґрунту відповідно – в титрах 1:16 (log2), 1:8 (log2), та 1:8 (log2) і восени – 
в титрі 1:32 (log2), 1:32 (log2) і 1:16 (log2) відповідно. Паразитологічними 

дослідженнями проб ґрунту з'ясовано, що найбільша кількість яєць 

аскаридій виявляється в супіщаних (10–17 екз. яєць) і чорноземних (8–14 

екз. яєць) типах ґрунтів. Результати досліджень свідчать про 

інтенсивне накопичення яєць Ascaridia galli в організмі дощових черв'яків 

виду Lumbricus terrestris. Їх ураженість склала 9,94 % (в середньому 8,7 

екз. яєць в особині черв’яка). Інтенсивне зростання кількості яєць 

гельмінта в організмі дощових черв'яків відмічено навесні – на 2,5 % вище 

порівняно з літньою порою, на – 15 % у порівнянні з осінньою порою і на – 

25,4 % порівняно з зимою. Встановлено, що дощовий черв'як, який є 

резервуарним хазяїном для аскарисів і для збудника пастерельозу (холери, 
геморагічної септицемії) птиці, при потраплянні в організм 

сприйнятливого птахопоголів’я здатний спричинити мікст 

захворювання. Клінічні ознаки та патолого-анатомічні зміни у дослідної 

птиці були патогномонічними для мікст пастерельозно-аскаридіозного 

захворювання. 

37. Плис В. М. Екологічні особливості епізоотичного процесу за 

мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці. Науково-

технічний бюлетень Державного науково-дослідного 

контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових 
добавок і Інституту біології тварин. Львів, 2018. Вип. 19. № 2.           

С. 209-216. 
 В статті викладено результати епізоотологічного моніторингу 

щодо поширення мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання 

серед диких перелітних та синантропних птахів, патолого-анатомічного 

розтину трупів загиблих птахів, бактеріологічні дослідження 

патологічного матеріалу і гельмінтологічні дослідження біологічного 
матеріалу і з'ясовано міграційні шляхи поширення цього міксту серед 

сприйнятливих диких перелітних та синантропних птахів. Встановлено, 

що у 100 % клінічно обстежених птахів, а саме у 40 % ластівок, 20 % 

диких качок, 35 % горобців і 5 % диких голубів відмічали 

симптомокомплекс, що був патогномонічним для мікст пастерельозно-
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аскаридіозного захворювання. Патолого-анатомічні зміни були 

характерними для пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання. За 

проведення бактеріологічних досліджень патологічного матеріалу 

(серця, печінки) і червоного кісткового мозку: у 50 % ластівок, 66,6 % 

диких качок, 75 % горобців, 66,6 % диких голубів був виділений збудник 

пастерельозу (холери) птиці виду Pasteurella multocida. При 

гельмінтологічних дослідженнях 105 проб посліду у 76 % ластівок, 52 % 

горобців, 64 % диких качок і ,83,4 % диких голубів були виділені десятки 

яєць аскарисів Ascaridia galli та Ascaridia columbe (у диких голубів). 
Найвищу екстенсивність аскаридіозної інвазії реєстрували у диких 

голубів, яка складала 83,4 % (інтенсивність інвазії складала від 15 до 72 

екземплярів), а у горобців вона була найнижчою і сягала до 52 % 

(інтенсивність інвазії складала від 10 до 18 екземплярів). У виникненні, 

розвитку і перебігу мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання 

птиці необхідно враховувати як екологічні особливості, так і 

резервуарних хазяїв. Для ліквідації природних епізоотичних вогнищ цього 

міксту має велике значення виявлення і визначення межі епізоотичного 

вогнища та проведення комплексних протиепізоотичних заходів 

спрямованих на усунення джерела зараження. 

 

38. Плис В. М. Патоморфологічні зміни в імунокомпетентних 

органах птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного 

захворювання. Науковий журнал: Наукові горизонти. 
Житомирський національний агроекологічний університет. 

Житомир, 2018. № 3 (66). С. 3-9. 
 В статті викладено результати патоморфологічних досліджень 

патологічного матеріалу відібраного від загиблої птиці різних видів. При 

проведенні гістологічних досліджень імунокомпетентних органів 

загиблої різновидової птиці нами були встановлені наступні зміни: 

амілоїдне дифузне переродження пульпи селезінки у курки; некроз, лізис і 

петрифікація лімфоїдних вузликів в селезінці курки; гіперплазія кіркової 
речовини часток тимусу у індички; апоптоз лімфоцитів клоакальної 

сумки у голуба; вогнища коагуляційного некрозу в лімфоїдних вузликах 

клоакальної сумки у качки; атрофія лімфоїдних вузликів в клоакальній 

сумці курки; дистрофічне запалення пеєрових бляшок тонкого відділу 

кишечнику у індички. У паренхімі селезінки спостерігали незначні вогнища 

сухого некрозу, загальну лімфоїдну гіперплазію, серозний набряк 

переваскулярної тканини, відкладання амілоїду в лунках ретикулярної 

тканини, переартеріальні лімфоїдні муфти слабко виражені. У 

клоакальній сумці спостерігали гостру запальну реакцію з вираженою 

псевдоеозинофільною інфільтрацією строми органа, клітинні елементи 

лімфоїдних фолікулів некробіотичні. З'ясували, що найбільш виразні 
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патоморфологічні зміни спостерігали в селезінці, тимусі і клоакальній 

сумці. Встановлено, що зареєстровані патогістологічні зміни в 

імунокомпетентних органах за пастерельозно-аскаридіозного мікст 

захворювання відіграють важливу роль у постановці заключного діагнозу. 

Наведені результати патоморфологічних досліджень представляють 

практичну цінність для науковців, лікарів ветеринарної і гуманної 

медицини, які дають змогу встановити заключний діагноз за мікст 

пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці різних видів. 

 

39. Деркач К. В., Борисова В. В., Малецький В. О., Сатарова Т. М. 

Здатність до калусогенезу in vitro у ліній кукурудзи плазми 

Ланкастер за варіювання умов довкілля. Фактори 
експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. Інститут 

молекулярної біології і генетики НААН, Укр. т-во генетиків і 

селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Київ,2018. Т. 22. С. 228-234. 
 Оцінено потенціал калусоутворення у ліній кукурудзи плазми 

Ланкастер порівняно з високототипотентними лініями 
неланкастерівських плазм А188, Chi31 та PLS61. 

 

40. Лавриненко Ю. О., Базалій В. В., Вожегова Р. А.,                  

Боденко Н. А., Марченко Т. Ю. Гетерозисні моделі гібридів 
кукурудзи FAO 150-490 для умов зрошення. Фактори 

експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. Інститут 

молекулярної біології і генетики НААН, Укр. т-во генетиків і 

селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Київ, 2018. Т. 23. С. 86-92.  
 Викладено результати багаторічних досліджень із розробки морфо-
фізіологічних та гетерозисних моделей гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості в умовах зрошення. Визначені основні параметри моделей 

гібридів кукурудзи різних груп ФАО. Визначені гетерозисні моделі та 

створені лінії з високою комбінаційною здатністю, які залучені до 

родоводу новостворених гібридів ранньостиглої, середньоранньої, 

середньостиглої та середньопізньої груп. Наведено результати реакції 

нових гібридів на способи поливу та режими зрошення. Встановлені 

гібриди кукурудзи інтенсивного типу, що забезпечують урожайність 

зерна 15– 17 т/га. 

 

41. Сатарова Т. М. Однонуклеотидний поліморфізм у рослин. 

Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. 

Інститут молекулярної біології і генетики НААН, Укр. т-во 
генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Київ, 2018. Т. 23.          

С. 404-405.   
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 В статті висвітлені перспективи використання SNP-аналізу в 

молекулярній систематиці, теорії еволюції та в селекції рослин, для 

кластеризації ліній і сортів з метою ефективного добору батьківських 

компонентів гібридів і прогнозування гетерозису та ін. 

 
 

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 
 

 

42. Дзюбецький Б. В., Абельмасов О. В. Характеристика 
тесткросів ранньостиглих ліній кукурудзи плазми Айодент в 

умовах північної зони Степу України. Зернові культури. Дніпро,  

2018. Том 2. №1. С.5-13. 
 Здійснено оцінку та добір за комплексом господарсько-цінних ознак 

тесткросів скоростиглих константних ліній (ДК555, ДК714/195, ДК744, 
ДK237, ДК216, ДК234, ДК213, ДК1274) плазми Айодент щодо 

адаптованості їх до умов степової зони України. В 2013–2015 рр. вивчено 

реакцію тесткросів константних ліній на погодні умови, що  уможливило 

з'ясувати їхній урожайний потенціал  і  виявити кращі господарсько-

цінні ознаки.  Зокрема, урожайність зерна у них коливалась  в  межах  від  

5,72 до 7,34 т/га при збиральній вологості 11,2–21,1 %.  Виділені 

тесткроси (ДК1274 х ДК951 та ДК1274 х ДК296) мали достовірно вищу 

врожайність зерна – відповідно на 0,30 та 0,82 т/га порівняно з 

середньостиглим гібридом-стандартом Солонянський 298 СВ і на 0,71 

та 1,23 т/га  –  середньораннім гібридом Оржиця 237 МВ,  господарсько-

цінні ознаки в них були на рівні або кращі, ніж у стандартів. 

 

43. Байса І. П. Колекція сорго: формування, вивчення і 

використання  зразків генофонду. Зернові культури. Дніпро, 2018. 

Том 2. №1. С.14-21. 
 Наведено результати формування та вивчення колекції соргових 
культур. Колекція сорго Державної установи Інститут зернових культур 

налічує 591 зразок, в тому числі сорго зернового – 347, цукрового – 127, 

віникового – 29, суданського – 88. Більшу частину колекції становлять 

селекційні сорти, значно меншу – селекційні лінії, незначну – синтетичні 

популяції та місцеві сорти. В колекції є зразки з 34 країн світу, але 

найбільше  їх з України – 303, серед них значна частина зразків власної 

селекції. Паспортизовані та передані до Національного центру 

генетичних ресурсів рослин України на довгострокове зберігання 549 

зразків різних видів сорго. За результатами вивчення серед колекційних 

зразків сорго виділені сорти-еталони і джерела за більшістю 

господарсько-корисних та морфологічних ознак, визначені кращі форми 
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за комплексом ознак у кожній групі стиглості. Сформовані ознакові 

колекції зернового та цукрового сорго, що охоплюють широкий спектр 

господарсько-цінних ознак. Зразки колекції соргових культур, оцінені за 

комплексом господарсько-корисних ознак, є цінним джерелом для 

створення нових вітчизняних гібридів і сортів сорго. 

 

44. Бєліков Є. І., Купріченкова Т. Г. Нові кременисті лінії 

кукурудзи. Зернові культури. Дніпро, 2018. Том 2. №1. С.22-28. 
 Наведено результати селекції нових кременистих ліній кукурудзи 

змішаної гетерозисної групи Со 125/Ланкастер, які повністю або 

частково відновлюють фертильність М-типу ЦЧС. Встановлено, що 

прояв основних агробіологічних ознак у більшості ліній був у межах 

вихідних форм. Доведено, що у ліній  достовірно меншою, ніж у 

батьківських компонентів, була тривалість  періоду «сходи – цвітіння 

качана» (ІЛК 124/217-39), кількість зерен на качані (ІЛК 124/217-32), 
маса 1000 зерен (ІЛК 124/217-39 і ІЛК 124/217-37) і продуктивність (ІЛК 

124/217-32). З'ясовано, що достовірно більшою була висота рослин у лінії 

ІЛК 124/217-32; висота прикріплення качана – ІЛК 124/217-1, ІЛК 

124/217-2, ІЛК 124/217-6, ІЛК 124/217-14, ІЛК 124/217-16, ІЛК 124/217-

21, ІЛК 124/217-32; кількість  рядів зерен – ІЛК 124/217-37; кількість  

зерен на качані  – ІЛК 124/217-37; маса 1000 зе-рен  –  у ліній ІЛК 

124/217-6, ІЛК 124/217-32, ІЛК 124/217-1, ІЛК 124/217-14, ІЛК 124/217-

21, ІЛК 124/217-16 та ІЛК 124/217-2. Виділено за комплексом ознак низку  

ліній – ІЛК 124/217-1, ІЛК 124/217-14 та ІЛК 124/217-37, які доцільно 

використовувати для селекції кременисто-зубовидних гібридів кукурудзи 

за гетерозисною моделлю (Айодент М х Айодент ЗМ) х Со 

125/Ланкастер ВМ. 
 

45. Кирпа М. Я. Базілєва Ю. С., Лой О. Ю. Біологічна 

довговічність і господарська придатність насіння зернових культур  

залежно від обробки та зберігання. Зернові культури. Дніпро,  
2018. Том 2. №1. С.29-37. 
 З'ясовано зміст понять біологічна довговічність і господарська 

придатність в разі тривалого зберігання насіння зернових культур. 

Біологічна довговічність – виявлена схожість  в  окремих насінин при 

тривалому зберіганні партії зерна.  Господарська придатність – 

тривалість  використання для сівби насіння, схожість якого відповідає 

вимогам стандарту (кондиційна схожість 92 % і вище) –  залежить від 

таких факторів, як вологість зерна, температурний режим і спосіб  

зберігання (відкритий, герметичний).  Виявлено, що насіння не втрачає 
кондиційної схожості протягом 4–5 років і більше за вологості 9–12 %, 

температури 3–10 оС і герметичного зберігання. Встановлено, що перед 
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сівбою насіння доцільно протруювати. Виявлено, що в разі зберігання 

насіння при зниженій температурі термін його пророщування для  

визначення схожості необхідно подовжувати до 10 діб замість 7 діб, як  

рекомендовано чинним методом державного стандарту. 

 
46. Кравець С. С., Алдошин А. В.,  Ляшенко Н.О., Бернацький М. М. 

Вплив  ґрунтового  гербіциду пропоніт на схожість насіння  

батьківських компонентів гібридів кукурудзи. Зернові культури. 
Дніпро,  2018. Том 2. №1. С.38-43. 
 Вплив гербіциду пропоніт на рослини вивчали на зареєстрованих і 

перспективних бать-ківських компонентах гібридів кукурудзи різних 

підвидів: кремениста (Zea mays indurate Sturt.), зубовидна (Zea mays 

indentata Sturt.), кременисто-зубовидна (Zea mays semidentata Kulesh.), 

цукрова (Zea mays saccharata Koern.). Всього вивчалося 43 батьківських 

компонента, з яких 35 самозапилені лінії і 8 гібридів. Згідно з 

рекомендаціями виробника, ґрунтовий гербіцид пропоніт застосовували 

шляхом допосівного обприскування ґрунту максимальною (3,0 л/га) і 

мінімальною (2,0 л/га) дозами. Встановлено, що максимальна доза цього 

препарату (3,0 л/га) більш негативно впливає на схожість насіння 

батьківських компонентів гібридів кукурудзи порівняно з мінімальною 
(2,0 л/га). Відмічена специфічна реакція насіння батьківських 

компонентів гібридів кукурудзи, різних за генетичною основою, на дози 

ґрунтового гербіциду пропоніт. Експериментальний матеріал 

розподілено на три групи за реакцією на контрастні дози гербіциду 

пропоніт. Визначені конкретні дози препарату, які можливо 

застосовувати на батьківських компонентах кожної групи. 

 

47. Ткаліч І. Д., Гирка А. Д., Бочевар О. В., Ткаліч Ю. І. 
Агротехнічні заходи підвищення  врожайності насіння соняшника 

в умовах Степу України. Зернові культури. Дніпро,  2018. Том 2. 

№1. С.44-52. 
 Наведено результати дослідження технології вирощування 

соняшника в Степу України. Показано вплив насичення соняшником 

сівозмін, встановлено через скільки років його слід повертати на те саме 

поле. З’ясовано строки та способи сівби, густоту стояння рослин і 

урожайність рекомендованих гібридів соняшника. Оптимізовано строки 

та норми застосування мінеральних добрив, фізіологічно активних 

речовин, біопрепаратів і пестицидів. Доведено, що в структурі посіву, 

соняшника повинно бути не більше 20 %. Важливим фактором 

підвищення продуктивності рослин олійної культури є застосування 

добрив (N40Р60К30), вносити їх краще під оранку або під передпосівну 
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культивацію. Вирощувати соняшник можна без хімічних препаратів, але 

вищі врожаї  насіння  будуть при використанні ґрунтових і страхових 

гербіцидів. Високу продуктивність соняшник забезпечує при звужені 

міжрядь до 35 см, що пояснюється кращим розміщенням рослин на 

посівній площі. В посівах зі звуженими міжряддями можна обійтися без 

міжрядних обробітків, але густоту насадження треба підвищувати на 

8–12 тис. рослин/га проти оптимальної  в  посівах з міжряддями 70 см.  

 

48. Черенков А. В., Грузінов С. К., Кобос І. О. Вплив 
передпосівної обробки насіння на морозо- та зимостійкість  
пшениці озимої після  різних попередників. Зернові культури. 
Дніпро,  2018. Том 2. №1. С.53-60. 
 Наведено результати дослідження з вивчення впливу попередників,  

сортових особливостей та допосівної обробки насіння на морозо- та 

зимостійкість пшениці озимої в умовах північного Степу України. На 

підставі даних  дослідження  встановлено значний вплив передпосівної 

обробки насіння на вміст вуглеводів у тканинах рослин. З'ясовано, що 

мінімальна кількість цукрів у листках та вузлах кущення відмічалась в 

контролі, максимальна – у варіанті з  передпосівною обробкою насіння 

мікродобривом реаком-плюс-зерно і протруйником селест топ, який 

використовували у повній та зменшеній на 30 % нормі витрати. 
Аналогічна тенденція до збільшення сумарного вмісту вуглеводів у 

тканинах рослин простежувалась на ділянках з іншими попередниками. 

За результатами дослідження встановлено, що найбільші показники  

морозо- та зимостійкості відмічались у варіанті досліду з обробкою 

насіння протруйником селект топ і мікродобривом реаком-плюс-зерно 

при вирощуванні сорту Антонівка по чорному пару.   

 

49. Мамєдова Е. І. Вплив агротехнологічних заходів вирощування 
на формування надземної маси рослин ячменю ярого в умовах 

північного Степу України. Зернові культури. Дніпро. 2018, Том 2. 

№1. С. 61-66. 
 Висвітлено особливості впливу біопрепаратів та мінеральних добрив 

на динаміку нагромадження надземної маси рослин ячменю ярого при 
вирощуванні після різних попередників. З’ясовано, що під дією 

біопрепаратів (фосфоентерин, діазофіт і біополіцид) збільшується маса 

100 абсолютно сухих рослин порівняно із контролем на 10,7 %; 28,6 і 25,0 

% на фоні без добрив та на 8,8 %; 20,6 і 17,6 %  на фоні N30P30K30 у фазі 

кущення й на 42,3 %; 66,4 і 55,8 % та 61,8 %; 69,2 і 65,2 % відповідно у 

фазі виходу в трубку після попередника кукурудза. Значно більшою маса 

100 абсолютно сухих рослин ячменю ярого була у варіанті з 

попередником пшениця озима – перевищення досягало 7,4–7,7 та 12,4–
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12,6 г (у фазі кущення) і 78,8–88,2 та 117,4–126,8 г (у фазі виходу в 

трубку) відповідно фону удобрення. Встановлено, що найбільша 

абсолютно суха маса рослин ячменю відмічалась на ділянках, де  обробку 

насіння  мікродобривом сизам поєднували з інокуляцією мікробіологічним 

комплексом. Виявлено, що в посівах, де попередником була пшениця 

озима, маса 100 абсолютно сухих рослин ячменю ярого була більшою, ніж  

у варіантах з попередником кукурудза, на 3,7 г (без добрив) і 7,6 г 

(N30P30K30) в фазі кущення, на 13,9  і 15,3 г – в фазі виходу в трубку 

відповідно. 

 

50. Єрашова М. В. Ріст і розвиток рослин сучасних сортів 

пшениці озимої в північному  Степу України. Зернові культури. 

Дніпро,  2018. Том 2. №1. С.67-73. 
 Висвітлено результати порівняльного аналізу біометричних 

показників рослин сучасних сортів пшениці озимої  (Коханка, Місія 

одеська та Пилипівка) при вирощуванні їх по чорному пару і після ячменю 

ярого в умовах північного Степу. Виявлено, що стримуючим фактором  

процесів росту та розвитку рослин в осінній період 2015 р. була 

недостатня кількість опадів, а в 2016 р. – прохолодна погода у жовтні 

та раннє припинення вегетації. Після непарового попередника в 2015 р. 

сходів пшениці озимої восени взагалі не відмічалось, насіння почало 

проростати у ґрунті лише в грудні. Але завдяки ранньому відновленню 

вегетації рослин навесні, а також великій кількості опадів у квітні й 

травні, стан посівів після всіх попередників у 2015/16 р. помітно 
покращився. У 2016 р. на час відновлення весняної вегетації та у фазі 

виходу в трубку рослини всіх сортів, що йшли  по чорному пару, мали 

значну перевагу за розвитком, ніж після ячменю ярого, однак  у фазі 

колосіння ці відмінності такими контрастними вже не були. У 

результаті комплексної дії погодних умов в роки дослідження кращий 

ріст і розвиток рослин пшениці озимої по чорному пару у весняний період 

вегетації відмічався в 2016 р., а після ячменю ярого – у фази кущення і 

виходу в трубку в 2017 р. У фазі колосіння в обидва роки дослідження 

рослини пшениці озимої сорту Пилипівка порівняно з двома іншими 

відзначались більшою висотою. 

 

51. Gyrka A. D., Gasanova I. I., Gyrka T. V., Bokun O. I. Growth,  

development and productivity of winter wheat depending on the 

different soil tillage and sowing systems. Grain crops. 2018. Vol 2.             
№ 1. Р.88-93. 
 Наведено результати польового досліду по виробничій перевірці і 

впровадженню різних систем обробітку ґрунту і сівби пшениці озимої.  

З'ясовані особливості росту, розвитку, формування урожайності і 
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якості зерна під впливом досліджуваних факторів. На підставі 

експериментального дослідження установлено, що при використанні для 

прямої сівби пшениці озимої сіялки  ATД-6.35, збільшується щільність 

продуктивного стеблостою на 7,4–    20,9 %  і зменшуються маса зерна з 

колосу на  0,11–0,27 г і маса 1000 зерен  на 2,8–4,7 г порівняно з висівом 

насіння цієї культури сіялками ATД-6.35 та СЗ-3,6 на фоні мілкого 

обробітку ґрунту. Найбільш висока урожайність зерна пшениці озимої 

формувалась у варіанті з мілким обробітком ґрунту і висівом насіння 

сіялкою ATД-6.35 – 5,62 т/га, що на 0,12 та 0,16 т/га перевищує 
показники у варіанті з використанням сіялок ATД-6.35 по нульовому 

обробітку грунту і СЗ-3,6 по мілкому. Аналіз зразків зерна пшениці озимої 

(фаза повної стиглості) показав, що у варіантах 1 і 2, де насіння висівали 

посівним комплексом АТД-6.35, вміст білка і клейковини був більший 

порівняно з варіантом 3 і становив відповідно12,7–13,3 и 24,0–25,3 %, що 

відповідає вимогам до показників якості зерна другого класу. 

 

52. Shevchenko  M. S., Shvets N.V., Shevchenko S.M. Аgrophysical 
and biotic factors of regulation the biological activity of soil in crop 

rotation. Grain crops. 2018. Vol 2. № 1. Р.109-115. 
 Вивчено динаміку загальної біологічної активності ґрунту залежно 

від  кількості рослинних решток культур сівозміни, способів основного 

обробітку та гідротермічних факторів. Встановлено, що більш 

інтенсивне виділення вуглекислого газу з ґрунту було на фоні глибокої 

оранки, де умови аерації кращі, а  розподіл пожнивних решток по 
профілю орного шару більш якісний. Мінімальні способи обробітку, через 

ущільнення ґрунту, призводили до зменшення  параметрів зони активної 

біотичної діяльності і послаблення  ростових процесів у культур 

сівозміни. При цьому також гальмувалась загальна біологічна 

активність ґрунту і зменшувалась кількість виділеного вуглекислого газу. 

Серед культур сівозміни найбільшу кількість органічної речовини 

залишила після себе кукурудза (4,34 т/га), а мінімальну – соняшник (2,24 

т/га), що і визначало потенціал біологічної активності. Зменшення 

глибини основного обробітку ґрунту супроводжується збільшенням його 

твердості і погіршенням водовбирної здатності, в зв'язку з цим 

посилюються консервативні процеси і гальмується розкладання 

органічної речовини. Інтенсивність біологічної активності  ґрунту на 
фоні оранки більш висока, ніж на ділянках з прямою сівбою –  на 15–20 %. 

 

53. Чабан В. І., Подобед О. Ю., Клявзо С. П., Горбатенко А. І. 

Реалізація потенціалу продуктивності польових культур в умовах 
північного Степу України. Зернові культури. Дніпро, 2018. Том 2. 

№1. С.116-122. 
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 Проведено оцінка реалізації потенціалу продуктивності польових 

культур. Формування їх урожаю йде на фоні підвищення температури 

оточуючого середовища. Мінливість умов зволоження статистично не 

достовірна. Встановлено, що найбільш адаптованим до екологічних умов 

регіону є соняшник – варіабельність його врожаїв середня (V = 25 %). Для 

зернових культур коефіцієнт варіації високий (33–39 %). Зареєстровано 

тільки 22–29 % випадків, коли пшениця озима і кукурудза формували 

урожай на рівні середнього, а для соняшника їх було 42 %. Імовірність 

формування врожаю ячменю нижче за середній становить 46 %. 
Добрива зумовлювали підвищення стійкості рослин до нетривалих посух. 

Спостерігається збільшення випадків формування польовими культурами 

середньої і підвищеної урожайності.  

 

54. Судак В. М., Горбатенко А. І., Матюха В. Л. Інтегрований 

контроль бур’янів при вирощуванні пшениці озимої по чистому 
пару. Зернові культури. Дніпро, 2018. Том 2. №1. С.123-131. 
 На підставі результатів дослідження встановлено, що утримання 

ріллі за типом раннього пару супроводжується підвищенням регенеративної 

здатності осоту рожевого та березки польової, появою нетипових для умов 

незрошуваного землеробства бур’янів – кульбаби лікарської, полину гіркого, 

грициків звичайних, збільшенням на полях кількості амброзії полинолистої і 

лободи білої. Виключення з технології підготовки чистого стерньового пару 

зяблевого обробітку ґрунту призводить до обнасінення бур’янів, скорочення 

часових проміжків між культиваціями і посилення забур'яненості посівів 
пшениці озимої, що потребує одноразового застосування в паровому полі 

гербіцидів тотальної дії (по стерні) або суцільного екранування поверхні 

ґрунту рослинами післяжнивної санітарної  культури. Запропоновано низку 

очисних технологічних прийомів, які контролюють рівень забур’янення 

пару і посівів, підвищують конкурентоспроможність пшениці, як 

результат – середня урожайність продовольчого зерна становить 5,52–

6,66 т/га (внесення гербіцидів тотальної дії по стерні, використання 

післяжнивних санітарних культур, поєднання механічних і хімічних 

заходів знищення бур'янів, оптимізація азотного живлення рослин). 

 

55. Козир В. С. Напрямки розвитку молочного скотарства в 

Ерастівській дослідній станції. Зернові культури. Дніпро, 2018. 

Том 2. №1. С.132-136. 
 Враховуючи, що в Україні має місце значний дефіцит молока, 

держава останнім часом збільшила виділення коштів на розвиток 

молочного скотарства. В Ерастівській дослідній станції Державної 
установи Інститут зернових культур показники цієї галузі певною мірою 

не відповідають завданням Національної академії аграрних наук. Тому 
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науковці Інституту разом із фахівцями вказаного підприємства 

розробили і впроваджують програму подальшого розвитку молочного 

скотарства, в якій  передбачено прискорене відтворення поголів’я за 

рахунок селекційних прийомів і налагодження нормованої годівлі худоби, 

оскільки саме ці чинники стримують інтенсифікацію галузі. Обсяги 

виробництва продуктів тваринництва визначають два головних 

фактори – кількість тварин і їх продуктивність. Перший з них залежить 

від організації відтворення стада,  другий – від племінних цінностей 

нащадків і умов їх використання (годівлі, утримання, технології 
вирощування). В молочному скотарстві важливу роль відіграють бики-

плідники, їх генотип, препотентність – здатність передавати 

наступному поколінню свої господарсько-цінні ознаки. Поряд з цим  

важливо створити для тварин оптимальні умови експлуатації – 

зберегти їх здоров'я і довголіття. Тільки при поєднанні цих двох  чинників 

можна одержати конкурентоспроможну продукцію. 

 

56. Халак В. І. Відгодівельні якості молодняку свиней та їх зв'язок 
з деякими показниками білково-ліпідного обміну. Зернові 

культури. Дніпро, 2018. Том 2. №1. С.137-143. 
 Наведено результати дослідження відгодівельних та м’ясних 

якостей молодняку свиней великої білої породи зарубіжного походження, 

а також деякі біохімічні показники сироватки крові (вміст загального 

білка, концентрацію загальних ліпопротеїдів). Дослідження показали, що 

кількість тварин, у яких вміст загального білка у сироватці крові 
відповідає фізіологічній нормі становить 28 %, концентрація загальних 

ліпопротеїдів – 84 %. Молодняк свиней великої білої породи зарубіжного 

походження за показниками «вік досягнення живої маси 100 кг, діб» та 

«товщина шпику на рівні 6–7 грудного хребця, мм» переважає мінімальні 

вимоги класу «еліта» в середньому на 20,94 %. Ефективним методом 

оцінки відзначених ознак є використання комплексного індексу 

відгодівельних та м’ясних якостей (r = -0,728 – -0,921). Ефективним 

методом оцінки свиноматок і кнурів-плідників за генотипом є 

використання комплексного індексу відгодівельних і м’ясних якостей їх 

потомства.  
 

57. Денисюк О. В. Результати оцінки бугаїв-плідників за 

поєднанням господарсько-цінних ознак у дочок. Зернові культури. 

Дніпро, 2018. Том 2. №1. С. 156-161.  
 Здійснено оцінку бугаїв-плідників за поєднанням ознак 

відтворювальної здатності та молочної продуктивності у дочок. 

Встановлено, що зі збільшенням віку корів подовжується період 

тільності (277 ±  0,9 доби після першого запліднення та 280 ± 1,2 доби 
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після п’ятого) і скорочується тривалість сервіс-періоду, зокрема, 

тривалість першого сервіс-періоду становить 176 ± 13,8 доби, другого – 

130 ± 10,8,  третього – 135 ± 16,7 і четвертого – 104 ± 21 доба. Для 

бугаїв-плідників характерна різна чисельність дочок, в генотипі яких 

добре поєднуються ознаки молочної продуктивності (0,64–0,67 кг 

середньодобового молочного жиру) і відтворювальної здатності 

(коефіцієнт відтворювальної здатності – 0,98–1,09). За поєднаними 

ознаками у дочок кращими бугаями були Р. Чайсі Ет Ред (50,0 %) і А. Ф. 

Х. Діфенс Ет Ред (50,0 %). Використання таких плідників у 
господарствах покращити стадо за молочною продуктивністю та 

відтворювальною здатністю корів. 
 

58. Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. Розщеплюваність сирого 
протеїну кормів та ефективність його використання. Зернові 

культури. Дніпро,  2018. Т 2. № 1. С. 150-155.  
 Наведено дані про вплив розщеплюваного і нерозщеплюваного 

протеїну добових раціонів на його конверсію в білок молока і 

продуктивність корів у першій половині лактації. Встановлено, що 

співвідношення окремих фракцій сирого протеїну в раціонах 

високопродуктивних корів суттєво впливає на ступінь його конверсії. 

Конверсія сирого протеїну в білок молока у корів з добовим надоєм 22–28 

кг молока, незважаючи на збалансованість раціону за загальною 
кількістю сирого протеїну, в літній період була в середньому на 10 % 

менше, ніж взимку і становила відповідно 0,305 і 0,339 г сирого протеїну 

на 1 г білка молока. Оскільки значну частину зелених кормів літнього 

раціону становила люцерна, надмірна кількість розщеплюваного протеїну 

в даний період стала головною причиною його непродуктивного 

використання. При відсутності в добових раціонах достатньої кількості 

енергії, більша частина утвореного в рубці тварин аміаку виводиться з 

організму і з сечею. Тому навіть при збалансованій за основними 

показниками годівлі, співвідношення в раціонах високопродуктивних корів 

розщеплюваного і нерозщеплюваного протеїну суттєво впливає на його 

конверсію в білок молока. Найбільш ефективно протеїн кормів добового 
раціону використовується в перші 2–3 місяці лактації.  

 

59. Яланський О. В., Середа В. І., Носов М. Г., Таганцова М. М. 

Вміст цукру в соку стебел різних сортозразків сорго цукрового 

залежно від насіннєвої продуктивності Зернові культури. Дніпро, 
2018. Т 2. № 2. С. 212-217.  

Встановлено, що в середньому урожайність зеленої маси 

середньостиглих сортозразків сорго цукрового на 0,3 т/га більша, ніж у 

ранньостиглих, але на 2,5 т/га менша порівняно з пізньостиглими. 
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Зворотна закономірність має місце і щодо урожайності зерна. 

Встановлено, що високоцукристі  сорти – це пізньостиглі зразки з 

високою урожайністю зеленої маси і мінімальною кількістю волотей із 

зерном. Для них характерний незначний відсоток виходу волотей із 

зерном на  час збирання зеленої маси. Простежується обернена 

залежність, чим менший збір зерна, тим більший вміст цукру в соку 

стебел. Для підтвердження цієї закономірності був закладений            

пошуковий дослід. Суть його полягала у вивчення вмісту цукру в соку 

стебел сортозразків із зерном і без зерна у волотях.  Встановлено, що  
вміст цукру в соку стебел  стерильних сортозразків вищий (19,2 %), ніж 

в таких самих, але з озерненими волотями (14,3 %) – у  перших він 

коливався від 12,2  [F1 (Єфремівське біле 2с х 12Т209 цукрове)] до 21,8 %  

F1 (093094а зернове х Силосний Като), в других –  від 8,8  [F1 (430а 

цукрове х 12Т309)] до 17,2 % (Кріпт, F1 (302а х 12Т313)), різниця може 

досягати 12 %.  

 
60. Псьолова А. О., Деркач К. В., Бєліков Є. І., Сатарова Т. М. 

Вміст антоціанів у стеблі різних генотипів кукурудзи Зернові 

культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2. С. 218-225.   
 Проведено дослідження зі з’ясування вмісту антоціанів та їхніх 

глюкозидів в зелених і темно-фіолетових стеблах кукурудзи. Виявлено 

залежність між забарвленням стебел досліджуваних генотипів 
кукурудзи і кількісним вмістом в них антоціанів. Темно-фіолетове 

забарвлення стебла рослин кукурудзи популяції Чорностеблова пов’язано 

із суттєвим збільшенням в ньому загального вмісту антоціанів (до 

38362,33 мг/кг) порівняно з генотипами, які мають зелене стебло і для 

яких цей показник становить 168,6–996,1 мг/кг. Інтенсифікація 

забарвлення стебла (до темно-фіолетового) у рослин популяції 

Чорностеблова відбувається за рахунок поєднання неглюкозильованих і 

глюкозильованих  форм  усіх  видів антоціанів, серед яких переважають 

пеонідин (27,31 %) та ціанідин (21,72 %). У рослин цієї популяції 

антоціани становлять 3,83 % від сухої маси стебла.  Оскільки антоціани 

є антиоксидантами і часто використовуються як  харчові  домішки  для  
збагачення раціону людини і тварин, перспективним є використання 

стебла кукурудзи популяції Чорно-стеблова як сировини для виготовлення 

біологічної добавки Е163-"антоціани". 

 

61. Кирпа М. Я., Кулик В. О., Йова О. В. Енергоощадне сушіння 

насіння кукурудзи та його техніко-економічна ефективність 
Зернові культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2. С. 226-231.  

  Визначено техніко-економічну ефективність енергоощадного 

методу сушіння насіння кукурудзи у разі використання стрижнів качанів 
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кукурудзи порівняно з іншими традиційними видами палива на базі 

сушарки камерного типу СКП. Встановлено загальні основні витрати, 

які необхідні для  процесу сушіння, а саме – вартість палива, 

електроенергії і заробітна плата. Відповідно до тривалості  й  обсягу 

сушіння  витрати на оплату праці становили 40,3 тис. грн в разі 

використання стрижнів качанів кукурудзи і 28,7 тис. грн – традиційних 

видів палива. Витрати на електроенергію різнились залежно від виду 

паливної системи зерносушарки. Так, при використанні теплогенератора 

для спалювання біомаси витрати на електроенергію були більші на 6528–
9798 грн за  період сушіння порівняно з паливними системами на 

дизельному та газоподібному паливі. Вартість спожитого палива за 

період сушіння становила: дизельне  – 509,3 тис. грн; газоподібне  – 269,3 

тис. грн; стрижні  качанів – 37,7 тис. грн.  Встановлено, що за рахунок  

використання стрижнів качанів вартість сушіння знижується на 58–78 

% відносно інших традиційних видів палива, до того ж негативного 

впливу такого палива на посівні та врожайні властивості насіння не 

простежується. 

 

62. Gyrka А. D., Viniukov O. O., Gyrka T. V., Shevchenko T. V., 

Neklesa Ye. M. Features of realization the productivity potential of oat 

varieties in northern steppe of Ukraine Grain crops. 2018. Vol 2. № 2. 

Р.232-236. 
Наведені результати аналізу наявних сортових ресурсів і 

урожайності зерна різних сортів вівса в дослідах по екологічному 

випробуванню залежно від гідротермічних умов. Виявлені сорти, які 

характеризуються стабільною реалізацією генетичного потенціалу в 

широких межах варіювання середньодобових температур повітря і  

вологозабезпеченості. Спираючись на результати дослідження 

ефективності вирощування різних сортів вівса в екологічному 

дослідженні залежно від впливу гідротермічних умов, можна зробити 

наступні висновки. Рівень продуктивності вівса визначається 

особливостями сорту та ефективністю комплексної дії температур 

повітря і умов вологозабезпечення. В Україні має місце щорічне стійке 
збільшення кількості зареєстрованих сортів вівса – на 12,9 %. В цілому за 

останні 15 років кількість сортів вівса в Реєстрі  сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, зросла більш ніж  удвічі. Серед 

досліджуваних сортів вівса оптимальним ростом, розвитком і 

сполученням елементів структури урожайності вирізнялись плівчасті 

форми – Бусол, Ірен, Спурт, Стерно та голозерні – Скарб України (2,74 

т/га) і Самуель  (2,53 т/га). Перелічені сорти забезпечують високу 

зернову продуктивність і стабільну урожайність в різні за погодними 

умовами роки. 
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63. Черенков А. В., Гасанова І. І., Костиря І. В.,                 

Остапенко М. А., Білозор І. В. Вплив попередників, мінеральних 
добрив та способів сівби на урожайність і якість зерна пшениці 

озимої в південному Степу України Зернові культури. Дніпро, 

2018. Т 2. № 2. С. 237-244.  
Доведено, що урожайність пшениці озимої в богарних умовах 

південного Степу України перш за все визначається попередником. 

Приріст урожаю по чорному пару порівняно з непаровими попередниками 
(сорго на зерно та соняшник) за традиційної сівби залежно від варіанту 

досліду    становив 1,54–1,68 та 1,58–1,90 т/га, а за прямої сівби – 1,51–

1,74 та 1,54–1,95 т/га відповідно. Найбільш ефективним мінеральне 

удобрення було в посівах  після непарових попередників. Застосування 

мінеральних добрив на різних етапах розвитку рослин пшениці озимої 

сприяло суттєвому покращанню якості зерна як по чорному пару, так і 

після сорго на зерно та соняшника. Найвищий вміст білка і клейковини в 

зерні пшениці озимої формувався  в разі передпосівного внесення N45P45K15  

по чорному пару, N90P45K15  після непарових попередників та азотного 

підживлення N30 по мерзлоталому ґрунту (КАС-32) + N30 у фазі кущення 

перед виходом рослин у трубку (КАС-32).  
 

64. Ярошенко С. С. Вплив мінеральних добрив і біопрепаратів на 

формування зернової продуктивності пшениці озимої в північному 

Степу України Зернові культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2. С. 245-

251.  
Висвітлено особливості дії та взаємодії мінеральних добрив і 

біопрепаратів на структуру врожаю та зернову продуктивність 

пшениці озимої. Встановлено, що під впливом комплексних 

поліфункціональних біопрепаратів (КБП1, КБП2) параметри розвитку 

рослин наближаються до оптимального стану. За період досліджень 

(2011–2015 рр.) одержано високий рівень зернової продуктивності 

пшениці озимої – середня урожайність становила 4,87 т/га. 

Максимальну врожайність (6,10 т/га) пшениця озима сформувала на 

фоні внесення  мінеральних добрив  у дозі N65P60K60  із застосуванням 

комплексного біологічного препарату (КБП2). У цілому на удобреному 

фоні урожай пшениці озимої коливався в межах від 4,27 до 6,10 т/га, 
досягаючи максимального значення під впливом біопрепарату КБП2. З  

підвищенням рівня поживного режиму від N65P15K15 до N65P60K60 

урожайність  пшениці озимої  збільшувалась  і  при застосуванні  

препарату  вітавакс  200ФФ  у середньому варіювала від 4,40 до 5,83 

т/га. За рахунок обробки насіння пшениці озимої біологічними 

препаратами  КБП2, КБП1, 10702 одержали найбільшу врожайність – 

від 4,64; 4,58; 4,56 до 6,10; 6,02; 5,99 т/га відповідно. 
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65. Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., 

Ільєнко О. В. Особливості формування зернової продуктивності 

рослин різних сортів гороху в умовах північного Степу України 
Зернові культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2. С. 267-273.  

Наведено результати п’ятирічних досліджень з випробування сортів 

гороху різних селекційних центрів в умовах північного Степу України. 

Досліджено потенціал продуктивності рослин гороху. Встановлено 

рівень урожайності зернобобової культури залежно від сорту та 

погодних умов. Виявлено найбільш адаптивні та  продуктивні сорти 

гороху за різних умов вирощування із середньою урожайністю зерна 2,30–

2,79 т/га. За результатами досліджень встановлено, що урожайність 

гороху в умовах північного Степу України суттєво залежить від 
наявності і розподілу продуктивних опадів впродовж вегетації рослин. 

Найбільш адаптивними і стабільними за врожайністю зерна за усіх умов 

вирощування виявились сорти гороху селекції Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва –  Девіз, Царевич, Оплот, Отаман, Харківський 

еталонний з середньою урожайністю зерна 2,30–2,79 т/га.  Меценат і 

Девіз у найбільш сприятливому за зволоженням 2016 р. за врожайністю 

перевищували інші сорти у полігоні екологічного випробування на 1,25–

2,17 т/га, а в посушливих умовах 2017 р. – на 0,28–0,76 т/га.  

 
66. Усова Н. М., Солодушко М. М., Романенко О. Л. Вплив 

попередників та мінерального живлення на урожайність і якість 

зерна пшениці озимої Зернові культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2.        
С. 281-286.  

Наведено результати дослідження впливу попередників та 

мінерального живлення на врожайність різних сортів пшениці озимої в 

умовах південного Степу України. Визначено кращі попередники та 

встановлено оптимальні системи мінерального живлення, які 

забезпечують високі показники урожайності та якості зернової 

продукції. На основі результатів дослідження встановлено, що високу 

врожайність сорти Антонівка (5,77 т/га) та Гурт (5,67 т/га) 

сформували по чорному пару на фоні передпосівного внесення N40Р40К40  з 

наступним підживленням посівів азотом (N90) ранньою весною по 
мерзлоталому ґрунту. В цілому сорти пшениці озимої залежно від 

попередників реагували в напрямку від кращих  до гірших – зменшенням 

урожайності. В умовах 2015–2017 рр. кращим непаровим попередником 

серед досліджуваних для пшениці озимої була гірчиця,  гіршим – пшениця 

озима. Встановлено, що за рахунок азотного підживлення посівів 

озимини, вміст білка і клейковини в зерні збільшувався.  

 



34 

 

67. Дудка М. І. Вирощування однорічних агрофітоценозів – 

резерв збільшення рослинного протеїну в північній частині Степу 
України Зернові культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2. С. 287-293. 

Наведені результати 25-річних досліджень по зменшенню дефіциту 

протеїну в зеленому кормі при вирощуванні однорічних культур польового 

кормовиробництва, одержані в Ерастівській дослідній станції 

Державної установи Інститут зернових культур в умовах 

недостатнього зволоження північного Степу України. Визначені напрями 

інтенсифікації польового кормовиробництва на засадах ефективного 

використання орних земель, створення різновидових однорічних 

агрофітоценозів різних строків використання та підвищення їхньої 

продуктивності при застосуванні комплексу агротехнологічних заходів, 

спрямованих на збільшення виробництва зелених кормів та покращання їх 
якості, раціональне використання вегетаційного періоду та 

біокліматичного потенціалу у північному Степу України. Встановлені 

закономірності росту і розвитку однорічних кормових культур в озимих, 

ярих та післяукісних посівах, особливості формування адаптованих до 

ґрунтово-екологічних умов регіону агрофітоценозів та їхньої кормової 

продуктивності залежно від технологічних прийомів, насамперед, добору 

видового складу, оптимізації строків і способів сівби, норм висіву 

компонентів у сумішках  та мінерального удобрення. 

 
68. Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., 

Ільєнко О. В. Ріст, розвиток і формування урожайності соняшника 

під впливом регуляторів росту та удобрення Зернові культури. 
Дніпро, 2018. Т 2. № 2. С. 301-308. 

Досліджено особливості росту, розвитку, нагромадження сухої 

речовини та формування елементів структури урожайності соняшника 

гібрида Ясон залежно від застосування окремо і комплексно регуляторів 

росту (деймос та АКМ), мінерально-органічного комплексу амінокислот, 

гліцерину, макро- і мікроелементів (вітастар) на різних фонах 

мінерального живлення в умовах північного Степу України. Результати 

обліків і спостережень свідчать, що добрива і препарати вітастар, 

деймос і АКМ, використані відповідно до схеми досліду, на строки 

настання й тривалість основних фенологічних фаз росту і розвитку 
рослин соняшнику не впливали. Доведено, що використання в технології 

вирощування гібрида Ясон препаратів АКМ, деймос і вітастар на фоні 

без добрив та за удобрення у дозах N15P15K15 та N30P30K30  позитивно 

впливало на ріст і розвиток рослин і формування елементів структури 

врожаю. Встановлено, що вища врожайність соняшника була у 

варіантах з передпосівною обробкою насіння препаратом АКМ – 2,59–

3,15 т/га. Виявлено, що більш ефективним заходом є обробка насіння 
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соняшника перед сівбою препаратами АКМ або деймосом на фоні 

внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 та застосування препарату 

вітастар (2–3 кг/га). 

 
69. Шевченко М. С., Десятник Л. М., Швець Н. В.,                    

Шевченко С. М. Методика визначення вологості ґрунту: класичні 

помилки і об’єктивні фізичні параметри Зернові культури. Дніпро, 

2018. Т 2. № 2. С. 309-313.  
На підставі багаторічного вивчення водного режиму і 

вологозабезпеченості основних сільськогосподарських  культур в 

сівозмінах та агробіоценозах  визначено факторіальну динаміку вологи в 

них і внесено корективи до методики визначення запасів вологи в ґрунті. 

Встановлено, що найбільш впливовими факторами регулювання 

продуктивного використання вологи в агроценозах є сівозміни, бур’яни, 

шкідники, хвороби, обробіток ґрунту та ін. При цьому додаткове 

використання вологи культурними рослинами може досягати 20–120 мм. 

Доведено, що існуюча методика визначення вологості ґрунту і запасів 

вологи в ньому знижує об’єктивність цих показників і не відповідає 

сучасним уявленням про процентний (%) вміст складової частини в 

об’єкті у цілому. Зміна механізму розрахунків полягає в тому, що вміст 
вологи визначається у вологому зразку ґрунту, а не в сухому, як це робили 

до цього часу. При цьому до формули визначення вологості ґрунту 

вводиться коефіцієнт водно-фізичної пропорції.        

 

70. Десятник Л. М., Шевченко М. С., Швець Н. В.,               

Шевченко С. М. Ефективність використання добрив у сівозміні 
залежно від способів основного обробітку грунту Зернові 

культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2. С. 324-329.  
 Наведено аналіз експериментальних даних, одержаних  в 

стаціонарному польовому дослід з вивчення ефективності мінеральних 

добрив на фоні мінімізації обробітку ґрунту та використання побічної 

органічної продукції. Встановлено, що вищий приріст урожайності за 

таких умов забезпечили пшениця озима і кукурудза на зерно, в той час як 
горох і ячмінь ярий суттєво поступалися їм за показниками 

продуктивності. Мінімізація основного обробітку ґрунту шляхом заміни 

оранки  мілким розпушуванням ґрунту дисковими знаряддями і прямою 

сівбою супроводжувалась зниженням фізичної окупності мінеральних 

добрив внаслідок локалізації  їх у верхньому шарі чорнозему звичайного. 

На підставі багатофакторного аналізу експериментальних даних 

розроблена модель алгоритмів екологічних, господарських і економічних 

показників. Встановлено, що значного підвищення ефективності 

використання  мінеральних добрив можна добитися за рахунок 
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вирощування високопродуктивних культур і розущільнення орного шару. 

При значному різноманітті економічних показників в агротехнологічній 

схемі стаціонарного досліду по всіх фонах обробітку ґрунту і культурах 

сівозміни прибутковість виробництва від застосування добрив 

підвищувалась найбільш стабільно 

 
71. Подобед О. Ю., Чабан В. І. Оцінка окремих показників 

родючості ґрунту природних і агрогенних екосистем зони Степу 

Зернові культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2. С. 330-336.  
Проведена оцінка гумусового стану і мікроелементного фонду 

ґрунтів природних і агрогенних екосистем зони Степу. Під впливом 

антропогенних чинників (інтенсивне використання) порушується 

функціонування ґрунту як екологічно зрівноваженої системи. Параметри 

вмісту гумусу відносно еталону (переліг) знизились на 38 %, а його запаси 

– на 36 %. За умов перелогу  поновлюється природна родючість 

чорнозему звичайного. Вміст гумусу в орному шарі (0–20 см) оцінюється, 

як дуже високий – 6,67 % проти 4,17 % (високий) на ділянці 

агровиробничого призначення. Встановлено деякі зміни мікроелементного 

фонду чорнозему звичайного. На ділянці агровиробничого призначення 

простежувалась тенденція до підвищення на 12–16 % валового вмісту Ni 

та Cd. Встановлено розбіжності за  вмістом кислоторозчинних (1н НСl) 

і рухомих (ААБ рН 4,8) форм Mn, Zn, Co для верхнього  шару ґрунту (0–10 
см). На староорній ділянці встановлено істотне зниження їх кількості 

(на 20; 36 і 17 % відповідно) порівняно з перелогом. Аналогічна 

закономірність  (зниження в 1,6 і 1,4 рази) відмічалась щодо рухомих 

форм цинку, міді і кобальту.  

 

72. Козир В. С., Денисюк О. В., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. 

Перспективи розвитку м'ясного скотарства у Державному 
підприємстві "Дослідне господарство "Поливанівка" Зернові 

культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2. С. 342-352.  
В Україні має місце значний дефіцит м’яса, особливо яловичини, яку 

агроформування всіх форм власності одержують переважно за рахунок 

молочних порід худоби і яка за якістю значно поступається продукції 

класичних м’ясних порід. Науковцями розроблена і впроваджується   
програма розвитку м’ясного скотарства у Державному підприємстві 

"Дослідне господарство "Поливанівка" Державної установи Інститут 

зернових культур. Передбачені і визначені шляхи та ресурси збільшення 

виробництва конкурентоспроможної продукції м'ясного скотарства за 

рахунок таких важелів інтенсифікації галузі, як підвищення 

продуктивності поголів'я наявних спеціалізованих м'ясних порід, 
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підтримання на високому рівні його селекційних, відтворних і забійних 

якостей, збалансованої годівлі і технологічних заходів. 

 

73. Сусол Р. Л., Гарматюк К. В., Халак В. І. Оптимізація системи 
розведення і годівлі свиней м'ясного напрямку продуктивності в 

умовах півдня України Зернові культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2.  

С. 353-359.  
Запропонований новий спосіб створення конкурентоспроможного 

гібридного молодняку свиней вітчизняного походження, суть якого 

полягає у комплексному підході до відбору з урахуванням ДНК-аналізу 
генотипів (бажані гомозиготні генотипи GG за геном МС4R) і в 

подальшій відгодівлі такого молодняку відповідно до розроблених чітких 

рекомендацій щодо протеїнового живлення – мінімальна концентрація 

сирого протеїну у сухій речовині раціону повинна становити 17,0–17,5 % 

на етапі відгодівлі тварин живою масою від 30 до 100 кг. Такий 

комплексний підхід дає можливість  одержувати вітчизняні гібридні 

генотипи свиней, які за відгодівельними, забійними і м'ясними якостями 

не поступаються зарубіжним аналогам. Молодняк свиней досягає живої 

маси 100 кг у віці 174 доби і менше, а товщина шпику на рівні 6–7 

грудного хребця не перевищує 20 мм. 

74. V. S. Кozуr V. S. Reproducible ability and meat productivity of 

cattle of  the men-anjou breed in the steppe zone of Ukraine Grain 
crops. 2018. Vol 2. № 2. Р.382-385. 

 Висвітлені результати дослідження  можливості вирощування 

великої рогатої худоби породи Мен-Анжу в умовах степової зони 

України. Доведено, що тварини добре акліматизувались до жаркого 

клімату півдня – температура тіла, частота дихання і пульсу в  нормі. 

Але габітус їх дещо зменшується порівнянно з аналогами на батьківщині 

(Франція). Цей процес ми назвали „остепнінням” – його результатом  є 

зменшення кількості вологи в м’язах, жиру і кістках. Однак відтворна 

здатність маточного поголів’я і статева активність бугаїв-плідників не 

погіршуються. Мяۥсна продуктивність і забійні показники залишаються 

високими. При використанні цієї м’ясної худоби у промисловому 

схрещуванні з районованими молочними породами одержані помісі (F1 і 

F2) проявили добрі відгодівельні якості, що зумовлює збільшення 

виробництва високоякісної яловичини.  

 

75. Майстренко А. Н., Дімчя Г. Г. Оцінка впливу кормових 

добавок на продуктивні якості підсисних свиноматок та їх 
потомства Зернові культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2. С. 386-392.  
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Наведені результати дослідження ефективності впливу двох 

варіантів кормових добавок до комбікорму на продуктивні якості 

підсисних свиноматок та їх потомства. На основі проведених 

досліджень встановлено, що згодовування удосконалених  кормових 

добавок  повністю компенсує виявлений дефіцит елементів живлення в 

раціоні порівняно зі стандартними, сприяє кращому засвоєнню 

організмом тварин поживних речовин кормів, про що свідчать 

результати продуктивності свиноматок і приросту живої маси 

поросят. В дослідній групі народилося життєздатних поросят більше на 
16,24 %, в кожному гнізді одержано додатково поросят на 1 свиноматку 

більше на 1,46 гол.,  різниця маси гнізда при народжені становила 32,05 

%. Добові прирости живої маси поросят за 28 діб підсисного періоду в 

дослідній групі дорівнювали 278 г, контрольній – 239 г і різниця у фізичній 

масі при відлученні також була на користь дослідної групи – 1,23 кг, або 

15,74 %. 

 

76. В. Ю. Черчель В. Ю., Дзюбецький Б. В., Деркач К. В. Педагог  
наукового пошуку (до 60-річчя з дня народження Тетяни 

Миколаївни Сатарової) Зернові культури. Дніпро, 2018. Т 2. № 2. 

С. 398-400.  
 

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ 
 

77. Дімчя Г. Г, Петренко В. І., Майстренко А. Н. Удосконалюючи 
годівлю (закінчення, поч. №12, 2017р.) Аграрний тиждень, 2018 

№1(326). С. 84-86.  
 Підтверджено, що стара концепція про підвищення рівня годівлі 

сухостійних корів у залежності від очікуваної майбутньої молочної 

продуктивності не можна вважати обґрунтованою. Годівля корів 

протягом сухостійного періоду повинна бути помірною без будь-якого 

зв’язку з майбутньою молочною продуктивністю і розрахована тільки на 

підтримку тіла корови, розвиток плоду та помірне відкладання в тілі 
(при кондиції нижче 3,0 балів). 

 

78. Халак В.І. Чи все добре, що з-за кордону? Агробізнес сьогодні. 

2018. №3 (370). С. 84-85. 
 Наведено результати досліджень впливу генотипу вихідних 

батьківських форм на фізико-хімічні властивості і хімічний склад 

найдовшого м’яза спини їх потомства. Встановлено, що до категорії 

«висока якість» належать зразки м’язової тканини молодняку свиней, 
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одержаного від свиноматок і кнурів-плідників великої білої породи 

української селекції. Використання тварин зарубіжного походження 

негативно вплинуло на вміст внутрішньом’язового жиру, 

вологоутримуючу здатність та інтенсивність забарвлення найдовшого 

м’яза спини. 
 

79. Черенков А., Желязков О., Солодушко М., Ярошенко С. 

Визначаємо життєздатність озимини. Агробізнес сьогодні. 

2018.№4(371) С. 65-67. 
 Розглянуто вплив погодних умов на перезимівлю та формування 
врожайності озимих зернових культур. Наведено практичні поради щодо 

визначення життєздатності рослин озимини протягом зимового 

періоду.  
 

80. Черенков А., Желязков О. «Реанімація» посівів пшениці 
озимої навесні. Агробізнес сьогодні. 2018. №5(372). С. 40-41. 
 Посіви пшениці озимої після виходу з зими  витратили частину 

накопичених протягом осіннього періоду вегетації вуглеводів, є 

ослабленими і потребують своєчасного огляду та підживлення. 

 

81. Цилюрик О., Десятник Л. Науково обґрунтовані сівозміни – 
запорука успіху. Агробізнес сьогодні. 2018. №5(372). С. 91-92. 
 Доказано, що впровадження екологічно збалансованої системи 

землеробства — один з важливих шляхів розв’язання проблеми 

підвищення ефективності аграрного виробництва. Складовою у її 

вирішенні є розробка і впровадження різноротаційних сівозмін, насичених 

культурами відповідно до спеціалізації виробництва, з урахуванням вимог 

підтримання екологічного балансу в агроценозі і забезпечення 

відтворення родючості ґрунтів. Цей агрозахід не потребує додаткових 

матеріальних коштів, але сприяє підвищенню урожайності польових 

культур і відтворенню родючості ґрунтів за умови застосування його 

одночасно з відповідною системою обробітку і удобрення ґрунту та 

здійсненням необхідних заходів по захисту рослин. 
 

82. Горбатенко А., Судак В., Судак Н., Семенов С., Безсусідня Ю. 

Утримання пару. Агробізнес сьогодні. 2018. №7(374) С. 86-89. 
 Наведені результати досліджень по удосконаленню способів 
утримання і догляду за чистими парами в умовах північного Степу 

України (запровадження раннього пару, створення біологічних та 

мульчувальних екранів, використання різних технічних засобів, 
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технологічних схем та знарядь обробітку ґрунту, застосування 

елементів мінімізації під час весняно-літньої підготовки ріллі). 
 

83. Зєльдін В. Репродуктивна цінність свиноматки. Агробізнес 

сьогодні. 2018. №8(375). С. 88-89. 
 Визначено ефективність використання в селекційному процесі 

показника індекс репродуктивної цінності свиноматки. Встановлено, що 

70% тварин, оціненених за величиною ІРЦ, є кращими при відлученні 

поросят за величиною ІРЦ2. 
 

84. Халак В. Зоотехнічна та економічна оцінка племінної цінності 

свиней. Агробізнес сьогодні. 2018. №11(378). С. 78-79. 
 Наведено результати досліджень показників власної продуктивності 

ремонтних свинок та відтворювальної здатності свиноматок, що 

перевіряються з урахуванням їх племінної цінності за індексом BLUP. 
Встановлено, що тварини зазначених виробничих груп за основними 

кількісними ознаками належать до І класу та класу «еліта». Критеріями 

для відбору високопродуктивних тварин за індексами BLUP  і 

відтворювальної здатності свиноматок є показники на рівні 110,49-

149,41 та 38,74-47,15 балів відповідно. 
 

85. Рибка В., Ляшенко Н., Дудка М. Вирощування кукурудзи в 

Україні. Яка перспектива? Агробізнес сьогодні. 2018. №12 (379).        

С. 52-54. 
 Основні стратегічні напрями збільшення обсягів та підвищення 

ефективності виробництва зерна кукурудзи в умовах переходу на 

інноваційну модель розвитку АПК. 

86. Рибка В., Ляшенко Н., Дудка М. Чинники врожайності 

кукурудзи. Агробізнес сьогодні. 2018. №13(380). С. 47-48. 
 Комплекс агротехнологічних і організаційно-економічних заходів для 

покращення обсягів виробництва зерна кукурудзи. Раціональне 
застосування добрив є важливою складовою системи заходів, які 

сприяють підвищенню продуктивності та ефективності під час 

вирощування основних зернових культур. На їх частку припадає близько 

половини отримуваних приростів урожайності. Не менш важливий – 

правильний підбір гібридів. 

 

87. Дімчя Г., Майстренко А., Халак В. Правильна годівля – успіх 
у справі. Агробізнес сьогодні. 2018. №14(381). С. 100-101. 
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 Наведено дані з ефективності використання кормів та рівень 

конверсії енергії і протеїну кормів в енергію та білок приросту телиць 

при їх годівлі за старими та новими нормами в період  вирощування із 7-

го до 15 місяця. Встановлено, що витрати енергії та протеїну на 

одиницю приросту телиць при годівлі за новими нормами були у 

середньому менше  відповідно на 15,3 та 23,5 %. Із підвищенням віку 

телиць конверсія енергії раціону в енергію приросту зростала, а 

конверсія протеїну поступово знижувалась. Так, в заключному періоді 

вирощування телиць коефіцієнт конверсії протеїну при годівлі за 
старими та новими нормами знизився на 16,1 та 27,2 % відповідно.  

 

88. Романенко О. Л., Кущ І. С., Солодушко М. М., Заєць С. О. 

Вплив посушливих умов Степу на життєздатність насіння та 
проростків озимих зернових культур. Агроекологічний журнал.  

2018. №1. С.87-95. 
 Встановлено, що впродовж останніх 25 років в умовах Південного 

Степу відбулися істотні зміни гідротермічних показників, які призвели до 

зміщення оптимальних строків сівби у бік пізнішого періоду. 

Обґрунтовано, що за умов різкої посухи в передпосівний період, а також 

за відсутності гарантованої продуктивної вологи в орному шарі ґрунту 

на час оптимальних строків сівби, посів озимих слід проводити 

наприкінці допустимо пізніх строків з підвищеною нормою висіву насіння 
(на 15–20 %), на глибину 5–7 см, у межах 75 % від планової площі. 

 

89. Горбатенко А. І., Судак В. М., Чабан В. І. Вирощування 

пшениці на змитих чорноземах. Агроном. 2018. №2(60). С.78-84. 
 Досліджено ефективність базових елементів агротехніки 

вирощування пшениці озимої на схилах. Визначено найкращі попередники 

зернової культури, здатні мінімізувати розвиток ерозійних процесів, 
рекомендовано енергоощадні способи мульчувального обробітку ґрунту, 

запропоновано раціональну систему живлення рослин із використанням 

органічної продукції та мінеральних добрив. 
 

90. Циков В. С., Дудка М. І., Шевченко О. М. Позакореневе 
підживлення кукурудзи мікроелементами сумісно з азотним 

добривом. Агроном. 2018. №2(60). С. 110-112. 
 Розроблені технологічні прийоми застосування мікроелементних 

препаратів у системі живлення рослин кукурудзи, а також з’ясована їхня 

ефективність за використання в бакових сумішах з карбамідом при 

позакореневому підживленні на фоні внесення мінерального добрива. 
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91. Лебідь Є.М., Десятник Л.М., Кірчук І.С., Пішта Д.С., 

Федоренко І.Є. Особливості вирощування гороху і озимої пшениці 
в сівозмінах південно-західного Степу. Агроном. 2018. №3(61).          

С. 166-168. 
 Дослідженнями в польовому багаторічному стаціонарному досліді 

встановлено, що горох у південно-західній частині Степу в сівозмінах з 

чорним паром є не тільки цінною кормовою і продовольчою культуру, але 

й одним з найкращих попередників озимої пшениці, який за рахунок 

азотфіксації сприяє покращенню азотного режиму та збільшенню 

органічної речовини в ґрунті. Горох за накопиченням продуктивної 
вологи, підвищенням родючості ґрунту та за іншими факторами, що 

формують продуктивність озимої пшениці, поступається  лише чорному 

пару. 

 

92. Чабан В.І., Подобед О.Ю. Надходження мікроелементів у 

ґрунт із побічною продукцією сільськогосподарських культур. 
Агроном. 2018. № 4 (62). С. 44-46. 
       Досліджено мікроелементний склад побічної продукції 

сільськогосподарських культур. Встановлено, що за вмістом Zn і Сu 

листостеблова маса соняшника і кукурудзи в 2–6 рази перевищує дані 

показники соломи пшениці озимої та ячменю ярого. Це дозволяє більшою 

мірою компенсувати винос елементів врожаєм. Заробляння в ґрунт 

рослинних решток стерньових культур веде до скорочення дефіциту Co і 

Ni лише на 29 %. 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 соняшника, поряд з соломою ранніх ярих культур сприятиме 

скороченню дефіциту балансу: Zn – на 22–34, Cu – на 32–52, Mn – на 47–

58 %.  
 

93. Крамарьов О. C. Розвиток концептуальних підходів щодо 
оподаткування в контексті ефективного використання 

сільськогосподарських земель. Агросвіт. 2018. № 6. С. 58-61. 
 Узагальнено концептуальні підходи щодо фінансово-економічного 

механізму ефективного використання сільськогосподарських земель. 

Проаналізовано й виділено три якісні етапи становлення генези в 

формуванні податкової концепції з приводу ефективного використання 

сільськогосподарських земель. Поглиблено теоретичні погляди на 

розвиток фінансово-економічного механізму в контексті ефективного 
використання сільськогосподарських земель.  
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94. Крамарьов О. С. Кореляційно-регресійний аналіз залежності 

ціни зерна озимої пшениці від витрат на внесення добрив. 
Агросвіт. 2018. № 14. С. 54-57. 
 У статті висвітлено кореляційно-регресійний аналіз, який дає 

можливість оцінити залежність цін реалізації приросту зерна озимої 

пшениці від внесення добрив, що компенсують винос поживних речовин. 

За допомогою методу множинної регресії обґрунтовано значимість 

кожного детермінанта в математичній моделі залежності ціни 

реалізації озимої пшениці і добрив,т, що компенсують винос поживних 

речовин. Запропоновано відображення в собівартості продукції витрат 

добрив, що дозволяють компенсувати винос NPK, принаймні тією 

частиною врожаю, що формується за рахунок економічної родючості 

ґрунту. У статті представлено результати наукового аналізу, зроблено 
висновок про порівняно низьку ефективність природокористування, 

намічено необхідність більш активного раціонального використання 

земельних ресурсів.   

 

95. Гирка A. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., 

Ільєнко О. В. Актуальні аспекти технології вирощування гороху в 
умовах Північного Степу України. Вісник аграрної науки. 2018. 

№.2 С. 31-35. 
 Обговорено закономірності росту, розвитку рослин гороху і 

формування їх зернової продуктивності під впливом застосування 

традиційних та інноваційних елементів агротехніки вирощування в 

умовах змін клімату. Розроблено модель технології вирощування 

високопродуктивних посівів гороху з високою адаптивністю до 
стресових умов вирощування в Степу, яка забезпечує стабільний вияв 

господарсько-цінних ознак урожайності та якості зерна з високими 

показниками економічної та енергетичної ефективності. 

 

96. Черенков А. В., Нестерець В. Г., Сододушко М. М.,            

Кротінов І. В., Кобос І. О. Вплив агроекологічних і технологічних 
чинників на формування врожайності пшениці озимої у південно-

східному степу. Вісник аграрної науки. 2018. №.5. С. 18-26. 
 На основі багаторічних досліджень і спостережень обґрунтовано 

значення та вплив агроекологічних і технологічних факторів на 

вологонакопичувальну здатність попередників, розміри сумарної 

евапотранспірації та урожайність пшениці озимої на різних агрофонах 

мінеральних добрив. 
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97. Козир В. С., Барабаш В. І. Етологічні способи утримання 

бугаїв і стимуляції їхньої статевої функції. Вісник аграрної науки. 
2018. №6. С. 33-37. 
 Доведено, що статеву функцію і якість спермопродукції бугаїв 

можна підвищувати завдяки механопресурі й електростимуляції їхніх 

ерогенних зон. Висновки. Обмеження інтрасексуального відбору у бугаїв 

можливе за зниження стресової ситуації. Статевий динамічний 

стереотип виробляється у бугайців на основі імпринтингу після першого 

випорскування сперми в штучну вагіну. Розроблені способи і пристрої для 

проведення електростимуляції синусоїдальними модульованими 

струмами та механопресури ерогенних акупунктурних зон дають змогу 

відновити функціонування лібідо та ерекції у бугаїв. 

 

98. Зєльдін В. Ф. Технологічний спосіб підвищення ефективності 

галузі свинарства в спеціалізованому господарстві. Вісник аграрної 

науки. 2018. №6. С. 38-41. 
 У двох серіях дослідів установлено, що для економіки господарства 
ефективним є такий спосіб першого підсаджування поросят під соски 

вим’я у свиноматки: сильних поросят у гнізді підсаджують до передніх 

сосків, а слабких — до задніх. Доведено, що за такого підходу до цієї 

технологічної операції в подальшому має місце вірогідна різниця за 

порівняння результатів II дослідної групи з показниками III та I 

(контроль) за такими ознаками: «питома частка відлучених поросят від 

кількості народжених» і «маса гнізда при відлученні» при td2,=6,38 i td1 = 

6,34 за першою ознакою та td2,=6,01 i td1 = 6,74 за другою за числа 

ступенів свободи 38 в обох випадках.  
 

99. Кирпа М. Я., Базілєва Ю. С., Лупітько О. І. Нетрадиційні 

методи зберігання зерна для виробництва органічної продукції. 

Вісник аграрної науки. 2018. №7. С. 73-78. 
 Встановлено переваги та недоліки різних нетрадиційних методів 

захисту зерна в процесі його зберігання: термічне знезараження від 

шкідників і хвороб; обробка мікрохвильовим полем; озонування, лазерне 

опромінення; контрольоване газове середовище. 

 

100. Судак В., Горбатенко А., Семенов С. Осот не пройдет. 

Развитие сорняков и защита посевов кукурудз при мульчирующей 
обработке почвы. Зерно. 2018.№1(142). С. 58-64. 
 Изучено влияние мульчирующей обработки почвы на развитие 

сорняков и конкурентоспособность культуры при выращивании ее в 

технологичных схемах с разным уровнем организации защиты посевов. 
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Предложены агроприйомы, способствующие реализации 

преимущественно почвозащитного земледелия, повышению урожайности 

зерна, снижению засоренности агрофитоценоза (подбор 

предшественников, улучшенная система основной обработки пашни, 

оптимизация гербицидного контроля и минерального питания растений). 
 

101. Горбатенко А., Чабан В., Судак В., Судак Н., Семенов С. 

Вразброс, но всерьез. Удобрение кукурузы при мульчирующей 

обработке почвы на склонах. Зерно. 2018. №2(143). С. 80-86. 
 Выполнены исследования с целью изучения особенностей применения 
органических и минеральных удобрений под кукурузу на фоне различных 

способов и глубины мульчирующей зяблевой обработки почвы. На склонах 

2-4 º во влажные годы осеннее разбросное внесение туков целесообразно 

проводить при глубокой безотвальной и чизельной обработках, весеннее 

вразброс – при мелком плоскорезном рыхлении пашни. В засушливых 

условиях во всех случаях преимущество имеет локальный способ. Лучшим 

признан вариант заделки органических удобрений при помощи тяжелого 

чизельного культиватора, оборудованного прямыми дисками с 

подпружиненными стойками, наральниками полувинтового типа. 

 

102. Крамарьов С., Крамарьов О. КАС взаємодопомоги. Зерно. 

2018. №2(143). С. 262-266. 
 Проаналізовано вплив форм азоту на продуктивність рослин і якість 

вирощеного врожаю та наведені особливості використання КАС. 
 

103. Кирпа М. На початку було насіння. Критерії високоякісного 

посіву матеріалу. Зерно. 2018. №3(144). С. 146-152. 
 Наведено групи основних показників сортових та посівних якостей 

для кожної культури залежно від ії біологічних властивостей та 

особливостей насінництва. Для більш повного аналізу якості насіння 

наукою створено, а практикою апробовано групу додаткових показників, 

які набагато тісніше, ніж обов’язково сертифіковані, пов’язані з 

врожайними властивостями насіння. До них належать сила росту і 
схожість при холодному методі пророщування, травмованість і 

вирівняність насіння, маса 1000 насінин. Вплив цих показників 

проявляється в процесі проростання насіння в полі, на стадії формування 

їх продуктивності  та врожайності. 

 

104. Горбатенко А., Судак В., Десятник А., Бокун А., Семенов С. 

Уязвимый предшественник. Зерно. 2018. № 4 (145). С. 82-88. 
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 В условиях Степи защищенность пашни от эрозии достигается за 

счет введения ранних паров, растительного мульчирования, создания 

комковатой структуры верхнего слоя почвы с высоким (более 50%) 

содержанием глыбистых фракций диаметром 10-15 мм, формирования 

биологических экранов (пожнивная культура), внедрения зеленого пара. 

 

105. Судак В., Горбатенко А., Гасанова И., Судак Н., Семенов С. 

Все очень просто. Зерно. 2018. № 7 (148). С. 36-42. 
 Изучены количественно-весовая динамика и видовой состав 

сорняков, агротехнические и фитосанитарные аспекты выращивания 

озимой пшеницы по чистому пару. Предложенные мероприятия 

обеспечивают получение среднего урожая продовольственного зерна на 

уровне 5,52-6,66 т/га. 
 

106. Кирпа М. Крупність насіння і якість врожаю. Зерно. 2018. 
№8(149).С. 194-198. 
 Наведено обов’язкові показники якості для озимої пшениці: сортова 

чистота, вміст основної культури, схожість, вологість, 

життєздатність, ураженість хворобами і шкідниками. Однак також є 

не менш важливі, котрі значним чином впливають на посівні та 

врожайні властивості насіння – дружність появи сходів, число рослин, їх 

зимостійкість і продуктивність. Зокрема – крупність або маса 1000 

насінин. 

 

107. Осінній І., Дзюбецький Б. Новий Аурум, Платинум. Зерно. 

2018. №9 (150). С. 36-37. 
 Життя кожного, навіть комерційно найуспішнішого гібрида, 

недовге – всього 5-7 років. Можемо відокремити Аурум, Платинум і 

особливо для цієї зони цікавий гібрид Здобуток, гібрид європейського 

рівня з гарним урожаєм і низькою вологістю зерна на період збирання. 
Саме на цих двох показниках – високому врожаї та низькій збиральній 

вологості зерна й будується наша програма. Сьогоднішні гібриди 

надзвичайно локалізовані за зонами вирощування, тому й формується 

стратегія локалізованого поширення гібрида аби він був добре 

адаптований і краще відповідав умовам регіону. 

 

108. Горбатенко А., Судак В., Десятник Л., Чабан В., Семенов С.  
Как создать зону комфорта. Готовим почву под озимые. . Зерно. 

2018. №9(150).С. 38-42. 
 Приведены данные изучения эффективности различных технологий 

подготовки посевных площадей под озимую пшеницу. Обоснована 
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целесообразность применения полосной обработки пласта на 7-16 см 

комбинированным агрегатом чизельного типа (после кукурузы), а также 

«почвообрабатывающе-посевного» комплекса, который обеспечивает 

сплошное фрезерование почвы и уплотненный посев с междурядьями 7,5 

см (после подсолнечника).  
 

109. Кирпа М. Я. Ефективність зберігання. Зерно.2018. №10 (151). 

С. 192-195. 
 Визначено склад зернової маси як об’єкта зберігання. Встановлено, 

що  багатокомпонентність зернової маси має враховуватись при 

встановлені режимів зберігання зернових мас. Наведено способи й 

періоди зберігання залежно від культури та її призначення.   

 

110. Кирпа М. Я. Самозігрівання зерна. Зерно.2018. №12 (153).        

С. 160-164. 
 Встановлено, що самозігрівання та злежування зернових мас виникає 

за порушення правил зберігання та їх контролю. Для організації 

безпечного зберігання необхідно враховувати фізичні й теплофізичні 

властивості зерна, фізіолого- й мікробіологічні процеси, що протікають 

у зернових масах. Контроль за станом зерна має проводитися постійно, 
залежно від конструктивних параметрів сховища. 

 

111. Крамарьов О.С. Обґрунтування структури земельного 

податку в контексті ефективного використання земельних ресурсів. 
Облік і фінанси (Accounting and Finance). 2018. № 1 (79). С. 93-98. 
 Досліджено проблеми формування плати за використання земель 

сільськогосподарського призначення. Виявлено, що податкові 

інструменти і важелі повинні враховувати фактори життя рослин. 

Оцінено вплив чотирьох складових родючості ґрунтів на поліпшення І 

балу бонітету. Наголошено на необхідності обов’язкового проведення 

агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення 

при здачі їх в оренду та в кінці строку їх використання орендарем. 

Запропоновано створити Земельний інноваційний фонд. 
 

112. Книш В., Бєліков Є. Кукурудза цукрова. Овощеводство. 

2018. №1. С. 26-29. 
 Висвітлено переваги цукрової кукурудзи як овочевої культури. 

Наведено морфологічні характеристики, вибір зональних технологій 

вирощування сортів та гібридів. 
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113. Артеменко С. Продуктивність сої та кукурудзи залежно від 

основного обробітку та способів сівби. Пропозиція. 2018. №1.           
С. 74-79.  
 Приведені результати досліджень з ефективності вирощування сої 

та кукурудзи залежно від способу сівби та ширини міжрядь цих культур. 

 

114. Черчель В., Дудка М., Красненков С., Ляшенко Н., 

Березовський С., Пустовий С.  Ефективність вирощування 
вітчизняних гібридів кукурудзи. Пропозиція. (спецвипуск 

журналу), Кукурудза: практикум урожайності та 

рентабельності. 2018. №3. С. 16-19.  
 Наведено результати ефективності вирощування різних за 
скоростиглістю гібридів кукурудзи селекції ДУ ІЗК НААН. Встановлено, 

що одним із пріоритетних чинників, які сприяють стабілізації обсягів 

виробництва зерна кукурудзи та здатні покращити економічні показники 

її вирощування є раціональне використання генетичного потенціалу й 

сортових біоресурсів культури. 
 

115. Артеменко С., Алєксєєв Я. Як деградують чорноземи та які 
заходи слід вживати. Пропозиція. 2018. № 5. С. 82-87. 
 Встановлено суттєві негативні зміни агрофізичних властивостей 

чорнозему звичайного важкосуглинкового при його довготривалому 

землекористуванні порівняно з цілиною. 

 
116. Артеменко С. Ефект щілювання за вирощування озимої 

пшениці на схилах. Пропозиція. №7-8. С. 114-120. 
 За розміщення озимих на силових землях інтенсивність стікання води 

під час танення снігу навесні в 1,5-2,7 рази вища , ніж на ріллі. Внаслідок 

такого змиву втрачається дуже багато вологи й поживних речовин, що 

погіршує умови перезимівлі озимих культур у зоні розмивання і 

призводить до різкого зниження зернової продуктивності. Попередніми 

дослідженнями було встановлено, що сівба озимих уздовж схилу збільшує 
потік талої води та змивання ґрунту в 1,5-2,3 рази порівняно з таким 

самим посівом, але розміщеним упоперек схилу. 

 

117. Судак В., Горбатенко А., Бокун О., Кулик А., Семенов С. 

Контроль забур’яненості пару та посіву пшениці. Пропозиція. 2018. 
№ 7-8. С. 134-138. 
 Доведено, що утримання ріллі за типом раннього пару в Степу 

супроводжується підвищенням регенеративної здатності багаторічних 

засмічувачів, появою нетипових для умов незрошуваного землеробства 
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бур'янів, збільшення кількості ранніх ярих видів. Запропоновано 

одноразове застосування в паровому полі гербіцидів тотальної дії (по 

стерні) або суцільне екранування поверхні ґрунту рослинами 

післяжнивної культури. 

 

118. Шевченко М, Десятник Л, Шевченко С. Великий похід за 
врожаєм 2019 – розпочато. Пропозиція. 2018 №9. С. 78-82. 
 Представлено наукове обґрунтування щодо оптимізації 

агротехнологічних  та організаційних заходів в період  підготовки та 

проведення  сівби озимих культур під урожай 2019 року. Наведена оцінка 

ефективності різних попередників і способів обробітку ґрунту, а також 

особливості застосування органічних і мінеральних добрив. 

 

119. Пабат І., Артеменко С. Ґрунтозахисний обробіток під озиму 

пшеницю на схилах. Пропозиція. 2018. № 9. С. 84-88.  
 Обґрунтовано шляхи застосування ґрунтозахисного обробітку з 

використанням чизельних знарядь під озиму пшеницю на схилових землях 

в умовах недостатнього зволоження північного Степу.  

 
120. Кирпа М. Я. Кукурудза – збираємо, обробляємо, зберігаємо. 

Пропозиція. 2018. №11, С. 148-151. 
 Встановлено, що кукурудза серед інших зернових, є пізньостиглою 

культурою, тому потребує певних правил та вимог. Особливо це 

стосується  збирання, обробки  та збереження врожаю, залежно від 

його стану та використання. Визначено оптимальні строки збирання 

насіннєвої кукурудзи, особливості її сушіння очищення та зберігання. 
 

121. Крамарьов С., Крамарьов О. Безводний аміак: технологія та 

перспектива впровадження. Пропозиція. 2018. – №12 С. 94-96. 
 В статті наведено відомості та рекомендації щодо оптимізації 
застосування безводного аміаку під сільськогосподарські культури. 
Наголошено переваги  безводного аміаку перед гранульованими азотними 
добривами. 

 

122. Шевченко І., Козир В., Харитонов В. Шляхи використання 

органічних відходів свинарства. Тваринництво України. 2018.          

№2-3. С. 16-22. 
 Розглянуто аналіз існуючих і перспективних технологій утилізації 
органічних відходів свинарства з визначенням напрямів найбільш 

раціонального розв’язання проблеми. 
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123. Халак В., Козир В. Зв'язок амінотрансфераз крові з фізико-

хімічними властивостями м'язової тканини поросят. Тваринництво 
України. 2018. №2-3. С. 35-38. 
 Наведено результати досліджень активності амінотрансфераз 

сироватки  крові та фізико-хімічних властивостей м’язової тканини 

молодняку свиней універсального напрямку продуктивності. 

Встановлено, що кількість зразків найдовшого м’яза спини високої якості 

за вологоутримуючою здатністю становить 8,0 %, ніжністю – 8,0 % та  

інтенсивністю забарвлення – 20,0 %.  Достовірні коефіцієнти парної 

кореляції з імовірністю р>0,95 встановлено між наступними парами 

ознак: вологоутримуюча здатність м’язової тканини × ніжність - 

0,399±0,1912 (tr=2,08), втрати при термічній обробці × 

вологоутримуюча здатність м’язової тканини – -0,416±0,1896 (tr=2,19), 
активність АсАТ × рН – 0,443±01890 (tr=2,37). 

 

124. Козир В. М'ясна продуктивність сименталів в умовах 

степової зони України. Тваринництво України. 2018. №11-12. С. 
22-28. 
 Доведено, що бугайці комбінованої молочно-м'ясної симентальської 

породи здатні в еколого-економічних і кормових умовах степової зони 

України проявити високу м'ясну продуктивність до 30-місячного віку  з 

економічною доцільністю. Їх м'ясо незважаючи на вік забою тварин, має 

оптимальні  фізико - технологічні властивості та придатне для 

кулінарного використання і тривалого зберігання. 

 

125. Кирпа Н. Я., Скотарь С. А., Ковалев Д. В.  Очистка, 

сортировка и калибровка семян. Хранение и переработка зерна. 

2018. №4(224). С. 55-57. 
 Встановлено вплив сепарування в режимах очищення, сортування і 

калібрування  на вихід та якість насіння гібридів кукурудзи. 
Рекомендовано регламент сепарування, який враховує  фізико-механічні 

властивості насіннєвого матеріалу в тому числі ситового, 

гравітаційного та аеродинамічного розділення насіння на окремі фракції. 

 

126. Кирпа М. Я., Скотарь С. А., Ковалев Д. В. Готовим к севу 

качественные высокопродуктивные семена. Хранение и 
переработка зерна. 2018. № 5-6 (225). С. 26-29. 
 Визначено та апробовано групу допоміжних показників якості 

насіння, які більш тісно, ніж обов’язкові, пов’язані з врожайними 

властивостями   До них належать сила росту і схожість при холодному 

методі пророщування, травмованість і вирівняність насіння, маса 1000 
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насінин. Вплив цих показників найбільше проявляється в процесі 

проростання насіння в полі, на стадії формування їх продуктивності  та 

врожайності. 

 

127. Шевченко М. С., Шевченко О. М., Шевченко С. М. 
Економіка держави розпочинається з урожаю, урожай – з науки. 

Хранение и переработка зерна. 2018. №7(226). С. 41-45. 
 За рахунок наукової складової врожайність зернових культур за 

останні 100 років в Європі зросла з 20 до 80-100ц/га. Такий  стрибок 

забезпечено на 70% інноваційними досягненнями в селекції екохімізації та 

техніки і на 30%- методами традиційного землеробства. Прориви в 

одній галузі знань не можуть бути реалізовані відставанням в іншій. 

Одночасно з глобальними трансформаціями світової економіки завдання 
аграрної науки розширюються і знаходяться в площині  розробки 

новітніх біомоделей сортів і технологій , формування інтелектуальної 

бази для постійного відновлення освітніх програм, створення системи 

адаптації засобів виробництва імпортного походження до ґрунтово-

кліматичних умов України, активізації сучасних методів інформаційно-

рекламного  забезпечення і впровадження у виробництво. 

 

128. Шевченко М., Десятник Л., Шевченко С., Деревенець-
Шевченко К. Невгамовний вовчок. The Ukrainian farmer. 2018. 

№1(97). С. 54-56. 
 Основним завданням наукових досліджень є екологічна та 

господарська ідентифікація агробіоценотичних факторів у посівах 

соняшнику, визначення динаміки транслокації та шкодочинності вовчка 

соняшникового, а також реакції бур'яну-паразита на агрофізичні і 

агрохімічні параметри ґрунту в різноротаційних сівозмінах. 

Принциповим тут є питання: чи здатні інноваційні агротехнології й 
гібриди соняшнику подолати негативні явища, що виникають за 

розширення посівів цієї культури. 

 

129. Халак В. Розібратися з великими білими.  The Ukrainian 

farmer. 2018. №1(97). С. 162-163. 
 З урахуванням одержаних результатів досліджень установлено,що 

до категорії «висока якість» за основними фізико-хімічними 

властивостями належать зразки найдовшого  м'яза спини молодняку 

свиней, одержаного від свиноматок і кнурів-плідників великої білої 
породи української селекції. Використання тварин закордонного 

походження  негативно вплинуло на вміст внутрішньом'язового жиру, 

вологоутримувальну здатність й інтенсивність забарвлення м'язової 

тканини. Коефіцієнт мінливості основних показників якості м'язової 
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тканини коливається в межах від 4,16 (1контрольна група, 

вологоутримувальна здатність, %) до 34,45%  (1контрольна група, вміст 

внутрішньом'язового жиру, %). 

 
130. Судак В., Семенов С. Бур'яни в кукурудзі. The Ukrainian 

farmer  2018. №2(98). С. 100-104. 
 З метою зниження забур’яненості посівів і підвищення 

конкурентоспроможності кукурудзи на рівнині та схилах обґрунтована 

доцільність розміщення просапної культури після кращих попередників з 

мінімальною віддаленістю від чистого або зайнятого пару, пошарове 

лущення стерні, знищення коренепаросткових багаторічних видів 

гербіцидами із групи гліфосатів, глибокий основний обробіток ріллі 

фронтальними плоско різами та діагональними розпушувачами, 
оптимізація доз, форм, строків і способів внесення мінеральних добрив. 

 

131. Солодушко М., Солодушко В. Овес для Степу. The Ukrainian 

farmer . 2018. №2(98). С. 122-123. 
        Зроблено аналіз погодних умов зони Степу, наведено 

характеристику вихідного матеріалу та результати селекції вівса в ДУ 

Інституті зернових культур НААН.  

 

132. Литвиненко О., Гирка Т. Шкідники на кукурудзі. The 

Ukrainian farmer . 2018. №3(99). С. 58-60. 
 У структурі посівних площ кукурудза становить 30-40%, в окремих 
господарствах сягає й 70%. Спеціалізація вирощування культури 

відбувається в сівозмінах з короткою ротацією і високим насиченням 

зерновими культурами, що спричиняє акумуляцію інфекційного запасу 

хвороб і спеціалізованих шкідників. Головними чинниками, що 

дестабілізують виробництво зерна, є шкідливі організми, які знижують 

ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи. Торік на її 

посівах розвивалися злакові попелиці, стебловий кукурудзяний метелик, 

бавовникова совка, осередково інші шкідники. Наскільки активними вони 

будуть наступного сезону – прогноз у пропонованій статті. 

 

133. Горбатенко А., Чабан В., Судак В., Судак Н., Семенов С. 

Ефективність добрив на кукурудзі. The Ukrainian farmer. 2018.            

№ 3 (99). С. 114-118. 
 У посушливі роки на схилах крутизною 3,5-4  за усіх способів і глибин 

мульчувального обробітку ґрунту рекомендується локальне внесення 
мінеральних добрив навесні стрічками під культивацію зябу на глибину 

10-12  см. За сукупністю ознак кращим визнано варіант загортання 

органічних добрив важким чизельним культиватором. У середньому за 5 
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років тут отримано додатковий урожай зерна 0,25-0,58 т/га і приріст 

гумусу в орному шарі – 0,12 %. 

 

134. Кулініч О., Клиша А. Сочевиця по НОУ-ТІЛЛ The Ukrainian 
farmer . 2018. №4(100). С. 28-30. 
 Сучасні сорти сочевиці мають стійкість до гербіцидів імідазолінонів 

і виявилися дуже добре пристосованими  для вирощування в системі ноу-

тілл. Витрати за традиційної технології вирощування можуть сягати 

14-15 тис. грн на гектар. Що за закупівельної ціни в 9 тис.грн за тонну 

не є привабливим. Тоді ж як за технології ноу-тілл ця сума буде 8-9 тис. 

грн, що за врожайності 15-17ц/га забезпечує доволі непоганий прибуток. 

135. Зєльдін В. Ф. Ефективність відтворення стада. The Ukrainian 

farmer . 2018. №5 (101). С. 176-177. 
 Запропоновано деякі показники відтворювальної здатності свиней, 

на які варто орієнтуватися в селекційному процесі у господарствах. 

 

136. Дімчя Г., Халак В. Поживна цінність сої. The Ukrainian 

Farmer. 2018. №6 (102). С. 40-42. 
 Досліджено хімічний склад та поживну цінність зеленої маси та 

зерна 29 сортів сої вітчизняної селекції. Встановлено, що в сухій речовині 

зеленої маси та зерна сої відповідно, кількість сирого протеїну складає 

17,47 та 34,26%, сирого жиру – 4,67 та 23,43%, сирої клітковини 25,87 

та 10,81%. Визначено вміст нейтрально-детергентної та кислотно-

детергентної клітковини в сухій речовині зеленої маси (413,1 та 273,1 г) 

та зерна сої (117,2 та 103,6 г). Розчинність протеїну зерна різних сортів 
сої становить 51,8 %, що в 1,3 рази вища порівняно з розчинністю 

протеїну зеленної маси. Кількість атипоживних речовин, за уреазним 

індексом, в зеленій масі та зерні різних сортів сої складає у середньому 

0,05 та 1,98 од. рН відповідно.  

137. Горбатенко А., Судак В., Бокун О., Судак Н., Семенов С. 
Літній пар. The Ukrainian farmer. 2018. №6 (102). С. 58-63. 
 Дослідження показали, що оптимізація водного режиму пару і 

створення передумов для отримання повноцінних сходів передбачає 

рослинне мульчування поверхні поля, пошаровість культивацій, 

дотримання агротехнічних регламентів і нормативів під час виконання 

основного обробітку (зайнятий пар) і безпосередньо під час парування. 

 

138. Гасанова І., Ноздріна Н., Друмова О. Азот і білок пшениці. 

The ukrainian Farmer. 2018. № 6 (102). С. 68-70. 
 В статті надано рекомендації по застосуванню азотних добрив 
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згідно з ґрунтовою та рослинною діагностикою при вирощуванні пшениці 

озимої. На основі багаторічних досліджень наведено урожайність та 

якість зерна цієї культури залежно від попередника та рівня 

мінерального удобрення в умовах Степу. 

 

139. Рибка В., Ляшенко Н., Дудка М. Економіка кукурудзи в 
Степу. The Ukrainian Farmer. № 7(103). 2018. С. 70-74. 
 На підставі комплексних досліджень установлено можливості 

збільшення обсягів і підвищення ефективності виробництва зерна 

кукурудзи різних груп стиглості з урахуванням науково обґрунтованого 

ресурсного забезпечення технологій вирощування. 
 

140. Горбатенко А., Судак В., Десятник Л., Судак Н., Семенов С. 
Готуємо ґрунт під озимі. The Ukrainian farmer. 2018. № 8 (104).              

С. 76-79. 
 Досліджено ефективність застосування одно- та 

багатоопераційних ґрунтообробних знарядь для основного обробітку 

ґрунту під озиму пшеницю. Підготовку ділянок після кукурудзи на силос 

доцільно проводити комбінованим агрегатом, обладнаним зубчастими 

(зірчастими) прямими дисками, чизельними лапами з активним захватом 
10-12 см і тандем ним важким котком. Після соняшнику перевагу має 

ґрунтообробно-посівний комплекс, базою якого є роторний культиватор 

активної дії, ущільнюючий коток і насадка сівалка. 

 

141. Дімчя Г., Халак В. Засвоєння корму. The Ukrainian Farmer  

2018. №8 (104). С. 186-187.  
 Досліджено ефективність використання кормів за умов помірного й 

інтенсивного вирощування молодняку української червоної молочної 

породи. Встановлено, що в початковому періоді, витрати протеїну у 

дослідних телиць фактично були однаковими й становили 938-939 г на 1 

кг приросту. При цьому при інтенсивному вирощуванні молодняку, уміст 

жиру в 1 кг приросту телиць у всі періоди досліду був вищим (Р<0,001), а 

збільшення кількості жиру в одиниці приросту на 24,9% сприяло 

зменшенню коефіцієнту конверсії  корму на 19,4%.  

 

142. Зєльдін В. Велика біла поза конкуренцією. The Ukrainian 

farmer . 2018. №9(105). С. 22-24. 
 Для економіки доцільного виробництва свинини в умовах 

нестабільної економіки слід прагнути максимально низького рівня 

собівартості продукції. 
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143. Солодушко М., Гасанова І., Ярошенко С., Педаш О. Зимівля 

озимини. The Ukrainian farmer . 2018. №12(108). С.54-57. 
 Висвітлено особливості формування зимо- та морозостійкості 

пшениці озимої залежно від агрометеорологічних факторів і 
технологічних прийомів вирощування. Розглянуто найбільш небезпечні 

явища в період зимівлі та сучасні методи діагностики життєздатності 

рослин.  
 

144. Педаш Т. М., Педаш О. О. Хлібні клопи – загроза смаку та 
якості. // https://growhow.in.ua/hlibni-klopy-zagroza-smaku-ta-

yakosti/. Травень 21, 2018 
 Наведена інформація про шкідливість хлібних клопів, особливості їх 

розмноження та поширення. Визначено умови обмеження 

розповсюдження шкідника. Наведено моніторинг стану на 2018 р. 

Описані основні методи захисту. 

 

145. Педаш Т. М., Педаш О. О. Підготовка до сівби озимих: 

нюанси агротехніки // https://growhow.in.ua/pidgotovka-do-sivby-

ozymyh-nyuansy-agrotehniky/. Серпень 7, 2018. 
 Наведено інформацію про основні заходи підготовки до сівби озимих 

культур. 

 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

146. Козырь В. С. Наследственность и изменчивость признаков 

продуктивности помесных коров молочных  пород в условиях 

степной зоны Украины. Науково-інформаційний вісник (збірник 
інформаційних повідомлень, статей, доповідей і тез науково-

практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, 

студентів). Херсон. 2018. Вип.11. С. 24-34 
 Изучен тип наследования признаков помесным потомством при 

вводном  и  поглотительном  скрещивании  молочных  пород. Определены  

факторы,  которые  обуславливают  их  уровень продуктивности.  
Доказано,  что  при  использовании  улучшающей голштинской породы, 

лучше проявляется зоотехнический гетерозис по удою и выходу молочного 

жира. 

 

147. Халак В. И. Уровень фенотипической консолидации 

https://growhow.in.ua/hlibni-klopy-zagroza-smaku-ta-yakosti/
https://growhow.in.ua/hlibni-klopy-zagroza-smaku-ta-yakosti/
https://growhow.in.ua/pidgotovka-do-sivby-ozymyh-nyuansy-agrotehniky/
https://growhow.in.ua/pidgotovka-do-sivby-ozymyh-nyuansy-agrotehniky/
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откормочных и мясных качеств молодняка свиней разного 

эколого-генетического происхождения в условиях степной зоны 
Украины / В. И. Халак // Научное обеспечение инновационного 

развития агропромышленного комплекса регионов РФ: материалы 

междунар. Научн.–практ. конференции (6 февраля 2018 г.). 

Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2018. С. 963-967. 
 Приведены результаты исследований откормочных и мясных  

качеств молодняка свиней крупной белой породы английского и 

венгерского происхождения, а также рассчитаны коэффициенты 

фенотипической консолидации для данной группы признаков.  

Установлено, что молодняк свиней крупной белой породы английского 

происхождения превосходит ровесников аналогичного генотипа 

венгерского происхождения по показателям откормочных и мясных 

качеств в среднем на 7,26 %.  Коэффициенты фенотипической 

консолидации откормочных и мясных  качеств молодняка свиней 

указанных генотипов варьируют в пределах от  –0,095 до  +0,235. 

 
148. Халак В. И., Козырь В. С. Некоторые биохимические 

показатели сыворотки крови молодняка свиней разных генотипов 

по гену MС4R и их связь с откормочными и мясными качествами 
Методолгия, теория и практика современной биологии: сборник 

материалов ІІІ Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых Кустанайский государственный 
университет им. А. Байтурсынова. 2018. С. 195-199.  
 Изучено биохимические показатели сыворотки крови молодняка 

свиней крупной белой породы разных генотипов по гену МС4R (АА,  AG) и 

их связь с откормочными и мясными качествами. Установлено, что 

молодняк свиней генотипа AG превосходит ровесников генотипа  АА по 

откормочным и мясным качествам в среднем на  7,63 %, а  коэффициент 

корреляции между указанной группой признаков и  некоторыми 

биохимическими показателями сыворотки крови варьирует в пределах 

от –0,558±0,2934 до +0,693±0,2549. 

 

149. Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., Шапка В. П. Біологізація як 

фактор підвищення продуктивності сівозмін та збереження 

родючості ґрунту в Степу. Інноваційні технології та препарати в 
системі органічного землеробства Степу: мат. наук.-практ. 

інтернет-конференції, 6 березня 2018 р. Херсон, 2018 С. 21-23. 
 Одним з шляхів стабілізації виробництва вирощуваних культур та 

подолання деградації ґрунтів є впровадження елементів біологізації з 

метою підвищення економічної та екологічної ефективності 
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господарювання. На основі стаціонарних дослідів показано, що збільшення 

частки зернобобових культур в сівозміні до 25% позитивно вплинуло на 

продуктивність як окремих культур, так і сівозміни в цілому. Найбільш 

сприятливі умови для збереження і відтворення родючості ґрунту 

забезпечували органічна та органо-мінеральна системи удобрення, на 

фоні яких вміст гумусу підвищився на 0,2-0,3 % порівняно з вихідними 

показниками 1991 р. Важливим прийомом біологізації є впровадження 

сидеральних парів, значення яких обумовлюється їх участю у відтворенні 

органічної речовини ґрунту.  
 

150. Денисюк О. В. Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н., Чегорка П. Т., 

Маршалкіна Т. В. Інтенсивність формування живої маси бичків 
української м’ясної та світлої аквітанської порід. Проблеми та 

шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва: 

матеріали регіональної наук.-практ. конф. ДДАЕУ та ДУ ІЗК 
НААН  (Дніпро, 15 березня 2018 р). Херсон: Олді-плюс, 2018. С. 

40-42. 
 Наведено результати досліджень розвитку бичків різних генотипів 

м’ясних порід у ранньому онтогенезі. Встановлено, що бички української 

м’ясної та світлої аквітанської порід характеризуються швидким 

спадом відносної інтенсивності росту (К=100,6±3,94 та К=104,1±4,16 

відповідно). 

 

151. Дімчя Г. Г. Денисюк О. В., Майстренко А. Н., Динаміка  

відтворювальної  здатності  корів сірої української породи. 

Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції 
тваринництва: матеріали регіональної науково-практичної 

конференції ДДАЕУ та ДУ ІЗК НААН  (Дніпро, 15 березня 2018 р). 

Херсон: Олді-плюс, 2018. С. 43-46. 
 Наведені результати ретроспективного аналізу відтворювальної 

здатності корів сірої української породи сучасного стада та вибувших 

тварин з державної племінної книги за міжотельним періодом, виходом 
телят на 100 корів, кількістю отриманих телят за період життя 

корови, індексом плодючості та молочністю корів. Коефіцієнт 

відтворювальної здатності корів дослідних груп у середньому  становив 

0,88-0,98. Вихід телят на 100 корів у середньому за рік у сучасного стада 

та вибувших корів складає  96,5±1,22 і 83,7±2,73 голів відповідно. 

 

152. Халак В. І. Енергетична цінність найдовшого м’яза спини 
молодняку свиней та її зв'язок з деякими показниками фізико-

хімічних властивостей та хімічним складом. Проблеми та шляхи 
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інтенсифікації виробництва продукції тваринництва. Тези 

регіональної науково-практичної конференції 15 березня 2018 року 
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України. 

(Дніпро, 15 березня 2018 р). Херсон: Олді-плюс, 2018. С. 135-140. 
 Наведено результати досліджень фізико-хімічних властивостей, та 

хімічного складу  найдовшого м’яза спини молодняку свиней залежно від 

класу розподілу зразків за показником «енергетична цінність, ккал», 
розраховано рівень кореляційних зв’язків між ознаками. Встановлено, що 

кількість зразків найдовшого м’яза спини високої якості за 

вологоутримуючою здатністю та ніжністю дорівнює 8,4 %, вмістом 

внутрішньом’язевого жиру – 12,5 %, інтенсивністю забарвлення – 20,8 

%. Достовірних кореляційних зв’язків виявлено між показниками 

хімічного складу  найдовшого м’яза спини молодняку свиней піддослідної 

групи та енергетичною цінністю. 

 

153. Чернявський C. Є., Чегорка П. Т. Використання штучної 
аероіонізації та ультрафіолетового опромінення при вирощуванні 

молодняка великої рогатої худоби. Проблеми та шляхи 

інтенсифікації виробництва продукції тваринництва: матеріали 
регіональної науково-практичної конференції ДДАЕУ та ДУ ІЗК 

НААН (Дніпро, 15 березня 2018 р). Херсон: Олді-плюс, 2018.            

С. 148-152. 
 Результати досліджень вирощування молодняку великої рогатої 

худоби до 6-місячного віку при використанні штучної  аероіонізації в 

комплексі з ультрафіолетовим опроміненням довели, що вищевказані 
фактори позитивно впливали на продуктивні якості бугайців. 

Середньодобові прирости дослідних тварин були вищими у порівнянні з 

контрольними на 6,5-13,8 %. Визначено найбільш ефективний режим 

комплексної обробки для бугайців при вирощуванні від 20-денного віку до 

6-ти місяців: концентрація негативних аероіонів становила 200 тис. на 1 

см³, доза ультрафіолетового опромінення – 100 мер·год/м². 

 

154. Халак В. И. Бордун А. Н. Откормочные качества молодняка 
свиней крупной белой породы венгерского происхождения и их 

связь с некоторыми показателями интерьера. Современное 

состояние животноводства: проблемы и пути их решения: тезисы 
участников международ. научн.-практ. конф. (21-23 марта 2018 г.). 

Саратов: НИИСХ Юго-Востока. 2018. С. 87-88. 
 Интенсификация селекционного процесса в отрасли свиноводства 

предусматривает использование животных зарубежной селекции, 
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внедрение инновационных методов оценки племенной ценности и поиск 

эффективных маркеров раннего прогнозирования количественных 

признаков. В статье представлены результаты исследований некоторых 

биохимических показателей сыворотки крови и откормочных качеств 

молодняка свиней крупной белой породы венгерской селекции в 

зависимости от их интенсивности роста в раннем онтогенезе.  

 

155. Дімчя Г. Г., Денисюк О. В., Майстренко А. Н. Оцінка власної 

продуктивності бичків різних ліній сірої української породи. 

Інноваційні рішення ефективного виробництва у тваринництві: 
матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. ДДАЕУ (м. Дніпро, 

29 березня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 45-48.  
 Наведені результати оцінки ремонтних бичків сірої української 

породи за показниками власної продуктивності в ранньому онтогенезі. 

Встановлено, що в 15-ти місячному віці між бичками лінії Петушка 191-

У і Шамріна ХУ-41 за забійними показниками і лінійними промірами 

суттєвої різниці не виявлено. Однак відзначається тенденція кращого 

росту бичків, що належать лінії Шамріна ХУ-41 за висотою в холці і 

крижах (122,0±1,08 проти 120,8±0,80 і 128,0±1,08 проти 125,2±0, 91 см). 

Показано, що ряд поколінь плідників сірої української породи різної 
лінійної належності протягом останніх 20 років за середнім значенням 

вагових показників розвитку в ранньому онтогенезі достовірно не 

відрізняються 

 

156. Халак В. І. Рівень фенотипного прояву та консолідації ознак 

відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней великої білої 
породи різних внутріпородних поєднань. Інноваційні рішення 

ефективного виробництва у тваринництві: матеріали міжнар. 

наук.-практ. інтернет-конф. ДДАЕУ (м. Дніпро, 29 березня                
2018 р.). Дніпро, 2018. С. 90-93.  
 В умовах племінного заводу ТОВ «Агро-Еліта» Дніпропетровської 

області досліджено рівень фенотипного прояву та консолідації 

показників відгодівельних якостей молодняку свиней великої білої породи 

різних внутріпородних поєднань та розроблено критерії відбору 

високопродуктивних тварин за комплексним індексом відгодівельних і 

м’ясних якостей. Встановлено, що максимальними показниками 

відгодівельних і м’ясних якостей характеризується молодняк свиней 

датського походження, а також тварини, у яких комплексний індекс 

відгодівельних і м’ясних якостей дорівнює 175,36 і більше балів. До ознак 
з низьким рівнем фенотипної консолідації належать «середньодобовий 

приріст живої маси за період відгодівлі від 30 до 100 кг, г» (тварини лінії 

Чингіза), площа «м’язового вічка», см2 (тварини лінії Сніжка) та 
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«довжина охолодженої туші, см» (лінія №491). Пропонуємо в умовах 

племінних заводів та репродукторів проводити оцінку свиноматок та 

кнурів-плідників за відгодівельними та м’ясними якостями на основі 

використання традиційних методів оцінки та оціночних індексів. За 

умови використання комплексного індексу відгодівельних і м’ясних 

якостей (Ів) до категорії покращувачів слід зараховувати тварин, у яких 

даний інтегрований показник коливається у межах від 175,36 до 193,06 

балів.  

 

157. Халак В. І. Показники відтворювальної здатності свиноматок 

великої білої породи різного віку та їх оцінка за коефіцієнтом 

продуктивності. Інноваційні рішення ефективного виробництва у 
тваринництві: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 

ДДАЕУ (м. Дніпро, 29 березня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 94-96.  
 Досліджено показники відтворювальної здатності свиноматок 

великої білої породи та встановити критерії відбору 

високопродуктивних тварин за деякими оціночними індексами. 

Максимальними показниками багатоплідності та маси гнізда на дату 

відлучення характеризуються свиноматки за результатами IV та V 

опоросів. Пропонуємо в умовах племінних заводів та репродукторів 
проводити відбір ремонтних свинок для подальшого відтворення стада 

від свиноматок ІІ-VI опоросів, які за показниками розвитку і 

продуктивності відповідають вимогам І класу та класу «еліта», а 

також з градацією коефіцієнта продуктивності за ознакою 

«багатоплідність, гол» 136,36-163,46, «маса гнізда на дату відлучення, 

кг» – 125,64-147,41 та індекса Л. Лаша у модифікації М. Д. Березовського 

– 47,13-51,75 балів.  
 

158. Халак В.І., Козир В. С., Бордун О. М., Рак Т. М. Вміст 

загального білку в сироватці крові молодняку свиней та його 

зв’язок з відгодівельними і м’ясними якостями. Інноваційні 
рішення ефективного виробництва у тваринництві: матеріали 

міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. ДДАЕУ (м. Дніпро, 29 березня 

2018 р.). Дніпро, 2018. С. 97-100.  
 Наведено результати досліджень відгодівельних якостей молодняку 

свиней великої білої породи зарубіжного походження з урахуванням 

варіабельності деяких показників білкового обміну. За показниками 
відгодівельних якостей молодняк свиней класу М-(вміст загального білка 

у сироватці крові коливається у межах від 77,0 до 85,0 г/л) вірогідно 

переважав ровесників класу М+ (вміст загального білка у сироватці крові 

коливається у межах від 103,0 до 124,0 г/л) в середньому на 5,34 %. За 
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товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців (м’ясні якості) різниця між 

групами дорівнює 4,91 %, але є не вірогідною.  
 

159. Чернявський C. Є., Зєльдін В. Ф. Амінокислотний склад 
м’яса бугайців при відгодівлі під впливом паратипових факторів. 

Інноваційні рішення ефективного виробництва у 

тваринництві:матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 

ДДАЕУ (м. Дніпро, 29 березня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 153-155.  
 Наведено результати досліджень впливу штучної аероіонізації та 

ультрафіолетового опромінення на амінокислотний склад м’яса бугайців 

з метою визначення його біологічної повноцінності через відношенні суми 

незамінних амінокислот до суми замінних. З’ясовано, що тварини 

дослідних груп переважали аналогів контрольної за кількістю лізина на 

16,2-16,9%, метіоніна – на 28,8-32,6%, ізолейцина – на 18,5-24,4% та 

треоніна на 22,6-23,4%, що свідчить про позитивний вплив зазначених 

парапативових факторів на  біологічну повноцінність якості білка 

м’якоті: в дослідних групах білково-якісний показник становив 0,94-0,98, 

в контрольній – 0,92%. 

 

160. Халак В. И. Индекс О. Вангена и его связь с некоторыми 

полигенно-наследственными  признаками молодняка свиней. 
Научные исследования и разработки к внедрению в АПК: 

материалы междунар. научн.-практ. конф. молодых ученых 

(ИрГАУ имени А.А. Ежевского, 29 марта 2018 г.), Иркутск: Изд. 

ИрГАУ, 2018. С. 245-250. 
 В статье приведены результаты исследований показателей 
откормочных качеств молодняка свиней крупной белой породы разной 

дифференциации по индексу О. Вангена. Установлено, что молодняк 

свиней с вариацией индекса О. Вангена от 33,01 до 35,37 баллов 

характеризуются высокими показателями среднесуточного прироста 

живой массы за период контрольного откорма (0,780±0,0135 кг), 

минимальным значением возраста достижения живой массы 100 кг 

(168,6±0,95 дней) и толщины шпика на уровне 6-7 грудных позвонков 

(20,5±0,46 мм). Коэффициенты корреляции между индексом О. Вангена и 

показателями откормочных качеств молодняка свиней крупной белой 

породы колеблется от -0,352±0,1131 (tr=3,10, P<0,01) до +0,786±0,0493 

(tr=15,91, P<0,001). Полученные результаты исследований 
свидетельствуют о эффективности использования индекса О. Вангена в 

селекционно-племенной работе в отрасли свиноводства. 
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161. Халак В. И. Активность некоторых ферментов сыворотки 

крови молодняка свиней разных генотипов по гену MС4R и их 
связь с откормочными качествами.  Пути реализации Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства на 

2017 - 2025 годы: материалы междунар. научн. – практ. конф. (19-

20 апреля 2018 г.). / под общ. ред. д. с. - х. н., проф.  Сухановой 
С.Ф. Курган: изд-во Курганской ГСХА, 2018. – С. 739-743.   
 Приведены результаты исследований активности некоторых 

ферментов сыворотки крови и откормочных качеств молодняка свиней 

крупной белой породы венгерского происхождения. Установлено, что 

молодняк свиней крупной белой породы венгерского  происхождения 

характеризуется достаточно высокими показателями откормочных 

качеств, а по возрасту достижения живой массы 100 кг соответствует 

классу «элита». Разница по данному показателю между животными 

разныг генотипов по гену МС4R (AG,  АА)составляет 3,42 %.  
Коэффициент корреляции между АсАт, АлАт и откормочными 

качествами у животных подопытных групп  варьирует в пределах от –

0,450±0,3157 до +0,673±0,2615. 

 

162. Педаш Т. М. Поширення та розвиток кореневих гнилей на 

сортах пшениці озимої в умовах північного Степу України. 
Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур: матеріали VІ міжнар.  наук.-практ. 

конф. молодих вчених і спеціалістів (20 квітня 2018 р., с. 
Центральне, НААН, МІН ім.. В. М. Ремесла) М-во аграр. політики 

та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин.  Вінниця: 

ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 62. 
 Наведені результати досліджень з визначення поширення та 

розвитку кореневих гнилей на сортах пшениці озимої в умовах північного 

Степу України. Визначено, що відносно стійкими до ураження хворобою 
були сорти Наснага та Розкішна, сприйнятливими - Литанівка та 

Куяльник. 

 

163. Крамарьов О. С. Фосфорна агрохімічна проблема ґрунтів 

України та фінансовий механізм її вирішення. Економічні проблеми 
модернізації інвестиційно-інноваційного розвитку аграрних 

підприємств: матеріали VI всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. 

молодих вчених та студентів (м. Дніпро 26-27 квітня 2018 р. 
ДДАЕУ) Дніпро: РВВ ДДАЕУ, 2018. С.13–15.  
 Проведений порівняльний аналіз виносів поживних речовин з 

основною і побічною продукцією. Запропоновано кожного разу перед 
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передачею землі в оренду  та після завершення строку оренди за 

стандартизованими методиками визначати в шарі землі вміст рухомих 

форм фосфору. 

 

164. Халак В. И. Изменчивость и корреляционные связи 
низконаследуемых количественных признаков свиноматок разной 

племенной ценности. Актуальные проблемы животноводства в 

условиях импортозамещения: сб. ст. по материалам  междунар. 
научн.-практ. конф., посвященной памяти доктора биологических 

наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Булатова 

Анатолия Павловича (25 апреля 2018 г.) / под общ. ред. Сухановой 

С.Ф. Курган: изд-во Курганской ГСХА, 2018. С. 314-318.  
 Приведены результаты исследований воспроизводительных качеств 

свиноматок крупной белой породы разной племенной ценности, 

определены изменчивость и уровень корреляционных связей между 

признаками. Установлено, что свиноматки с индексом BLUP 111,53 – 

165,23 баллов характеризуются высокими показателями многоплодия 

(12,5±0,24 гол.) и массы гнезда на дату проведения отъема (82,3±0,38 кг). 

Коэффициенты корреляции между показателями воспроизводительных 

качеств проверяемых свиноматок и индексом BLUP являются 

достоверными и варьирует в пределах от –0,455±0,0596 до 

+0,675±0,0409. Коэффициент изменчивости показателей собственной 

продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных качеств 

проверяемых свиноматок крупной белой породы (n=177) колеблется в 
пределах от 2,96 до 23,50 %.  

 

165. Крамарьов О. С. Фосфатний стан ґрунтів України та 

фінансово-економічний механізм його поліпшення. Наукове 
забезпечення інноваційного розвитку та адаптація 

агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф.  24–25 травня 2018 р., Дніпро-

Полтава: РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 36-39. 
 У статті наведено аналіз фосфатного стану ґрунтів України, 

зроблено висновок про порівняно низьку ефективність 

природокористування, визначено фінансово-економічний механізм 
поліпшення стану ґрунтів та наголошено на необхідності більш 

активного раціонального використання земельних ресурсів. 

 

166. Астахова Я. В. Особливості осіннього періоду вегетації 

пшениці озимої залежно від попередника та строку сівби. Наукове 
забезпечення інноваційного розвитку та адаптація 
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агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф.  24-25 травня 2018 р., Дніпро-

Полтава: РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 48-51 . 
 За результатами досліджень, проведених в Північному Степу, 
виявлено, що на час припинення осінньої вегетації в 2016–2017 рр. 

біометричні показники рослин різних сортів пшениці озимої після ячменю 

ярого переважно були нижчими, ніж по чорному пару, а рослини 

раннього строку сівби (7 вересня), порівняно з рослинами оптимального 

(22 вересня) та пізнього (7 жовтня), мали більшу кількість пагонів, 

вузлових коренів, листів, абсолютно-суху надземну вегетативну масу.  

 

167. Гладкий О. В. Термостійкість та режими сушіння насіння 
гібридів кукурудзи і їх батьківських компонентів. Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку та адаптація 

агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату: 
матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 24-25 травня 2018 р., Дніпро-

Полтава: РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 57 . 
 Дослідження, спрямовані на встановлення закономірностей 

формування  якості насіння батьківських компонентів гібридів   у процесі 

післязбиральної обробки,а також на розроблення способів їх сушіння. Для 

досягнення мети поставлені наступні завдання : визначити якісні та 

біологічні показники насіння батьківських компонентів гібридів,як 

об’єктів сушіння і післязбиральної обробки; встановити термостійкість 

насіння батьківських форм під впливом  температурно-вентиляційного 

фактора, виявити особливості проростання, схожість і силу росту 

насіння самозапилених ліній . 

168. Друмова О. М. Динаміка розчинних вуглеводів у вузлах 

кущіння рослин сучасних сортів пшениці озимої в Північному 
Степу. Наукове забезпечення інноваційного розвитку та адаптація 

агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф.  24–25 травня 2018 р., Дніпро-

Полтава: РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 62-65 . 
 Встановлено, що вміст розчинних вуглеводів у вузлах кущіння рослин 

пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації в 2017 р. залежно від 

сорту становив 41,2–45,0 % по чорному пару та 37,9–40,6 % після 
соняшнику. У сортів Нива одеська та Ужинок цукри більш інтенсивно 

витрачалися в першій половині зимового періоду, а сорту Коханка – в 

другій.  
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169. Ковальов Д.В. Способи сепарування насіння кукурудзи. 

Наукове забезпечення інноваційного розвитку та адаптація 
агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф.  24–25 травня 2018 р., Дніпро-

Полтава: РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 79 . 
 Встановлено особливості процесу зерносепарації сумішей насіння в 

режимах ситового, аеродинамічного і гравітаційного сепарування. При 

ситовому і гравітаційному сепаруванні суміш поділяється на 3-6 

фракцій, які між собою відрізняються за виходом, схожістю і масою 

1000 насінин. При аеродинамічному сепаруванні суміш поділяється на 3 

фракції нестабільно, зі значним вмістом різноякісного насіння в кожній 
фракції. 

 

170. Кулик В.О. Прийоми енергозбереження в технології сушіння 

насіння кукурудзи. Наукове забезпечення інноваційного розвитку 
та адаптація агропромислового виробництва в умовах 

трансформації клімату: матеріали всеукр. наук.-практ. конф.  24-

25 травня 2018 р., Дніпро-Полтава: РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 87. 
 Наведено аналіз відомих прийомів енергозбереження у процесі 

сушіння насіння кукурудзи в камерних сушарках типу СКП. Встановлено 

техніко-економічні показники роботи сушарок при різних методах 

економії палива. Визначено принципово новий напрямок 

енергозаощадження на основі використання рослинних видів палива, що 

представлені стрижнями качанів кукурудзи. 
 

171. Мамєдова Е. І. Використання біопрепаратів фосфоентерин, 

діазофіт та біополіцид в інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва. Наукове забезпечення інноваційного розвитку та 
адаптація агропромислового виробництва в умовах трансформації 

клімату: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 24-25 травня 2018 р., 

Дніпро-Полтава: РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 90-92. 
 Визначено вплив біопрепаратів на біометричні показники, 

урожайність ячменю ярого та з’ясована їх ефективність після різних 

попередників на фоні внесення мінеральних добрив. Врожайність ячменю 

ярого зростала на 0,14–0,39 т/га після попередника пшениця озима і на 

0,30–0,38 т/га – після попередника кукурудза відповідно. 
 

172. Ноздріна Н. Л., Гасанова І. І. Ефективність вирощування 

сучасних сортів пшениці озимої в Північному Степу. Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку та адаптація 
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агропромислового виробництва в умовах трансформації клімату: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф.  24-25 травня 2018 р., Дніпро-

Полтава: РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 100-102. 
 Встановлено вплив погодних умов, попередника та сорту на 
ефективність вирощування пшениці озимої в Північному Степу. У 

середньому за роки досліджень найвищі значення рівня рентабельності 

та умовно-чистого прибутку як по чорному пару, так і після ячменю 

ярого забезпечували сорти Заможність та Литанівка. 

 

173. Чабан В.І., Подобед О.Ю. Адаптивні властивості 

сільськогосподарських культур в умовах змін клімату степової 
зони України. Наукове забезпечення інноваційного розвитку та 

адаптація агропромислового виробництва в умовах трансформації 

клімату: матеріали всеукр. наук.- практ. конф. 24-25 травня      

2018 р., Дніпро-Полтава: РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 120-123. 
 Наведено результати оцінки агрокліматичних показників північного 
Степу України за останні 57 років. Встановлено закономірності змін 

температурного режиму, умов зволоження та динаміку урожайності 

зернових і технічних культур внаслідок потепління клімату. Доведено, що 

за вирощування культур на високому агрофоні послаблює негативні 

прояви нетривалих посушливих явищ.  
 

174. Ярошенко С. С. Прийоми підвищення зимостійкості та 

врожайності пшениці озимої.  Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку та адаптація агропромислового виробництва в умовах 

трансформації клімату: матеріали всеукр. наук.-практ. конф.,   24-

25 травня 2018 р., Дніпро-Полтава: РВВ ДДАЕУ, 2018. С. 126-127. 
 Наведено результати досліджень прийомів підвищення 

морозостійкості та врожайності рослин пшениці озимої шляхом 

застосування хімічних і біологічних препаратів, встановлено оптимальні 

режими їх використання.  

 

175. Халак В. И. Взаимосвязь полиморфизма гена МС4R и 

воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы 
венгерского происхождения Знания молодых: наука, практика и 

инновации: сб. научн. трудов XVII междунар. научн. - практ. конф. 

аспирантов и молодых ученых. Часть 1. Агрономические, 
биологические, ветеринарные науки. Киров: Вятская ГСХА, 2018. 

С. 283-288. 



67 

 

 Изучено показатели воспроизводительных качеств свиноматок 

крупной белой породы венгерской селекции разных генотипов по гену 

МС4R (АА, GG, AG), а также уровень фенотипической консолидации 

указанной группы признаков. Установлено значительное превосходство 

свиноматок генотипа AG по отношению к аналогам АА и GG по 

основным показателям воспроизводительных качеств. Разница 

составляет 5,43-10,98 %. Максимальное количество положительных 

значений коэффициентов фенотипической консолидации (К1=83,33 %; 

К2=66,67 %) выявлено у свиноматок генотипа АА.  К 
неконсолидированным группам по признакам воспроизводительных 

качеств относятся свиноматки генотипа GG  и AG. 

 

176. Димчя Г. Г., Петренко В. И., Майстренко А. Н. Особенности 

кормления высокопродуктивных коров в  сухостойный период. 
Фундаментальные и прикладные аспекты кормления 

сельскохозяйственных животных: материалы междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения академика А.П. 
Калашникова (г. Дубровицы, 13-15 июня 2018г. ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста). Дубровицы. 2018. С. 85-87. 
 Доведено, что старую концепцию о повышенном уровне кормления 

сухостойных коров в зависимости от ожидаемой будущей молочной 

продуктивности нельзя считать обоснованной. Потребление коровами в 

течение сухостойного периода сухого вещества 14,1±0,83 кг в сутки, 

энергии – 123,8±9,04 МДж, сырого протеина – 1302±148,4 г, при 

концентрации энергии в 1 кг сухого вещества рациона 8,76±0,173 МДж и 

104±8,4 г сырого протеина, отвечало физиологическим потребностям 
животных на поддержание тела и развитие плода. То есть, 

пониженный, по сравнению с действующими нормами кормления, уровень 

энергетического (на 25%) и протеинового (на 48,5%) питания 

высокопродуктивных коров в сухостойный период не оказал негативного 

влияния на их здоровье и будущую молочную продуктивность.  

 

177. Зельдин В.Ф. Селекционная оценка уровня выровненности 
признака. Фундаментальные и прикладные аспекты кормления  

сельскохозяйственных животных: материалы междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения                               
А.П. Калашникова (г. Дубровицы 13-15 июня 2018г. ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста). Дубровицы.  2018. С. 110-113. 
 Установлено, что по признакам развития и прижизненной толщины 

шпика у ремонтного молодняка изменчивость данных признаков в 

опытных группах была в пределах 2,62-10,08 %. Использование способа 
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группировки животных по уровню выравненности слоя шпика на спине до 

95% и 95% и более показало, что в 1 группе (n=21) индекс компактности 

составил 92,9±0,42 ед. инд., во второй (n=14) – 98,7±1,20 ед. инд. Разница 

средних показателей по данному признаку между группами была 

высокодостоверной (td=4,46). Было установлено, что в обеих группах 

наиболее консервативным был показатель длины туловища – 0,9697 

(группа 1) и 0,9708 (группа 2). В целом по всей группой признаков, 

которые были исследованы, уровень их выравненности находился в 

пределах средней и высокой величин лимитов: 0,8977. Была установлена 
достоверная разница между группами по признаку многоплодия в пользу 

животных беконного типа телосложения, но при значительно большем 

удельном весе мертворожденных поросят в гнезде. Величина 

выравненности показателя многоплодия была в категории «средняя» 

(0,8501 < ВН < 0,9499), аналогично в тех же градационных пределах 

была выравненность признака крупноплодности поросят. Установлено, 

что по признакам убойных и мясных качеств уровень выравненности 

показателя находился в градации «средняя» и «высокая» и был в пределах 

0,8909 (средняя толщина шпика на спине у животных беконной 

категории) – 0,9925 (средний расчетный прирост массы охлажденной 

туши свиней мясной категории). 

 

178. Майстренко А. Н., Димчя Г. Г. Продуктивность свиноматок и 

рост поросят при скармливании усовершенствованных кормовых 

добавок. Фундаментальные и прикладные аспекты кормления 
сельскохозяйственных животных: материалы междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения академика А.П. 

Калашникова (г. Дубровицы, 13-15 июня 2018г. ФГБНУ ФНЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста). Дубровицы. 2018. С. 189-191. 
 Приведены результаты исследования эффективности влияния 

кормовых добавок в составе комбикормов на продуктивные качества 

подсосных свиноматок и их потомство. Исследованиями установлено, 

что скармливание усовершенствованных авторских кормовых добавок 

полностью компенсирует выявленный дефицит элементов питания в 

рационах по сравнению с использованием стандартных и способствует 

лучшему усвоению питательных веществ кормов. У свиноматок 

опытной группы родилось жизнеспособных поросят больше на 16%, в 

каждом помете получено дополнительно поросят на 1 свиноматку – 1,46 

головы и масса гнезда при рождении превышает контрольную на 32%. 
Среднесуточные приросты поросят за 28 дней подсосного периода в 

опытной группе достигли 278 г, что на 39 г больше чем в контрольной, а 

живая масса поросят при отъеме составила соответственно 9,04 и 7,81 

кг. Разность в физической массе - 1,23 кг или 15,7%. 
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179. Гасанова І. І., Семяшкіна А. О. Підвищення урожайності та  
якості зерна пшениці озимої в умовах Північного Степу. Корми і 

кормовий білок: тези доповідей Х міжнар. наук.  конф. 4-5 липня 

2018 р., м. Вінниця Інститут кормів та сільського господарства 

Поділля. Вінниця: Діло, 2018. С. 65-66.  
 За результатами багаторічних досліджень, проведених в Північному 

Степу, виявлено вплив попередника та рівня мінерального живлення –

мінімального і оптимального (який базується на результатах рослинної 

та ґрунтової діагностики і включає як передпосівне внесення добрив, так 

і весняно-літні азотні підживлення) на урожайність та якість зерна 

пшениці озимої.  

 

180. Ноздрина Н. Л., Гасанова И. И. Эффективность азотных 
подкормок при выращивании озимой пшеницы в Северной степи 

Украины. Применение удобрений в современном земледелии: сб. 

материалов междунар. научн.-практ. конф. 6 июля 2018 г., г. 
Жодино / РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

земледелию». Минск: ИВЦ Минфина, 2018. С. 22-24. 
 Показано, что при выращивании озимой пшеницы по черному пару 

подкормка растений азотными удобрениями в конце весеннего кущения 

обеспечивает максимальный условно-чистый доход, после ярового ячменя 

наиболее эффективным является внесение в два приема аммиачной 

селитры: N30 рано весной по мерзлоталой почве + N30 в конце фазы 

кущіення растений. 
 

181. Халак В. И. Откормочные и мясные качества молодняка 

свиней разных генотипов по гену рецептора меланокортина – 4 
(МС4R). Перспективы развития свиноводства стран СНГ: сб. 

науч. тр. по материалам XXV  междунар. науч-практ. конф. 

(Жодино, 23-24 августа 2018 г.) / Нац. акад. Наук Беларуси, научн.-

практ. Центр по животноводству; редкол.: И.П. Шейко [и др.].  
Минск : Беларуская навука, 2018.  С.  102-106. 
 Приведены результаты исследований откормочных и мясных 

качеств молодняка свиней крупной белой породы разных генотипов по 

гену рецептора мелакортина-4 (MC4R), определено экономическую 

эффективность результатов исследований. Результаты экономического 

анализа свидетельствуют о том, что прибавка дополнительной 

продукции от молодняка свиней с генотипом АА и GG составляет 1,15–

2,42 %, стоимость дополнительной продукции, полученной от одной 

головы – 71,95–151,42 грн или 2,76–5,82 долларов. 
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182. Халак В. И. Уровень корреляционных связей и 

фенотипической консолидации воспроизводительных качеств 
свиноматок крупной белой породы разных генеалогических линий 

и племенной ценности. Перспективы развития свиноводства 

стран СНГ: сб. науч. тр. по материалам XXV  междунар. науч-

практ. конф. (Жодино, 23-24 августа 2018 г.) / Нац. акад. Наук 
Беларуси, Научн.-практ. Центр по животноводству; редкол.:             

И.П. Шейко [и др.].  Минск: Беларуская навука, 2018. С. 107-112. 
 В статье приведены результаты исследований показателей 

собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительных 

качеств проверяемых свиноматок крупной белой породы разной 

племенной ценности, уровня фенотипической консолидации и       
корреляционных связей указанных групп признаков. Результаты 

исследований свидетельствует, что животные І группы (индекс BLUP – 

111,53-165,23 баллов) характеризуются по сравнению с ровесниками ІІ 

группы (индекс BLUP – 46,00 – 82,58 баллов) меньшими показателями 

возраста достижения живой массы 100 кг (на 4,4 дней; td = 1,78, Р> 

0,05), толщины шпика на уровне 6–7-го грудных позвонков (на 4,2 мм; 

td=4,67, Р<0,001), толщины шпика на крестце (на 2,1 мм; td = 3,13, 

Р<0,01), толщины шпика в средней точке спины между холкой и 

крестцом (на 3,3 мм; td=4,17, Р<0,001). По показателям «длина 

туловища, см», «многоплодие, гол.», «масса гнезда на дату отъема в 

возрасте 28–35 дней, кг», «индекс Л. Лаша в модификации Н. Д. 

Березовского, баллов» и «индекс BLUP, баллов» разница между 
свиноматками I и II групп составила 0,1 см (td = 0,13; Р>0,05), 4,3 гол. (td 

= 10,00; Р<0,001), 13,2 кг (td=5,76; Р<0,001), 8,15 балла (td=9,58; 

Р<0,001) и 57,17 балла (td=18,74; Р<0,001) соответственно. Необходимо 

отметить, что свиноматки II группы характеризовались более 

выровненными гнездами по живой массе поросят на дату их рождения 

(на 2,29 балла; td=9,16; Р<0,001) и высокой сохранностью поросят к 

отъему (на 11,5 %). Животные I группы являются более 

консолидированными по основным показателям собственной 

продуктивности и воспроизводительных качеств 

 

183. Гайдаш О. Л. Реакція нових самозапилених ліній кукурудзи 

змішаної зародкової плазми на С тип ЦЧС. Генетика та селекція 

сільськогосподарських культур – від молекули до сорту: матеріали 
ІІ інтернет – конф. молодих учених (м. Київ, 30 серпня 2018 р.) / 

НААН, СГІ – ННЦ, М-во аграр. політики та прод. України, Укр. 

ін.-т експертизи сортів рослин. 2018. С. 28 .  Режим доступу 

http://confer.uieser.sops.gov.ua/index/schedConfs/archive.  

http://confer.uieser.sops.gov.ua/index/schedConfs/archive
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 Наведено результати оцінки 82 нових ліній кукурудзи Змішаної 

зародкової плазми за реакцією на С-тип ЦЧС. Виявлено, що переважна 

більшість досліджуваних ліній (72,0 %) характеризувались високою 

концентрацією гомозиготних домінантних генів відновлювачів 

фертильності (Rf4 i Rf5), 28,0 % самозапилених ліній є повними 

закріплювачами С-типу стерильності. 

 

184. Гасанова И. И., Ноздрина Н. Л. Влияние азотних подкормок 

на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Инновационные 

аспекты улучшения сельскохозяйственных культур: материалы 
интернациональной научн.-практ. конф. 6 сентября 2018 г., с. 

Пашканы, р-н Криулень, Республика Молдова / Институт 

растениеводства “Порумбень”, 2018. С. 242-248. 
 В 2012-2014 гг. в условиях Северной Степи Украины по черному пару 

наибольшая урожайность разных сортов озимой пшеницы (5,71-6,74 

т/га) формировалась при подкормке растений аммиачной селитрой дозой 

N60  в конце фазы кущения. Лучшее качество зерна наблюдали при 
применении азотных удобрений дозой N30  в два этапа: аммиачная 

селитра локально, а затем карбамид некорневым способом. 

Максимальные показатели урожайности были у сортов Заможнисть и 

Лытанивка, а качества зерна – у сорта Сонечко.  

185. Солодушко Н. Н. Влияние минерального питания на 
зимостойкость и урожайность ячменя озимого в условиях северной 

Степи Украины. Инновационные аспекты улучшения 

сельскохозяйственных культур: материалы интернациональной 
научн.-практ. конф. 6 сентября 2018 г., с. Пашканы, р-н Криулень, 

Республика Молдова /Институт растениеводства “Порумбень”, 

2018. С. 304–313. 
 Приведены результаты исследований влияния уровня минерального 

питания на зимостойкость и урожайность ячменя озимого в условиях 

северной Степи Украины. Установлено, что зимостойкость и 
урожайность ячменя озимого в значительной степени определяются 

питательным режимом почвы, который зависит не только от 

предшественников, но и от системы минерального питания растений в 

осенний и весенне-летний периоды. 

 

186. Ярошенко С. С. Влияние биопрепаратов на продуктивность и 

качество зерна озимой пшеницы. Инновационные аспекты 
улучшения сельскохозяйственных культур: материалы 

интернациональной научн.-практ. конф. 6 сентября 2018 г.,                     
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с. Пашканы, р-н Криулень, Республика Молдова / Институт 

растениеводства “Порумбень”, 2018. С. 333-337. 
 Установлено, что правильное применение биопрепаратов при 

выращивании пшеницы озимой гарантирует мобилизацию питательных 
веществ, которые обеспечивают высокую зерновую продуктивность 

пшеницы озимой.  

187. Подобед О. Ю., Чабан В. І. Порівняльна оцінка мікроелементного 

стану природних і агрогенних екосистем зони Степу. Агрохімія і 

грунтознавство: міжвідомч. темат. наук. зб. Спец. вип. до XI з'їзду 

грунтознавців та агрохіміків України (17-21 вересня 2018р., м. Харків). 
Кн. перша. Харків: ПП Стиль-Іздат,  2018. С. 223-225.  
 Проведена оцінка мікроелементного фонду чорнозему звичайного за 

різного типу утримання та використання. Установлено незначні 

відмінності між валовим вмістом мікроелементів на ділянках 

агровиробництва та перелогу. Тривале сільськогосподарське 

використання чорнозему звичайного зумовило зниження вмісту 

потенційнодоступних (1н. НСl) форм Mn, Zn, Co та рухомих (ААБ рН 4,8) 

форм Zn, Cu, Co.  

 

188. Крамарьов С. М., Крамарьов О. С. Зміна вмісту рухомих форм 
фосфору в чорноземах звичайних на ріллі в порівнянні з цілиною та 

фінансовий механізм його підвищення. Агрохімія і грунтознавство: 

міжвідомч. темат. наук. зб. Спец. вип. до XI з'їзду ґрунтознавців та 

агрохіміків України (17-21 вересня 2018р., м. Харків). Кн. друга. Харків: 

ПП Стиль-Іздат, 2018. С. 173-174.  

 Стаття присвячена проблемі фосфорного живлення в чорноземній 

зоні. Показана динаміка внесення фосфорних добрив й вміст рухомого 

фосфору в ґрунті, розрахований оптимальний вміст рухомого фосфору 

для зернових культур на рівні 12-13 мг/100 г ґрунту.  

 

189. Павленко С. І., Крамарьов С. М., Крамарьов О. С. Агрохімічні і 

технологічні аспекти механізованого компостування курячого 

підстилкового посліду на основі лушпиння соняшнику та фінансовий 

механізм відтворення в грунті втрачених запасів гумусу. Агрохімія і 

ґрунтознавство: міжвідомч. темат. наук. зб. Спец. вип. до XI з'їзду 

грунтознавців та агрохіміків України (17-21 вересня 2018р., м. Харків). 

Кн. друга. Харків ПП Стиль-Іздат, 2018. С. 199-200. 

 Наголошено на загальних деградаційних процесах ґрунтового 

покриву, що виникли за умов сучасного ведення землеробства. А також 

негативній динаміці внесення органічних добрив, що обумовлена різким 

зменшенням  чисельності поголів’я тварин і птиці в Україні.  
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Запропоновано один з шляхів вирішення даної проблеми – використання 

ефективних органічних добрив-компостів, отриманих на основі відходів 

птахівництва й тваринництва. Проведені дослідження були спрямовані 

на обґрунтування основних процесів переробки курячого посліду в суміші з 

лушпинням насінням соняшнику й відпрацювання технологічних режимів 

компостування й вивчення агрохімічної ефективності отриманих 

органічних добрив в польових умовах на посівах озимого ріпаку. 

Розраховані економічні показники рентабельності й собівартості 

вирощеного врожаю.  
 

190. Чабан В. І. Гумусовий стан та біологічна продуктивність чорнозему 

звичайного степової зони України. Агрохімія і ґрунтознавство: 

міжвідомч. темат. наук. зб. Спец. вип. до XI з'їзду грунтознавців та 

агрохіміків України (17-21 вересня 2018р., м. Харків). Кн. друга. Харків: 

ПП Стиль-Іздат, 2018. С. 272-274. 

 Досліджено гумусовий стан чорнозему звичайного північного Степу 

України. Встановлено суттєве зниження вмісту гумусу за інтенсивного 

агровиробничого використання ґрунту порівняно з природним аналогом, 
що обумовлено порушенням речовинно-енергетичних процесів в системі 

ґрунт-рослина. Підтверджена залежність між гумусним станом ґрунту 

та рівнем насичення зерно-паро-просапної сівозміни органічними 

добривами. За результатами стаціонарних дослідів встановлено 

агропотенціал чорнозему звичайного за природної та ефективної 

родючості.  
 

191. Халак В. И. Показатели интерьера, откормочных и мясных  

качеств молодняка свиней разных генотипов по гену МС4R  

Актуальные проблемы ветеринарии и интенсивного 

животноводства: материалы национальной научно-практической 
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения 

Заслуженного работника высшей школы РФ, Почетного 

профессора Брянской ГСХА, доктора ветеринарных наук, 
профессора А. А. Ткачева 20-21 сентября 2018 г. / редкол.:                

И. В. Малявко и др. Брянск:  Брянский ГАУ, 2018. С. 148-152. 
 Приведены результаты исследования биохимических показателей 

сыворотки крови, откормочных и мясных качеств молодняка свиней 

разных генотипов по гену МС4R. Разница между животными генотипов 

АG и АА по среднесуточному приросту составила 11,41, возрасту 

достижения массы 100 кг – 3,42, толщине шпика – 8,07 %. 

Коэффициенты корреляции варьируют от -0,305 (толщина шпика на 
уровне 6-7 грудных позвонков × содержание креатинина) до +0,720 
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(возраст достижения живой массы 100 кг × активность щелочной 

фосфатазы).  

 

192. Деркач Е. В., Черчель В. Ю., Дзюбецкий Б. В., Моргун Б. В., 
Нитовская И. А., Сатарова Т. Н. Характеристика трансгенных 

растений кукурузы в поколениях от самоопыления. Биология 

клеток растении in vitro и биотехнология: мат. ХI междунар. 

конф. (г. Минск, 23–27 сент. 2018 г.). Минск: Медисонт, 2018.                
С. 54-55. 

 Целью работы была характеристика морфобиологических 

особенностей трансгенных растений кукурузы с чужеродным 
геном bar в поколениях от самоопыления Т2-Т6 

 

193. Халак В. И. Индекс А.Сазера - Х.Фредина – эффективный 

метод оценки молодняка свиней по откормочным и мясным 
качествам. Lucrări ştiinţifice: [în vol.] / Univ. Agrară de Stat din 

Moldova, Fac. de Agronomie; red.-şef: Liviu Volconovici. – Chişinău: 

UASM, Vol. 52 (2): Zootehnie şi Biotehnologii agricole: materialele 

Simpozionului Ştiinţific Internaţional "85 ani ai Facultăţii de 
Agronomie – realizări şi perspective", Moldova. 2018. С. 297-301.   
 Приведены результаты исследований показателей откормочных и 

мясных качеств молодняка свиней крупной белой породы разных 

генеалогических линий на основе использования оценочного  индекса А. 

Сазера - Х. Фредина. Установлено, что молодняк свиней 

подконтрольного стада (ООО «Агро-Элита  Днепропетровской 

области) характеризуется достаточно высокими показателями 

откормочных и мясных качеств и превышают минимальные требования 

к классу «элита»  в среднем на 6,87 %. Эффективными способами 
оценки молодняка свиней по откормочным и мясным качествам 

является использование оценочного индекса А. Сазера - Х. Фредина. 

Коэффициент корреляции между указанным индексом и показателями 

«среднесуточный прирост живой массы за период от корма от 30 до 

100 кг, г», «возраст достижения живой массы 100 кг, дней», «затраты 

корма на 1 кг приросту живой массы, корм. ед.», «толщина шпика на 

уровне 6-7 грудного позвонка, мм» и «площадь «мыщечного глазка», см2» 

варьирует от -0,527 (P<0,001) до +0,528 (P<0,001).  

 

194. Халак В. И. Продолжительность племенного использования 

свиноматок крупной белой породы венгерского происхождения и 

уровень фенотипического проявления низконаследуемых 

признаков.  Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / Univ. Agrară de Stat din 
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Moldova, Fac. de Agronomie; red.-şef: Liviu Volconovici. – Chişinău: 

UASM, Vol. 52 (2): Zootehnie şi Biotehnologii agricole: materialele 
Simpozionului Ştiinţific Internaţional "85 ani ai Facultăţii de 

Agronomie – realizări şi perspective", Moldova.  2018. С. 301-305.   
В статье приведены результаты исследований продолжительности 

племенного использования и воспроизводительных качеств свиноматок 

крупной белой породы венгерского происхождения в условиях степной 

зоны Украины. Установлено, что свиноматки класса М+ 

(продолжительность племенного использования - 1021,4-1437,4 дней) 

превосходили ровесниц противоположного класса М- 
(продолжительность племенного использования - 290,9-650,8 дней) по 

показателям «получено опоросов за период племенного использования», 

«родилось поросят всего, гол», «родилось живых поросят, гол» и 

«многоплодие, гол» в среднем на  42,04 % (P<0,05-0,001); разница по 

индексу «уровень адаптации, баллов» составила 5,62 балла (td=3,69 

P<0,001). 

 

195. Horchanok A.V., Kuzmwnko O. A., Khalak V. I., Porotikova I. I., 
Lunska A. Yu. Еefficiency of using of the organic mineral mixed ligand 

cu in the pig feeding: INTERNATIONAL SYMPOSIUM. ISB-INMA 

THE. Аgricultural and mechanical engineering. Bucharest, 2018.            
Р. 91-96. 
 Представлені експериментальні матеріали обґрунтування 

доцільності використання комплексу органічно-мінерального 

змішанолігандного Cu у раціонах молодняку свиней. Встановлено 

позитивний вплив введення даного комплексу до складу комбікорму 

помісного молодняку свиней (велика біла × ландрас × дюрок), який 

впливає на обмін і засвоєння поживних речовин, підвищення поживності 

раціонів та продуктивності тварин. 

 

196. Халак В. І., Грабовська О. С., Лучка І. В. Відгодівельні та 

м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи різних 

генотипів за геном МС4R та їх зв'язок з деякими біохімічними 

показниками сироватки крові. Актуальні проблеми сучасної 
біології, тваринництва та ветеринарної медицини: матеріали 

міжнар.  наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю заснування 

Національної академії аграрних наук України та 80-річчю від дня 
народження академіка НААН, заслуженого діяча науки і техніки 

України, Героя України, президента НААН (1996-2011)                     

М. В. Зубця (1938-2014) (4-5 жовтня 2018 р. Інститут біології 

тварин.). Львів, 2018. Т.20, №3. С.173. 
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 Встановлено, що різниця між молодняком свиней генотипу АG і 

ровесниками генотипу АА за середньодобовим приростом живої маси 

становить 92,9 г (td=7,07, Р<0,001), віком досягнення живої маси 100 кг 

- 6,1 діб (td=3,38, Р<0,01), товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців - 

1,8 мм (td=2,25, Р<0,05), комплексним індексом відгодівельних та м’ясних 

якостей - 29,93 бала (td=5,28, Р<0,001), активністю лужної фосфатази - 

21,06 од/л (td=1,10, Р>0,05), вмістом креатиніну - 18,33 мкмоль/л 

(td=0,71, Р>0,05), загальних ліпопротеїдів - 59,18 мг% (td=0,46, Р>0,05). 

Коефіцієнт парної кореляції між показниками відгодівельних якостей 
молодняку свиней та деякими біохімічними показниками сироватки крові 

коливається у межах від - 0,333±0,2222 (tr=1,50, Р>0,05; вміст 

креатиніну × товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців) до + 

0,386±0,2174 (tr=1,78, Р>0,05; вміст креатиніну × середньодобовий 

приріст живої маси за період контрольної відгодівлі).  

 

197. Халак В. І., Грабовська О. С., А. В. Горчанок А. В. Фізико-
хімічні властивості підшкірного сала та їх зв’язок з показниками 

мінерального обміну сироватки крові молодняку свиней 

універсального напрямку продуктивності. Актуальні проблеми 

сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю 

заснування Національної академії аграрних наук України та 80-

річчю від дня народження академіка НААН, заслуженого діяча 
науки і техніки України, Героя України, президента НААН (1996-

2011) М. В. Зубця (1938-2014) (4-5 жовтня 2018 р. Інститут біології 

тварин.). Львів, 2018. Т.20, №3. С.174. 
 Досліджено фізико-хімічні властивості підшкірного сала та 

показники мінерального обміну сироватки крові молодняку свиней 
універсального напрямку продуктивності. Встановлено, що у тварин 

піддослідної групи вміст загального кальцію та неорганічного фосфору у 

сироватці крові тварин становить 0,0451±0,00111 ммоль/л (Сv=12,37 %) 

та 0,126±0,0047 ммоль/л (Сv=18,67 %) відповідно, у зразках підшкірного 

сала початкова та кінцева температура плавлення підшкірного сала 

коливалася в межах від 27,28±0,158 (Сv=2,05 %) до 37,11±0,266 °С 

(Сv=2,34 %), число рефракції та вміст гігроскопічної вологи у під-

шкірному салі дорвнюють на рівні 1,4590 одиниць та 8,26±0,440 % 

(Сv=15,35 %). Зразки підшкірного сала у тварин класу М+ (вміст 

загального кальцію 2,90-3,14 ммоль/л, неорганічного Фосфору –- 3,68-5,07 

ммоль/л) характеризуються, порівняно з ровесниками класу М– (вміст 
загального кальцію 2,36-2,55 ммоль/л, неорганічного фосфору — 2,01-2,80 

ммоль/л), меншими показниками гігроскопічної вологи на (0,38-1,5 

ммоль/л) та кінцевої температури плавлення (на 0,1-0,5 °С). Певної 
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закономірності щодо змін початкової температури плавлення та числа 

рефракції підшкірного сала залежно від вмісту загального кальцію та 

неорганічного фосфору не встановлено. Коефіцієнти парної кореляції 

між вмістом загального кальцію, неорганічного фосфору та фізико-

хімічними властивостями підшкірного сала коливалися у межах від –

0,368±0,19,38 (tr=1,98; P>0,05) до +0,068±0,2080 (tr=0,32; P>0,05). 

Таким чином, за фізико-хімічними властивостями підшкірне сало 

молодняку свиней великої білої породи відповідає категорії «нормальна 

якість», показники мінерального обміну — фізіологічній нормі клінічно 
здорових тварин. Певної закономірності щодо зв’язку якісного складу 

підшкірного сала і показників мінерального обміну (вміст загального 

кальцію та неорганічного фосфору) не встановлено. 

 

198. Мамєдова Е. І. Використання біопрепаратів, мікро- та 

макродобрив у технології вирощування ячменю ярого в 
Північному Степу України. Сучасні погляди на родючість 

чорноземів та інноваційні шляхи їх покращення: всеукр. наук.-

практ. конф. (5 жовтня м. Полтава). Полтава, 2018 р. С. 40-42. 
 Виявлено, що найефективнішим, з економічної точки зору, є 

розміщення посівів ячменю ярого після пшениці озимої. За цих умов, у 
варіанті з сумісною допосівною обробкою насіння мікродобривом Сизам і 

комплексом біопрепаратів та обприскуванням рослин у фазі кущіння 

мікродобривом Сизам при вирощуванні ячменю ярого одержано найвищі 

економічні показники: прибуток (5946 грн/га) та рівень рентабельності 

(108,0 %). 

 

199. Псьолова А. О., Деркач К. В., Чжан Цзюймей, Цзинь Хуй,           

Бєліков Є. І., Малецький В. О., Сатарова Т. М. Оцінка генотипів 

кукурудзи за маркером гена β-каротингідроксилази 1 crtRB1-3'ТЕ. 

Біотехнологія – інноваційний шлях розвитку селекції рослин: міжнар. 
наук. конф. (м. Одеса, 8-10 жов. 2018 р.). Одеса, 2018. С. 79-80. 

 Встановлено поліморфізм за маркером crtRB1-3'ТЕ серед 

досліджених генотипів кукурудзи. Ідентифіковано генотипи із 

сприятливим алельним станом. 

 

200. Сатарова Т. М. Використання SNP-аналізу в селекції 
кукурудзи. Біотехнологія – інноваційний шлях розвитку селекції 

рослин: міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 8-10 жов. 2018 р.). Одеса, 

2018. С. 146-147. 

 Наведено можливість ефективного використання SNP-аналізу 
в селекції кукурудзи. 
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201. Лазарєв Є. В. Оцінка чутливості гібридів кукурудзи селекції 
ДУ Інституту зернових культур до збудника летючої сажки в 

умовах північного степу України. Science and Technology of the 

Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland: 

International Multidisciplinary Conference. Wolomin, Republic of 
Poland, 19-20 October 2018. Volume 5. Wolomin: Izdevnieciba 

«Baltija Publishing», 2018. P. 86-87.  
 Проведено оцінка чутливості комерційних гібридів різної стиглості 

селекції ДУ Інституту зернових культур до збудника летючої сажки в 

умовах північного Степу України. У 2018 р. були отримані перші 

результати, за рівнем ураження всі зразки були розподілені на чотири 
категорії чутливості – стійкі, низької, середньої чутливості та 

нестійкі. Відповідні дослідження планується продовжити в 2019-2021 

рр. з метою виявлення джерел стійкості до збудника летючої сажки, 

виявлення факторів запобігання розповсюдження цієї хвороби та 

створення гібридів резистентних до ураження S. reiliana. 

202. Халак В. І. Відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней та 
їх зв'язок з деякими біохімічні показники сироватки крові. 

Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: 

теорія, практика, інновації: матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. 
конф. молодих вчених (с. Оброшино, 6 листопада 2018 р.). Львів-

Оброшино, 2018. С. 55-56. 
 Наведено результати досліджень відгодівельних та м’ясних якостей 

молодняку свиней великої білої породи, а також деяких показників 

інтер’єру. Встановлено, що молодняк свиней зазначеного генотипу 

(n=17) характеризується високими показниками відгодівельних і м’ясних 

якостей: середньодобовий приріст живої маси за період контрольної 

відгодівлі становить 0,568±0,0042 кг, вік досягнення живої маси 100 кг – 
173,0±1,26 доби, товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців – 21,5±0,44 

мм, комплексний індекс відгодівельних та м’ясних якостей – 148,87±2,778 

балів, біохімічні показники сироватки крові (концентрація сечовини 

становить, ммоль/л, активність лужної фосфатази, од/л)  відповідають 

фізіологічній нормі клінічно здорових тварин. Коефіцієнт кореляції між 

ознаками відгодівельних і м’ясних якостей та показниками інтер’єру 

коливається у межах від –0,184±0,2538 (tr=0,73, Р>0,05; вік досягнення 

живої маси 100 кг × концентрація сечовини) до +0,201±0,2529 (tr=0,79, 

Р>0,05; комплексний індекс відгодівельних та м’ясних якостей × 

активність лужної фосфатази). 
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203. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Результати селекції 

скоростиглих гібридів кукурудзи зі зниженою збиральною 
вологістю зерна. Актуальні проблеми агропромислового 

виробництва України: теорія, практика, інновації. : матер. всеукр. 

наук.-практ. конф. молодих вчених ( м. Оброшино, 06. 11. 2018 р.), 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН 
України. Львів-Оброшино, 2018. С. 57-58. 
 Надано оцінку комбінаційної здатності нових скоростиглих ліній 

кукурудзи за показником вологості зерна в тесткросних гібридах. За 

результатами оцінок ефектів ЗКЗ було виділено ряд ліній, які мали 

стабільно низькі ефекти ЗКЗ відносно вологості зерна, що вказує на 

здатність цих ліній реалізувати в гібридних комбінаціях інтенсивну 

втрату вологи зерном з мінімальною залежністю від умов вирощування. 
 

204. Халак В. І., Бордун О. М, Дімчя Г. Г., Сусол Р. Л. Глюкоза 

сироватки крові молодняку свиней та її зв'язок з відгодівельними 

та м’ясними якостями. Сьогодення біологічної науки: матеріали ІІ 
міжнар. наук. конф. (09-11 листопада 2018 р. м. Суми). Суми: ФОП 

Цьома С.П., 2018. С.107-109. 
 Наведено результати досліджень біохімічних показників сироватки 

крові (концентрації глюкози,) відгодівельних та м’ясних якостей 

молодняку свиней великої білої породи зарубіжного походження. 

Встановлено, що молодняк свиней ІІІ групи (концентрація глюкози у 
сироватці крові коливається у межах від 2,00 до 3,10 ммоль/л) 

переважав ровесників І групи (концентрація глюкози у сироватці крові 

коливається у межах від 6,80 до 12,50 ммоль/л) за середньодобовим 

приростом живої маси за період контрольної відгодівлі на 0,021 кг 

(td=1,23, P>0,05), віком досягнення живої маси 100 кг – на 7,8 діб 

(td=1,44, P>0,05), товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців – на 0,9 

мм. (td=0,65, P>0,05). Різниця за комплексним індексом відгодівельних та 

м’ясних якостей і концентрацією глюкози дорівнює 5,48 балів (td=1,03, 

P>0,05) і 6,83 ммоль/л (td=6,96, P<0,001). Зв'язок між показниками 

відгодівельних і м'ясних якостей та концентрацією глюкози в сироватці 

крові молодняку свиней коливається у межах від – 0,406 до + 0,424. 

 

205. Ноздріна Н. Л., Гасанова І. І. Урожайність та якість зерна 

різних сортів пшениці озимої залежно від доз і строків внесення 

азотних добрив. Стан і перспективи розробки та впровадження 
ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування 

сільськогосподарських культур: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. 
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конф.  (м. Дніпро, 15 листопада 2018 р.). Дніпро: ДДАЕУ, 2018.             

C. 72-73. 
 Виявлено, що найвищі показники врожайності сортів пшениці озимої 

після ячменю ярого отримували за підживлення посівів аміачною 
селітрою дозою N60  наприкінці фази кущіння рослин (3,79–4,35 т/га) та у 

варіанті, де аміачну селітру в дозі 30 кг/га д. р. вносили двічі: по 

мерзлоталому ґрунту та локально наприкінці фази кущіння (3,74–4,32 

т/га). Максимальна кількість білка та клейковини в зерні формувалася за 

дворазового підживлення посівів азотними добривами. 

 

206. Солодушко М. М. Вплив мінеральних добрив на врожайність 
ячменю озимого в зоні північного Степу. Стан і перспективи 

розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих 

технологій вирощування сільськогосподарських культур: матеріали 

ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.  (м. Дніпро, 15 листопада 2018 р.). 
Дніпро: ДДАЕУ, 2018. C. 91-93. 
 Досліджено вплив мінеральних добрив на врожайність ячменю 

озимого після різних попередників  в умовах північного Степу. 

Встановлено оптимальні режими живлення рослин залежно від фаз їх 

розвитку та погодних умов. 

207. Солодушко В. П. Результати селекції вівса в умовах 

північного Степу. Стан і перспективи розробки та впровадження 

ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування 
сільськогосподарських культур: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. 

конф.  (м. Дніпро, 15 листопада 2018 р.). Дніпро: ДДАЕУ, 2018.         

C. 152-154. 
 Наведено основні напрямки та результати досліджень селекційної 

роботи з вівсом.  Приведено оцінка нового вихідного матеріалу  за 

комплексом господарсько-цінних ознак голозерних та плівчастих форм 
вівса.   

 

208. Кулик В. О. Способи зниження енерговитрат у технології 

сушіння насіння кукурудзи. Екологічна наукова діяльність: в 
концепції сталого розвитку: зб. статей наук.-практ. конф. з 

міжнародною участю 4 грудня 2018 року м. Житомир С.176-180 
 Проаналізовано відомі методи зниження енерговитрат присушінні 

насіння кукурудзи  в камерних кукурудзосушарках. Визначено принципово 

інший напрямок енергозаощадження на основі спалювання біомаси та 

використання нових теплогенераторів,сформовано основні вимоги до їх 

конструкції.Розраховано основні техніко-технологічні параметри 
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кукурудзосушарки, яку обладнано новим теплогенератором. Визначено 

вплив нового методу сушіння на посівні та врожайні властивості насіння 

кукурудзи. 
 

209. Халак В. И. Уровень адаптации и воспроизводительные 

качества свиноматок крупной белой породы венгерского 

происхождения Агропромышленный комплекс: контуры будущего : 

материалы IX  междунар. научн. - практ. конф. студентов, 
аспирантов и молодых ученых, г. Курск, 6-8 декабря 2017 г., ч. 2 

[Текст]. Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2018. С. 72-75. 
 В статье приведены результаты исследований уровня адаптации и 

воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы 

венгерского происхождения в условиях степной зоны Украины. 

Установлено, что свиноматки класса М- (индекс «уровень адаптации» 

варьирует в пределах от 5,41 до 7,52 баллов) превосходили ровесниц 
противоположного класса М+ (индекс «уровень адаптации» варьирует в 

пределах от 12,47 до 31,94 баллов) по показателям воспроизводительных 

качеств в среднем на 43,61 %. 

 

210. Халак В. І., Чегорка П. Т., Горчанок А. В. Откормочные и 

мясные качества молодняка свиней универсального направления 
продуктивности и их связь с активностью щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови. Модернизация аграрного образования: 

интеграция науки и практики: сб. науч. тр. по материалам IV 
междунар. научн.-практ. конф. (05 декабря 2018 г.). Томск-

Новосибирск: ИЦ Золотой колос, 2018. С. 227-230. 
 В статье приведены результаты исследований активности 

щелочной фосфатазы сыворотки крови, откормочных и мясных качеств 

молодняка свиней крупной белой породы венгерского происхождения. 

Установлено, что животные указанного генотипа по показателям 

«возраст достижения живой массы 100 кг, дней» и  «толщина шпика  на 

уровне 6-7 грудных позвонков, мм»  превосходят минимальные 
требования к молодняку свиней класса «эллита» на 7,73 и 30,64 % 

соответственно, а эффективными методами оценки свиноматок и 

хряков по генотипу, наряду с использованием метода контрольного от 

корма, являются метод оценки по селекционным индексам (СИ4, баллов) 

и показателям интерьера (активность щелочной фосфатазы, ед./л).  

 

211. Халак В. И. Биохимические показатели сыворотки крови и 
их связь с качественным составом мышечной ткани молодняка 

свиней. Кормопроизводство, продуктивность, долголетие и 
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благополучие животных: сб. трудов междунар. научн.- практ. 

конф. / СФНЦА РАН, ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ». 
Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2018. С. 64-67. 
 В статье приведены результаты исследований некоторых 

биохимических показателей сыворотки крови и физико-химических 

свойств мышечной ткани молодняка  свиней крупной белой породы. 

Экспериментальную часть исследований проведено в  

агроформированиях и перерабатывающих предприятиях 

Днепропетровской и Полтавской областей, лаборатории 

животноводства ГУ ИЗК НААН и лаборатории зоохиманализа 

Института свиноводства и агропромышленного производства НААН. 

Установлено, что биохимические показатели сыворотки крови 

соответствуют норме клинически здоровых животных, физико-
химические свойства мышечной ткани – категории «нормальное 

качество». Коэффициент корреляции между указанными  показателями 

интерьера и качественными показателями свинины колеблется в 

пределах от -0,483 (tr=2,65) до +0,443 (tr=2,37). 
 

212. Халак В. И. Уровень продуктивности и фенотипической 
консолидации низконаследуемых признаков свиноматок разной 

эксплуатационной ценности. Кормопроизводство, 

продуктивность, долголетие и благополучие животных: 
сб.трудов междунар. научн.-практ. конф. / СФНЦА РАН, ФГБОУ 

ВО «Новосибирский ГАУ» Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой 

колос», 2018.  С. 67-70. 
 В статье приведены результаты исследований показателей уровня 

адаптации, и фенотипической консолидации воспроизводительных 

качеств свиноматок зарубежной селекции в условиях степной зоны 
Украины. Экспериментальную часть исследований проведено в 

агроформированиях Днепропетровской области на поголовье свиней 

крупной белой породы венгерского происхождения с использованием 

традиционных и инновационных методик. Установлено, что поголовье 

свиней указанного генотипа характеризуется достаточно высоким 

потенциалом по продолжительности жизни (43,9 ± 1,95 мес.), 

продолжительности племенного использования (32,6±1,92 мес.) и 

воспроизводительных качеств (многоплодие - 10,3±0,20 гол, масса 

гнезда на дату отъема в возрасте 28-35 дней - 77,0±1,00 кг). Средний 

показатель продолжительности межопоросного периода составляет 

175,5±3,91 дней. Коэффициент фенотипической консолидации основных 
количественных признаков свиноматок разной эксплуатационной 

ценности колеблется в пределах от -0,031 до +0,839. 
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213. Халак В., Буслик Т, Грабовська О. Ген рецептора 
мелакортина-4 (Mc4r) та його асоціація з відгодівельними та 

м’ясними якостями молодняку свиней універсального напрямку 

продуктивності. Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем  

біології, тваринництва та ветеринарної медицини: матеріали 
XVII всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених  , присвяченої 

100-річчю від дня народження доктора біологічних наук 

Третевича В. І. (6-7 грудня 2018 р. Інститут біології тварин.  ). 
Львів, 2018. Т. 20. №4. С.150. 
 Наведено результати досліджень відгодівельних та м’ясних якостей 

молодняку свиней великої білої породи різних генотипів за геном 

рецептора мелакортина-4 (Mc4r). Результати досліджень показали, що 

різниця між тваринами різних генотипів (АА, AG) за середньодобовим 

приростом живої маси становить 39,1 г (td=2,18; P<0,05), віком 

досягнення живої маси 100 кг – 8,4 днів (td=3,88; P<0,01). Молодняк 

свиней генотипу AG характеризувався меншою товщиною шпику на рівні 

6–7 грудних хребців (на 1,4 мм; td=1,64; P>0,05), довжиною охолодженої 

туші (на 1,3 см; td=1,28; P>0,05) і беконної половини туші (на 2,6 см; 
td=0,97; P>0,05). Різниця між групами за показниками «Т1-фактор», 

«Т2-фактор» та індексом О. Вангена склала 0,012 (td=0,012; P>0,05), 

0,014 (td=1,47; P>0,05) та 5,3 бала (td=13,69; P<0,001) відповідно. 

Вірогідні коефіцієнти парної кореляції встановлено між наступними 

парами ознак: довжина беконної половини туші, см × Т1-фактор (–

0,628±0,1834), товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм. × Т2-

фактор (+0,971±0,0564), товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців 

мм.індекс О. Вангена (+0,512±0,2025), товщина шпику на рівні 6–7 

грудних хребців×Т1-фактор (+0,829±0,1318) 

 

214. Халак В.И. Уровень фенотипической консолидации 

воспроизводительных качеств свиноматок разной 

эксплуатационной ценности. Актуальные проблемы интенсивного 
развития животноводства: материалы ХХI междунар. научн.-

практ. конф.: в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А. И. Портной (гл. ред.) [и др.]. 

Горки: БГСХА. 2018.  С. 3-7. 
 В статье приведены результаты исследования уровня 

фенотипической консолидации признаков воспроизводительной 

способности свиноматок различной эксплуатационной ценности. 

Установлено, что по показателям «продолжительность жизни, мес.», 
«продолжительность племенного использования, мес» и признакам 

воспроизводительных качеств свиноматки категории «высокий уровень 
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эксплуатационной ценности» превышают сверстниц противоположной 

категории «низкий уровень эксплуатационной ценности» в среднем на 

57,23 %. Максимальные значения коэффициента К1 обнаружено по 

признакам «продолжительность жизни, мес.» (+0,839), 

"продолжительность племенного использования, мес.» (+0,878) и 

«получено опоросов за период племенного использования свиноматки» 

(+0,829) у животных с низким уровнем эксплуатационной ценности. 

Свиноматки со средним и высоким уровнем эксплуатационной ценности 

характеризовались минимальными коэффициентами фенотипически 
консолидации по показателям «масса гнезда на время отъема, кг» (К1 = -

0,025 – -0,031, К2 = -0,013 – -0,037) и «сохранность поросят до 

отъема,% »( К1 = -0,023 - -0,017, К2 = -0,036 – -0,011. 

 

215. Халак В.И. Ферменты сыворотки крови и их связь с 

качественным составом мышечной ткани молодняка свиней 
крупной белой породы. Актуальные проблемы интенсивного 

развития животноводства: материалы ХХI междунар. научн.-

практ. конф.: в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А. И. Портной (гл. ред.) [и др.].  
Горки: БГСХА, 2018.  С. 8-10. 
 В статье приведены результаты исследования активность 

щелочной фосфатазы, альфа-амилазы сыворотки крови молодняка 

свиней крупной белой породы и определен уровень корреляционных связей 

с физико-химическим свойствами и химическим составом длиннейшей 

мышцы спины. Результаты исследований позволяют утверждать, что 

мясо молодняка свиней универсального направления продуктивности по 

основным физико-химическим свойствам и химическому составу 

соответствует минимальным требованиям нормального качества. 

Количество образцов мышечной ткани высокого качества с учетом 

влагоудерживающей способности составляет – 8,33 %, интенсивности 
окраски – 25,0 %, нежности – 8,33 %. Достоверные коэффициенты 

парной корреляции установлено между активностью щелочной 

фосфатазы, альфа-амилазы и показателями качественного состава 

свинины. Их количество равно 7,14 %. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ БЮЛЕТЕНІ, 

СТАТТІ В ГАЗЕТАХ 
 

216. Майстренко А. Н., Козир В.С., Дімчя Г. Г. Слизовий відвар 

(Кисіль) для профілактики розладу шлунково-кишкового каналу у 
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поросят. Аграрна наука – виробництву: наук.-інформ. бюл. заверш. 

наук. розроб. Київ,  2018.  № 2 (84) С. 24.  
 Відвар, завдяки його набору компонентів обволікає слизову 

кишківнику, перешкоджає всмоктуванню шкідливих речовин, що 
утворюються кишковими мікробами, сприяє виведенню їх з організму і 

знімає розлади шлунково-кишкового каналу через 2-3 прийоми. Він в рази 

дешевше і ефективніше за медикаментозного лікування.  

 

217. Майстренко А. Н., Козир В.С. Малогабаритна установка для 

виготовлення кормових добавок та комбікормів. Аграрна наука – 
виробництву: наук.-інформ. бюл. заверш. наук. розроб. Київ,  2018. 

№ 2(84) . С. 25. 
 Перевага установки полягає в більш ефективному використанні 

площі і досягненні 98% однорідності готової продукції.  
 

218. Cокрут О. В., Чернявський С. Є. Cпосіб регулювання та 

стабілізації кислотно-лужного балансу в біогазогенераторі. 

Аграрна наука – виробництву: наук.-інформ. бюл. заверш. наук. 

розроб. Київ,  2018. № 2(84) . С. 27. 
 Збільшення виробництва свинини і зміцнення економіки галузі є 

одним з головних народногосподарських завдань в Україні. Особливу роль 

у вирішенні цієї проблеми повинні відігравати спеціалізовані 

підприємства та контроль ефективності рівня виробництва свинини на 

підприємствах. Запропонований в статті індекс ефективності конверсії 

корму дозволяє проводити оперативний контроль ефективності процесу 

виробництва. 

 

219. Рибка В. С., Компанієць В. О., Кулик А. О., Ковтун О.В. 
Економіко-енергетичне обґрунтування концепцій застосування 

інноваційних технологій вирощування зернових культур: 

методичні аспекти. Аграрна наука – виробництву: наук.-інформ. 
бюл. заверш. наук. розроб. Київ, 2018. № 3 (85).С.30. 
 Нормативно-методичні матеріали з обґрунтування  виробничих 

витрат у зерновому  господарстві Степу України. 

 

220. Ткаліч І. Д., Гирка А. Д., Ткаліч Ю. І., Сидоренко Ю. Я., 

Бочевар О. В. Технологія вирощування соняшнику з міжряддями 
35 см. Аграрна наука – виробництву: наук.-інформ. бюл. заверш. 

наук. розроб. Київ, 2018. № 4 (86) С. 12. 
 Розроблено технологію вирощування соняшнику на основі  звужених ( 

35 см.) міжрядь, яка у середньому за 2012-2017 рр. забезпечила 
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одержання урожайності 4,15 т/га насіння, що на 0,43 т/га вище, ніж за 

міжрядь 70 см. 

 

221. Черенков А.В. Основні розробки наших вчених  Сільські 
новини. 2018. 03.01.  №1 (1188). С. 1. 

 

222. Солодушко М. М., Маковицька Н. С. Озимині – належна увага 

та найкращі умови (початок) Берег надій. 2018. 15.02 №7 (1076).  
 

223. Солодушко М. М., Маковицька Н. С. Озимині – належна 

увага та найкращі умови (закінчення, поч. №7). Берег надій. 2018. 

22.02. № 8 (1077).  
 

224. Солодушко М. М., Маковицька Н. С. Пшениця озима: який 

буде врожай? Берег надій. 2018.14.06.  № 23 (1092).  
 

225.  Черенков А. В. Наукове забезпечення АПК-запорука 
високих врожаїв. Сільські новини. 2018. 06.06.  №22 (1209). С. 3. 

226. Хорішко С. ДП «Дослідне господарство "Дніпро"ДУ 

Інститут зернових культур НААН: «Українське-значить краще!» 
Сільські новини. 2018. 06.06.   №22 (1209). С. 12. 

227. Бєліков Є. І. Синельниківська селекційно-дослідна станція 

ДУ Інститут зернових культур НААН. Сільські новини. 2018. 06.06.  
№22 (1209). С. 10. 

228. Льоринець Ф. А. Ерастівська дослідна станція ДУ Інститут 
зернових культур НААН. Сільські новини. 2018. 06.06.  №22 (1209). 
С. 10. 

229. Кротінов І. В. Розівська дослідна станція ДУ Інститут 
зернових культур НААН. Сільські новини. 2018. 06.06.  №22 (1209). 
С. 11. 

230. Кобос І. О. Дослідне господарство «Красноградське» ДУ 

Інститут зернових культур НААН. Сільські новини. 2018. 06.06.  
№22 (1209). С. 11. 
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231. Соловйов М. І. Дослідне господарство «Поливанівка» ДУ 

Інститут зернових культур НААН. Сільські новини. 2018. 06.06.   
№22 (1209). С. 11. 

232. Костиря І. В. Генічеська дослідна станція ДУ Інститут 
зернових культур НААН. Сільські новини. 2018. 06.06. №22 (1209). 
С. 14. 

233. Дзюбецький Б. В. Основна проблема аграрної науки. Сільські 
новини. 2018. 19.07. №28 (1215). С.1. 

234. Черенков А. В. Институт зерновых культур: в ногу со 
временем. Вісті Придніпров'я. 2018. 19.07. №53 (1953). С.5. 

235. Черенков А. В., Черчель В. Ю. Міжнародний день поля. 
Сільські новини. 2018. 23.08. №33(1220). С.2. 

236. Черенков А. В. Вітчизняні сорти та гібриди для 
сільгоспвиробників. Сільські новини. 2018.  15.11. №45 (1232). С.3. 

237. Льоринець Ф. Ерастівській дослідній станції - 85! Сільські 
новини. 2018. 15.11.  №45 (1232). С.4. 

 

МЕТОДИКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА  

БАЗИ ДАНИХ 

 
238. Оптимізація весняно-польових робіт та ефективного 
використання інноваційного потенціалу землеробства в умовах 

2018 року (Особливості вирощування сільськогосподарських 

культур в Степу України в 2018 році) В. М. Топчій, Л. В. 
Сухомлин, Я. М. Гадзало, А. С. Заришняк, В. М. Роїк, В. Ф. 

Камінський, Л. А. Пилипенко, В. М. Сучкова, Л. В. Моргун, 

В. О. Удовицький, А. В. Черенков, В. Ю. Черчель, М. С. Шевченко, 
Б. В. Дзюбецький, Н. А. Боденко, Л. М. Десятник, В. І. Чабан, 

М. М. Солодушко, І. І. Гасанова, А. Д. Гирка, В. М. Судак, М. І. Дудка, 

С. С. Кравець, М. Я. Кирпа, В. С. Рибка, І. О. Кулик, О. В. 

Яланський, С. А. Хорішко, В. В. Ісаєнков, І. В. Костиря, І. О. 
Кобос, І. В. Кротінов, І. А. Шевченко, О. І. Поляков, І. Б. 
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Комарова, Н. М. Кутіщева, Н. О. Шугурова. Дніпро: Роял-Принт, 

ДУ ІЗК НААНУ, 2018. 81с. 
 Рекомендації підготовлені на основі експериментальних і 

аналітичних результатів, одержаних в процесі виконання програм 

наукових досліджень та наукового забезпечення АПК науковими 

співробітниками ДУ Інститут зернових культур НААН України:  
доктори с.-г. наук В. Г. Нестерець, С. В. Краснєнков, І. Д. Ткаліч, 

кандидати с.-г. наук Ф. А. Льоринець, С.  С. Ярошенко, С. К. Грузінов,  

М. П. Явдощенко, М. А. Остапенко, О. О. Педаш, О. В. Бочевар,       
Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, О. М. Шевченко, Т. М. Педаш,           

В. Л. Матюха, О. І. Бокун, В. О. Компанієць, С. Ф. Артеменко,             

О. Ю. Подобед, О. І. Лупітько, С. О. Скотар, Ю. С. Базілєва,            
О. А. Горщар, А. О. Семяшкіна, А. С. Бондаренко, В. П Шапка,             

Ю. М. Прядко, С. С. Носов, Н. О. Ляшенко, наукові співробітники 

Т. П. Черенкова, Н. В. Швець, А. О. Кулик, О. В. Ковтун,                                     

С. В. Березовський, І. Є. Федоренко, Я. В. Алексєєв, В. І. Середа, Д. А. Коцюбан 
 Формування механізму прибуткового ведення зернового 

господарства в умовах ринкової економіки повинно ґрунтуватися на 

орієнтуванні всіх його сфер на досягнення високоефективних 

результатів виробництва. В теперішній час особливої актуальності 

набуває розробка системи заходів, спрямованих на подолання кризових 

процесів в галузі зерновиробництва. Насамперед, це стосується 

удосконалення наукового обґрунтування агротехнологічних, технічних та 

організаційно-економічних заходів підвищення ефективності 

виробництва за рахунок енерго- та ресурсозберігаючих факторів на 

основі оптимізації структури посівних площ, засобів інтенсифікації 

виробництва та посилення природних функцій землеробства. Виконання 

весняно-польових робіт в оптимальні строки, забезпечення економії 
матеріально-грошових та трудових ресурсів має відбуватися на основі 

використання прогресивної широкозахватної техніки як вітчизняного, 

так і іноземного виробництва. Нормативні економічні розрахунки 

можуть служити орієнтиром для підбору агрегатів для виконання робіт 

з передпосівного обробітку ґрунту та сівби з оптимальним рівнем 

виробничих витрат. Так, залежно від складу агрегатів для 

передпосівного обробітку експлуатаційні витрати в розрахунку на 1 га в 

умовах 2018 року можуть варіювати при проведенні боронування ґрунту 

в межах 50–135 грн, суцільної культивації на 6-8 см з одночасним 

боронуванням – 130–190 грн. На проведення сівби зернових колосових та 

зернобобових культур вітчизняними сівалками необхідно витратити від 
150 до 280 грн/га, зарубіжними – від 340 до 580 грн/га, або більше ніж в 2 

рази, кукурудзи, соняшника – від 180 до 460 грн/га. Застосування науково-
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обґрунтованих технологій в умовах степової зони здатне забезпечити 

максимальну віддачу гектару землі та найповнішу реалізацію 

генетичного потенціалу зернових культур. В цьому відношенні експортна 

інфраструктура зони Степу технологічно здатна довести обсяги 

експорту зерна до рівня 15-20 млн тонн і, як наслідок, це має стати 

стійким джерелом валютних надходжень.  

 

239. Агротехнологічний комплекс збирання урожаю зерна та 

сівби озимих культур у зоні Степу в 2018 році. В. М. Топчій,              

Л. В. Сухомлин, Я. М. Гадзало, А. С. Заришняк, М. В. Роїк,                         
П. В. Кондратенко, В. Ф. Камінський,  Л. А. Пилипенко,                    

В. М. Сучкова, Л. В. Моргун, В. О. Удовицький, А. В. Черенков,             

А. Д. Гирка, В. Ю. Черчель, Б. В. Дзюбецький, Р. В. Бенда,                         

Н. А. Боденко, Л. М. Десятник, В. І. Чабан, М. М. Солодушко,                         
І. І. Гасанова, М. І. Дудка, М. Я. Кирпа, В. М. Судак, В. С. Рибка,                  

І. О. Кулик, С. А. Хорішко, І. В. Кротінов, Ф. І. Льоринець, Є. І. Бєліков,  

І. О. Кобос, І. В. Костиря, М. І. Соловйов. ДУ Ін-т зернових культур 
НААН України. Рекомендації. Дніпро: Нова ідеологія, 2018. 78 с.  

 Рекомендації підготовлені на основі експериментальних і 

аналітичних результатів, одержаних в процесі виконання програм 

наукових досліджень та наукового забезпечення АПК науковими 
співробітниками ДУ Інститут зернових культур НААН України: 

доктори с.-г. наук В. Г. Нестерець, І. Д. Ткаліч, кандидати с.-г. наук  

С.  С. Ярошенко, С. К. Грузінов, О. О. Педаш, М. П. Явдощенко,       
Т. М. Педаш, О. Ю. Подобед, М. А. Остапенко, О. В. Бочевар,              

Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, В. Л. Матюха, С. С. Кравець,                      

О. І. Бокун, Т. В. Гирка, С. Ф. Артеменко, С. О. Скотар,                          
Ю. С. Базілєва, О.І. Лупітько, В. П Шапка, А. О. Семяшкіна,                         

А. С. Бондаренко, О. А. Горщар, В. О. Компанієць, Ю. М. Прядко, 

наукові співробітники Т. П. Черенкова, І. Є. Федоренко,     Н. В. Швець, 

А. О. Кулик, О. В. Ковтун, Е. І. Мамєдова, Я. В. Алєксєєв,                                  
С. В. Березовський, С. І. Пустовий,  Д.А.Коцюбан, А. С. Веклич,                

М. В. Єрашова, О. Ю. Лой, О. В. Гладкий, І. В. Білозор,                         

О. М. Друмова, Н. О. Завалипіч, Є. М. Неклеса.  
 Наведено практичні рекомендації керівникам та спеціалістам 

сільськогосподарських підприємств по збиранню врожаю та сівби озимих 
зернових культур в умовах 2018 р. Показано переваги і ефективність 

вчасного та якісного проведення збиральних робіт, їх вплив на 

урожайність озимих зернових культур і якісні показники зерна. Наведено 

ефективність різних технологічних елементів, зокрема, звернено увагу на 
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проведення сівби озимини після кращих попередників, необхідність 

застосування оптимальних стоків сівби та рекомендованих норм 

мінеральних добрив. 
 

240. Черенков А. В., Черчель В. Ю., Шевченко М. С.,           
Шевченко І. А., Поляков О. І. Стратегія весняного поля: 

проведення комплексу весняно-польових робіт в Запорізькій 

області в 2018 році: науково-практичні рекомендації. Запоріжжя. 
2018 р. 56 с. 

Наведено практичні рекомендації керівникам та спеціалістам 

сільськогосподарських підприємств з проведення догляду за посівами 

озимих зернових культур в умовах весняно-літньої вегетації 2018 р. 

Показано переваги і ефективність різних технологічних елементів, а 

також необхідність застосування достатньої кількості мінеральних 

добрив та засобів захисту посівів від шкодочинних факторів.  

 

241. Адаптація ґрунтозахисних систем землеробства та 
агротехнологій в у мовах прояву ерозії і опустелюванням: 

методичні рекомендації. Я. М. Гадзало, А. С. Заришняк,                

В. Ф. Камінський, Л. А. Пилипенко, А. В. Черенков, А. Д. Гирка, 
В. Ю. Черчель, М. С. Шевченко, Л. М. Десятник, В. І. Чабан,             

О. Ю. Подобед, І. О. Кулик, І. В. Кротінов, Ф. А. Льоринець,               

Р. В. Бенда, Н. А. Боденко. ДУ Ін-т зернових культур НААН 
України. Дніпро: Роял-Принт, 2018. 40 с. 
 Рекомендації підготовлені на основі експериментальних даних і 

аналітичних результатів, одержаних в процесі виконання програм 

наукових досліджень та наукового забезпечення АПК. Розглянуто стан 

і проблеми ґрунтозахисного землеробства, методи регулювання 

протиерозійної стійкості ґрунтів за рахунок сівозмінного фактора, 

підвищення ефективності застосування добрив, протиерозійний і 

екологічно зрівноважений обробіток ґрунту. Наведена еколого-

економічна класифікація агротехнологій. 

242. Система стабілізації та відтворення родючості чорноземів в 

землеробстві зони Степу: науково-практичні рекомендації.             

А. В. Черенков, В. Ю. Черчель, А. Д. Гирка, М. С. Шевченко,         

Н. А. Боденко, Р. В. Бенда, В. І. Чабан, О. Ю. Подобед,                       
С. П. Клявзо, Л. М. Десятник, А. І. Горбатенко, Ф. А. Льоринець, 

В. І. Кротінов, Т. М. Шайтор, Н. В. Ковальова, Л. М. Білоконь,                

Д. А. Коцюбан, Н. А. Коцюбан, І. М. Ліб. ДУ Ін-т зернових 
культур НААН України. Дніпро, 2018. 32 с.  

 Наведено характеристику ґрунтово-кліматичних ресурсів 
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степової зони, динаміку показників родючості ґрунту та обсяги 

застосування добрив в землеробстві. Узагальнено результати 

досліджень з оцінки агропотенціалу чорнозему звичайного, тенденцій 

змін клімату, агрохімічних параметрів ґрунту природних і аерогенних 

екосистем. Встановлено закономірності формування поживного 

режиму ґрунту, балансу гумусу, елементів живлення та 

продуктивності сівозміни залежно від систем удобрення. 

Запропоновано заходи по збалансованому використанню ґрунтових 

ресурсів. Їх реалізація сприятиме сталості і ефективності аграрного 
виробництва. Рекомендації призначені для спеціалістів і керівників 

агропідприємств, наукових співробітників, аспірантів, використання у 

навчальному процесі аграрних закладів. 
 

243. Особливості застосування добрив та біологічних препаратів 
при вирощуванні пшениці озимої: науково-практичні 

рекомендації. Черенков А. В., Гирка А. Д., Солодушко М. М., 

Нестерець В. Г., Ярошенко С. С., Гасанова І. І., Педаш О. О., 
Остапенко М. А., Грузінов С. К., Друмова О. М., Астахова Я. В., 

Єрашова М. В., Білозор І. В., Завалипіч Н. О., Безсусідня Ю. В., 

Підгорний А. В. Дніпро: ДУ ІЗК. 2018. 32 с. 
 Наведено результати досліджень та рекомендації по вирощуванню 

пшениці озимої після непарових попередників в зоні Степу. Акцентовано 

увагу на необхідність застосування достатньої кількості мінеральних 

добрив в передпосівний та осінній періоди. 

 

244. Вирощування пшениці озимої після непарових 

попередників в зоні Степу: науково-практичні рекомендації.   
Черенков А. В., Гирка А. Д., Солодушко М. М., Нестерець В. Г., 

Ярошенко С. С., Гасанова І. І., Педаш О. О., Остапенко М. А., 

Грузінов С. К., Друмова О. М., Астахова Я. В., Єрашова М. В., 

Білозор І. В., Завалипіч Н. О., Безсусідня Ю. В., Підгорний А. В. 
Дніпро: ДУ ІЗК. 2018. 32 с. 
 Наведено результати досліджень та рекомендації по вирощуванню 

пшениці озимої після непарових попередників в зоні Степу. Акцентовано 

увагу на необхідність застосування достатньої кількості мінеральних 

добрив в передпосівний та осінній періоди. 

 

245. Козелець Г. М., Іщенко В. А., Гирка А. Д. Науково-
практичні рекомендації для сільгоспвиробників щодо 

вирощування ячменю ярого в умовах нестійкого зволоження 
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Степу України. Кропивницький: Інститут сільського господарства 

степу НААН, 2018. 32 с. 
 Розроблено елементи ресурсозберігаючої біоадаптивної технології 

вирощування ярого голозерного та плівчастого типу для умов 
нестійкого зволоження північного Степу України. 

 

246. Козир В.С., Денисюк О.В., Дімчя Г.Г., Майстренко 

А.Н.,Сокрут О.В., Маршалкіна Т.В. Оцінка племінної цінності 
великої рогатої худоби сірої української породи за оціночними та 

селекційними індексами: методичні рекомендації. Дніпро: ДУ ІЗК 

НААН, 2018. 24 с. 
 Результативність племінного відбору обумовлюється багатьма 

факторами, але головним з них є рівень точності оцінки генотипу 

тварин. Провідним методом такої оцінки є індексний  вираз, який 

акумулює в одному показнику оптимальне співвідношення багатьох 
селекційних ознак. На підставі досягнень світових та вітчизняних 

вчених і наших власних досліджень в матеріалах викладені методи 

племінної оцінки великої рогатої худоби   сірої української породи.  

 

247. Ціновий моніторинг ринків сільськогосподарської продукції 

та продуктів її переробки 2016–2018 рр. Ю. О. Лупенко,                   
О. М. Шпичак, О. В. Боднар, В. О. Компанієць та ін. К.: ННЦ 

"ІАЕ", 2018. 60 с.  
 Видання містить помісячну динаміку та аналіз закупівельних, 

оптово-відпускних та роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію 

та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях (за 

матеріалами Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, Державної служби статистики України, НДІ 
«Украгропромпродуктивність»). 

 

248. Судак В. М., Явдощенко М. П., Горщар О. А., Гирка Т. В., 

Педаш Т. М. Методи контролювання поширення шкідників і 
хвороб в посівах зернових культур: наук.-практич. рекомендації. 

Дніпро, 2018. 26 с. 
 Наведена інформація про методи обмеження поширення та 

розвитку шкідників і хвороб у посівах пшениці озимої та кукурудзи. 

Встановлено та представлено періоди шкідливості основних фітофагів 

цих культур. Розроблено таблиці прийняття рішень, щодо захисту 

пшениці озимої та кукурудзи від ентомофітопатогенів. Викладено 
загальні правила техніки безпеки при роботі з пестицидами та 

рекомендації виробництву. 
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ПАТЕНТИ 

249. Спосіб гібридизації кукурудзи / Дзюбецький Б. В.,            
Черенков А. В., Черчель В. Ю., Боденко Н. А., Мойсєєнко В. П.: 

пат. 122757 Україна: МПК А01Н 1/02. № u 201707709; заявл. 

21.07.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2. 

 
250. Спосіб визначення елементного складу ґрунтів різного 

генезису за їх біохімічною складовою / Самохвалова В. Л., 

Старченко О. І., Чебанова В. В., Чабан В. І., Подобед О. Ю., 
Самохвалова П. А.: пат. 124819 Україна: МПК G01N 33/24.          

№ u 201710660; заявл. 02.11.2017р.; опубл. 25.04.2018; Бюл. № 8.  
  Спосіб визначення елементного складу ґрунтів різного генезису за їх 

біохімічною складовою. Як біохімічну складову ґрунту використовують 

базові біохімічні показники циклів сполук азоту ґрунту – несимбіотичну 

азотфіксацію, амоніфікацію та нітрифікацію ґрунту, які одержують 

відомими методами, та за результатами математико-статистичної 

обробки отриманих даних визначають вміст МЕ/ВМ у ґрунтах різного 
генезису, зокрема вміст Co за фонових умов, у ґрунтах опідзоленого ряду 

за встановленим регресійним рівнянням.  

 

251. Спосіб гістохімічної діагностики мікст пастерельозно-

аскаридіозного захворювання птиці / Плис В. М., Фотіна Т. І: пат. 
128024 Україна: заявл. 10.04.2018; опубл. 27.08.2018; Бюл. № 16. 
 Спосіб гістохімічної діагностики мікст пастерельозно-

аскаридіозного захворювання, що включає відбір шматочків 

дванадцятипалої, порожньої та клубової кишки, фіксацію у 10 % 

нейтральному розчині формаліну, заливку в парафін, фарбування за 

загальноприйнятою методикою з використанням гематоксиліну та 

еозину, який відрізняється тим, що шматочки дванадцятипалої, 

порожньої та клубової кишки зневоднюють в етанолах зростаючої 

концентрації. 

 

252. Спосіб зберігання патологічного матеріалу птиці /               

Плис В. М., Фотіна Т. І., Пасс О. В: пат. 28331 Україна; заявл. 

10.04.2018; опубл. 10.09.2018; Бюл. № 17 
  Спосіб зберігання патологічного матеріалу птиці, що містить 

занурення патологічного матеріалу птиці у ємність, наповнену 
композицією, що містить гліцерин, який відрізняється тим, що 

додатково містить тетраборнокислий натрій, пропіленгліколь, 

співполімерстирол з малеїновим альдегідом, при наступному 
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співвідношенні компонентів, мас. %: тетраборнокислий натрій 25 – 35; 

пропиленгліколь 15 – 27; сополімерстирола з малеїновим альдегідом 20 

– 25; гліцерин  решта. 

 

253. Спосіб трансформації та селекції кукурудзи /              

Абраімова О. Є, Нітовська І. О., Моргун Б. В., Дзюбецький Б. В., 

Черчель В. Ю., Деркач К. В., Сатарова Т. М.: пат. 117974 Україна: 

МПК А01Н 6/46. № а 2017 00622; заявл. 23.01.2017; опубл. 
25.10.2018; Бюл. № 20.  

254. Гібрид кукурудзи звичайної ДН Раїна / Б. В. Дзюбецький,           
В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова, О. Є. Клімова,  

О. М. Савченко, А. В. Алдошин, В. І. Мотренко, В. І.Чабан,           

О. М. Брага: пат. 180188 Україна: занесений до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 

2018р. 
 

255. Батьківський компонент Самара М / Бєліков Є. І., 
Купріченкова Т. Г., Алдошин А. В.: пат. 180331 Україна: 

занесений до Державного реєстру сортів рослин,  придатних для 
поширення в Україні у 2018 р. 

256. Сорт сорго зернового Смотрич / О. В. Яланський, М. В. Кух, 

В. І. Середа, І. П. Байса (Україна) В. І. Ульянчик, Ф. М. Зарецький 
(Білорусь): пат. 180742 занесений до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні у 2018 р. 

257. Сорт сорго зернового Південне / О. В. Яланський,                       
І. В. Костиря, А. Т. Самойленко, С. М. Остапенко,                         

Н. С. Бондаренко: пат. 180971 Україна: занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 
2018рік. 

 
258. Спосіб удобрення пшениці озимої / Черенков А. В., 

Солодушко М. М., Ярошенко С. С., Гасанова І. І., Педаш О. О.: 
пат. 129829 Україна: опубл. 12.11.2018. 

 

259. Спосіб підготовки приміщення для отримання сперми від 

плідника на манекені в штучну вагіну / Козир В. С.,               
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Черенков А. В., Денисюк О. В., Боденко Н. А., Мойсєєнко В. П.,  

Маршалкіна Т. В.: пат. 129794 Україна: № u201805584; заявл. 
21.05.2018; опубл. 12.11.2018; Бюл. №21.  
 Спосіб підготовки приміщення для отримання сперми від плідника на 

манекені в штучну вагіну, при якому виконується вологе прибирання 

приміщення, підготовку манекена, опромінення бактерицидними 

лампами.  

 

260. Спосіб оцінки придатності води для розчинення сухих 
компонентів розріджувачів сперми кнурів-плідників за 

допомогою експрес-біотестування / Сідашова С. О., Халак В. І., 

Волощук В. М., Брошков М. М.: пат. 129758, Україна: МПК 
GO1N 33/48 (2006.01) А 23К 1/00.; № u 2018 05184; заявл. 

10.05.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. №21 
 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до 

біотехнології репродукції свиней. Експрес-біотестування  

дистильованої води дозволяє оперативно в умовах виробництва 

добирати безпечні зразки води для розчинення сухих розріджувачів, що 

суттєво зменшує витрати робочого часу на проведення хіміко-

аналітичних випробувань, оптимізує  якісно-кількісні характеристики 

розріджених еякулятів кнурів і терміни їх зберігання. Експрес-
біотестування за допомогою інфузорій Colpoda steinii відрізняється 

низькими витратами в порівнянні з  лабораторною оцінкою 

відповідності хімічного складу  дистильованої води в 10-12 разів. 

 

СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 

СОРТІВ РОСЛИН 

 
261.  А. с. 171036. Гібрид сорго зернового СВАТ /                           

О. В. Яланський, А. Т. Самойленко, С. М. Остапенко,                     
В. І. Середа, Н. С. Бондаренко (Україна). № 14018009, занесений 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 

в Україні у 2018 р. 
 

262.  А. с. 180570. Кукурудза звичайна. Гібрид ДН Раїна /                  

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков,                                 

Т. Г. Купріченкова, О. Є. Клімова, О. М. Савченко,                          
А. В. Алдошин, В. І. Мотренко, В. І.Чабан, О. М. Брага 
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(Україна). № 15009126, занесений до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні у 2018 р. 
 

263.  А. с. 180387. Кукурудза звичайна. Гібрид ДМ Тандем /           

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, В. М. Борисов, 

І. Д. Галечко (Україна). № 15009127, занесений до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 

2018 р. 
 
264.  А. с. 180388. Кукурудза звичайна. Гібрид ДМ Дует /             

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, В. М. Борисов, 

В. М. Кравченко, В. В. Борисова, Н. А. Боденко (Україна).           
№ 15009128, занесений до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні у 2018 р. 
 

265.  А. с. 180389. Кукурудза звичайна. Гібрид ДМ Унія /              
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, В. М. Борисов, 

І. Д. Галечко (Україна). № 15009131, занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 
2018 р. 

 

266.  А. с. 180392. Кукурудза звичайна. Гібрид ДК Бурштин /           
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, О. П. Олізько, 

О. П. Рябченко, Н. А. Боденко, О. В. Абельмасов, Л. А. Ільченко, 

І. М. Семеняка, О. І. Семеняка (Україна). № 15009141, занесений 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 
в Україні у 2018 р. 

 

267.  А. с. 180393. Кукурудза звичайна. Гібрид ДН Сармат /                
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, Н. А. Боденко, 

Л. А. Ільченко, Ю.А. Коробко, А. В. Бебех, О. Р. Юхимович,               

Т. М. Сатарова, М. Я. Кирпа (Україна). № 15009142, занесений 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 
в Україні у 2018 р. 

 

268.  А. с. 180394. Кукурудза звичайна. Гібрид ДН Астра /             
Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, Н. А. Боденко, 

О. Л. Гайдаш, Т. В. Негода, Е. М. Рябченко, Ю. Ю. Гандуріна,            

Т. М. Бондарь, В. В. Плотка (Україна). № 15009144, занесений до 
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Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні у 2018 р. 
 

269.  А. с. 180419. Кукурудза звичайна – батьківський 

компонент. Крос256С / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель,              

М. М. Федько, В. В. Плотка (Україна). № 15909175, занесений до 
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні у 2018 р. 

 
270.  А. с. 180420. Кукурудза звичайна – батьківський 

компонент. ДК253С / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель 

(Україна). № 15909176, занесений до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні у 2018 р. 

 

271.  А. с. 180421. Кукурудза звичайна – батьківський 

компонент. ДК5002М / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель,              
М. М. Федько (Україна). № 15909177, занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 

2018 р. 
 

272.  А. с. 180422. Кукурудза звичайна – батьківський 

компонент. ДК4315СВ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель,                
М. М. Федько, О. Л. Гайдаш (Україна). № 15909178, занесений 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 

в Україні у 2018 р. 

 
273.  А. с. 180423. Кукурудза звичайна – батьківський 

компонент. ДК2831СВ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель,                

М. М. Федько, О. Л. Гайдаш (Україна). № 15909179, занесений 
до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 

в Україні у 2018 р. 

 

274.  А. с. 180424. Кукурудза звичайна – батьківський 
компонент. ДК5002СВЗМ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель,       

М. М. Федько (Україна). № 15909180, занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 
2018 р. 
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275.  А. с. 180425. Кукурудза розлусна. Гібрид ДН Циклон / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков,                                
Т. Г. Купріченкова, О. Є. Клімова, О. М. Савченко, О. М. Брага, 

В. І. Мотренко (Україна). № 15163001, занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 

2018 р. 
 

276.  А. с. 180427. Кукурудза цукрова. Гібрид ДН Пальміра / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков,                               
Т. Г. Купріченкова, О. Є. Клімова, О. М. Савченко, О. М. Брага, 

Т. М. Сатарова (Україна). № 15103009, занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 
2018 р. 

 

277.  А. с. 180570. Гібрид кукурудзи звичайної ДН Раїна / 

Дзюбецький Б.В., Черчель В. Ю., Бєліков Є. І.,                   
Купріченкова Т. Г., Алдошин А.В., Клімова О. Є.,               

Савченко О. М., Мотренко В. І., Брага О. М.,Чабан В. І., 

занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні у 2018 р. 
 

278. А. с. 180636. Овес посівний (ярий) сорт Аргус /                      

В. П. Солодушко, О. І. Лященко, М. П. Явдощенко,                         

М. М. Солодушко (Україна). №15011004, занесений до 
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні у 2018 р. 

 
279. А. с. 180637. Овес посівний (ярий) сорт Малахіт /                   

В. П. Солодушко, О. І. Лященко, М. П. Явдощенко,                         

М. М. Солодушко (Україна). №15011005, занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні у 2018 р. 

 

280. А. с. 180751. Сорт сорго зернового Смотрич /                         
О. В. Яланський, М. В. Кух, В. І. Середа, І. П. Байса (Україна),             

В. І. Ульянчик, Ф. М. Зарецький.(Білорусь), занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні у 2018 р. 
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281. А. с. 180752. Сорт сорго зернового Південне /                        

О. В. Яланський, І. В. Костиря, А. Т. Самойленко,                           
С. М. Остапенко, Н. С. Бондаренко (Україна), занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні у 2018 р. 

 
 

КАТАЛОГИ ТА ДОВІДНИКИ 
 

282. Каталог сортів та гібридів ДУ Інституту зернових культур 
НААН України; підгот.: А. В. Черенков, В. Ю. Черчель,                  

М. С. Шевченко, Н. А. Боденко, Б. В. Дзюбецький, В. С. Циков, 

А. І. Клиша, Є. І. Бєліков, А. В. Алдошин, А. Т. Самойленко,              
Л. А. Ільченко, О. В. Яланський, Р. В. Бенда, І. О. Кулик,                    

С. С. Кравець, А. С. Бондаренко, О. О. Кулініч, Т. П. Черенкова, 

Ю. В. Безсусідня, І. Є. Федоренко, В. П. Солодушко,                    

О. П. Олізько, Е. М. Рябченко, Н. Г. Порвас, В. Л. Добродомов, 
Т. Г. Костіва ДУ Інститут зернових культур НААН. Дніпро, 

2018. 123 с. 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ВИДАННЯ 
 

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

Боденко Н.А. Технологія прискореного отримання гомозиготних 
ліній кукурудзи методом матрокліннох гаплоїдії.  Золоті 

сторінки аграрної науки України. 2018. С. 46 – 47. 

 

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 

284. Порядок проведення внутрішньовідомчої сертифікації 

категорії добазового насіння кукурудзи і сорго в Державній 

установі Інститут зернових культур Національної академії 
аграрних наук України / А. В. Черенков, В. Ю. Черчель,                  

Б. В. Дзюбецький, М. Я. Кирпа, А. В. Алдошин, Н. А. Боденко, 

С. С. Кравець. Дніпро : ДУ Інститут зернових культур НААН 
України, 2018. 19 с. 
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ДИСЕРТАЦІЇ 
 

285. Плотка Віталій Віталійович Селекція ранньостиглих 
холодостійких гібридів кукурудзи на базі кременистих 

інбредних ліній: дис. …канд. с/г наук: 06.01.05 / ДУ Інститут 
зернових культур НААНУ. Дніпро, 2018. 154 с 

286. Мамєдова Е. І. Агробіологічні особливості вирощування 

ячменю ярого в північному Степу  України: дис. кандидата с.-г. 
наук : 06.01.09 / ДУ Інститут зернових культур НААНУ. Дніпро, 

2018. 152 с. 

 
287. Деркач К. В. Біотехнологічна характеристика генотипів 

кукурудзи зародкової плазми Ланкастер:  дис. … канд. біол. 
наук: 03.00.20 / ДУ Інститут зернових культур НААН. Дніпро, 

2018. 161 с. 

 
288. Черчель В. Ю. Селекція скоростиглих гібридів кукурудзи, 

адаптованих до умов різних природно-кліматичних зон України: 

автореф. дис. … докт. с/г. наук: 06.01.05 / ДУ Інститут зернових 
культур НААН. Дніпро, 2018. Т.1-424 с.,Т.2-412 с. 

 

Додаток 

289. Fokina A. V., Satarova T.M., Smetanin V.T., Kucenko N.I. 

Optimization of microclonal propagation in vitro of oregano 
(Origanum vulgare). Biosystems Diversity. 2018; 26, 2; 98-102. 

290.     Артеменко С. Ф., Ковтун О. В. Продуктивність та  ефективність  

вирощування  зернових і зернобобових  культур в сівозмінах  короткої  

ротації. Зернові культури. Дніпро,  2018. Т 2. № 1. С. 180-193. 

291.   Крамарьов С.М., Артеменко С. Ф., Алексєєв Я.В. Зміни 

агрофізичних властивостей чорнозему звичайного на ріллі порівняно з 

цілиною. ДДАЕУ 

Крамарьов С. М.,  Крамарьов О. С.. Зміна вмісту рухомих форм 

фосфору в чорноземах звичайних на ріллі в порівнянні з 
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цілиною та фінансовий механізм його підвищення. Агрохімія і 

грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 
Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, 

охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, 

органічне землеробство. Харків: ПП "Стиль-Іздат", 2018. С. 174-

175. 
Стаття  присвячена проблемі фосфорного живлення в чорноземній 

зоні. Показана динаміка внесення фосфорних добрив й вміст рухомого 

фосфору в ґрунті, розрахований оптимальний вміст рухомого фосфору 

для зернових культур на рівні 12-13 мг/100 г ґрунту 

 

Павленко С. І., Крамарьов С. М., Крамарьов О. С.. Агрохімічні 
та технологічні аспекти механізованого компостування курячого 

підстилкового посліду на основі лущення соняшнику та 

фінансовий механізм відтворення в ґрунті втрачених запасів 
гумусу. Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний 

науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, 

рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, 

біологія ґрунтів, органічне землеробство. Харків: ПП "Стиль-
Іздат", 2018. С. 200-201. 
Наголошено на  загальних деградаційних процесах ґрунтового покриву, 

що виникли за умов сучасного ведення землеробства. А також 

негативній динаміці внесення органічних добрив, що обумовлена різким 

зменшенням  чисельності поголів’я тварин і птиці в Україні.  

Запропоновано один з шляхів вирішення даної проблеми – 

використання ефективних органічних добрив-компостів, отриманих 

на основі відходів птахівництва й тваринництва.  Проведені 

дослідження були спрямовані на обґрунтування основних процесів 
переробки курячого посліду в суміші з лушпинням насінням соняшнику й 

відпрацювання технологічних режимів компостування й вивчення 

агрохімічної ефективності отриманих органічних добрив в польових 

умовах на посівах озимого ріпаку. Розраховані економічні показники 

рентабельності й собівартості вирощеного врожаю. 

 

Крамарьов О. С.. Контурно-меліоративне землевикористання як 
фактор оподаткування з урахуванням досвіду ЄС. Електронне 

фахове видання Ефективна економіка. Дніпро. 2018. № 7. 

 
Рибка В. С., Компанієць В. О., Кулик А. О., Ковтун О. В. 

Економіко-енергетичне обґрунтування концепцій застосування 
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інноваційних технологій вирощування зернових культур: 

методичні аспекти. Аграр. наука – виробництву: наук.-інформ. 
бюл. заверш. наук. розроб. К., 2018. Вип. 3. С. 30. 
Нормативно-методичні матеріали з обґрунтування виробничих 

витрат у зерновому господарстві Степу України. 

 
Романенко О. Л., Кущ І. С., Солодушко М. М., Агафонова А. В., 

Мозолюк І. І. Формування вегетативної маси пшениці озимої 

восени за умов глобального потепління в зоні Степу. Збірник 

наукових праць «Охорона грунтів». Випуск 7. 2018. С. 22–30. 
За результатами багаторічних досліджень, проведених в зоні Степу 

на чорноземах звичайних важкосуглинкових, встановлено оптимальні 

параметри різновікових рослин пшениці озимої на момент припинення 

осінньої вегетації, які забезпечують формування максимальної 

врожайності за умов глобального потепління. 
 

Методичні рекомендації щодо диференційної діагностики при 
мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці / Плис 

В.М., Фотіна Т.І., Фотіна Г.А., Маршалкіна Т.В., Колбасіна Т.В. 

Сумський НАУ, 2018. 34 с. 
Методичні рекомендації розроблені для фахівців ветеринарної 
медицини, які працюють в галузі птахівництва, лабораторії 

ветеринарної медицини різної міжвідомчої приналежності й дають 

можливість за врахування патогномонічних клінічних ознак , 

характерних патолого-анатомічних і патогістологічних змін 

провести диференційну діагностику мікст пастерельозно-

аскаридіозного захворювання птиці від інших змішаних інфекцій, 

асоціативних хвороб і мікст захворювань птиці від інших змішаних 

інфекцій, асоціативних хвороб і мікст захворювань поголів’я. 

 
Методичні рекомендації щодо відбору проб біологічного і 

патологічного матеріалу та проведення бактеріологічних і 

гельмінтокопроскопічних досліджень при мікст пастерельозно-
аскаридіозному захворюванні птиці / Плис В.М., Фотіна Т.І., 

Маршалкіна Т.В., Колбасіна Т.В. Сумський НАУ, 2018. 55 с. 
Методичні рекомендації розроблені для фахівців ветеринарної 

медицини, які працюють в галузі птахівництва, лабораторії 

ветеринарної медицини різної міжвідомчої приналежності, які 

встановлюють порядок відбору проб біологічного і патологічного 

матеріалу за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання 
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птиці, проведення бактеріологічних і гельмінтокопроскопічних 

досліджень та опрацювання одержаних результатів. 

 

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

№ 
з/п 

ПІБ Посилання 

1 Абельмасов О.В. 29, 30, 42, 266 

2 Алдошин А.В. 1, 46, 254, 255, 262, 277, 282, 284 

3 Алєксєєв Я.В. 115, 238, 239 

4 Артеменко С.Ф. 113, 115, 116, 119, 238, 239 

5 Астахова Я.В. 166, 243, 244 

6 Базілєва Ю.С. 45, 99, 238, 239 

7 Байса І.П. 43, 256, 280 

8 Бебех А.В. 29, 267 

9 Безсусідня Ю.В. 82, 243, 244, 282 

10 Бенда Р.В. 239, 241, 242, 282 

11 Березовський С.В. 114, 238, 239 

12 Бєліков Є.І. 44, 60, 112, 199, 227, 239, 254, 255, 262, 275, 276, 277, 282 

13 Білозор І.В. 63, 239, 243, 244 

14 Білоконь Л.М. 242 

15 Боденко Н.А. 27, 40, 238, 239, 241, 242, 249, 259, 264, 266, 267, 

268, 282, 283, 284,  

16 Бокун О.І. 51, 104, 117, 137, 238, 239 

17 Бондаренко Н.С. 257, 261, 281 

18 Бондаренко А.С. 238, 239, 282 

19 Бондарь Т.М. 268 

20 Борисова В.В. 39, 264 

21 Бочевар О.В. 47, 65, 68, 95, 220, 238, 239 

22 Брага О.М. 254, 262, 275, 276, 277 

23 Веклич А.С. 239 

24 Гайдаш О.Л. 183, 203, 268, 272, 273 

25 Гандуріна Ю.Ю. 268 

26 Гасанова І.І. 51, 63, 105, 138, 143, 172, 179, 180, 184, 205, 238, 

239, 243, 244, 258 

27 
Гирка А.Д. 47, 51, 62, 65, 68, 95, 220, 238, 239, 241, 242, 243, 

244, 245 
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28 Гирка Т.В. 51, 62, 132, 239, 248 

29 Гладкий О.В. 167, 239 

30 Горбатенко А.І. 53, 54, 82, 89, 100, 101, 104, 105, 108, 117, 133, 137, 140, 242 

31 Горщар О.А. 238, 239, 248 

32 Грузінов С.К. 48, 238, 239, 243, 244 

33 Денисюк О.В. 10, 31, 57, 72, 150, 151, 155, 246, 259 

34 
Деревенець-

Шевченко К.А. 

128 

35 Деркач К.В. 39, 60, 76, 192, 199, 253, 287 

36 Десятник Л.М. 11, 12, 69, 70, 81, 91, 104, 108, 118, 128, 140, 149, 

238, 239, 241, 242 

37 

Дзюбецький Б.В. 1, 28, 42, 76, 107, 192, 233, 238, 239, 249, 253, 254, 

262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 

272, 273, 274 275, 276, 277, 282, 283, 284 

38 Дімчя Г.Г. 
9, 58 72, 75, 77, 87, 136, 141, 150, 151, 155, 176, 

178, 204, 216, 246 

39 Добродомов В.Л. 282 

40 Друмова О.М. 138, 168, 239, 243, 244 

41 Дудка М.І. 67, 85, 86, 90, 114, 139, 238, 239 

42 Єрашова М.В. 50, 239, 243, 244 

43 Желязков О.І. 79, 80 

44 Завалипіч Н. О. 239, 243, 244 

45 Зєльдін В.Ф. 17, 83, 98, 135, 142, 159, 177 

46 Зєльдіна Ю.С. 17 

47 Ільєнко О.В 65, 68, 95, 238, 239, 282 

48 Ільченко Л.А. 30, 266, 267, 282 

49 
Кирпа М.Я. 1, 20, 33, 45, 61, 99, 103, 106, 109, 110, 120, 125, 

126, 238, 239, 267, 284 

50 Клімова О.Є. 254, 262, 275, 276, 277 

51 Клиша А.І. 134, 282 

52 Клявзо С.П.    53, 242 

53 Кобос І.О. 48, 96, 230, 238, 239 

54 Ковальов Д.В. 33, 125, 126, 169 

55 Ковальова Н.В. 242 

56 Ковтун О.В. 219, 238, 239 

57 
Козир В.С. 2, 3, 10, 15, 17, 32, 55, 72, 74, 97, 122, 123, 124, 146, 148, 

158, 216, 217, 246, 259 

58 Колбасіна Т.В. 5, 6, 24 

59 Компанієць В.О. 219, 238, 239, 247 

60 Коробко Ю.А. 267 

61 Костіва Т.Г. 282 
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62 Костиря І.В. 63, 232, 238, 239, 257, 281 

63 Коцюбан Д.А. 238 239 242 

64 Коцюбан Н.А. 242 

65 Кравець С.С. 1, 46 238, 239, 282, 284 

66 Крамарьов О.С. 93, 94, 102, 111, 121, 163, 165, 188, 189 

67 Краснєнков С.В. 114, 238 

68 Кротінов І.В. 96, 229, 238, 239, 241, 242 

69 Кулик А.О. 117, 219, 238, 239 

70 Кулик В.О. 61, 170, 208 

71 Кулик І.О. 238, 239, 241, 282 

72 Кулініч О.О. 134, 282 

73 Купріченкова Т.Г. 44, 254, 255, 262, 275, 276, 277 

74 Лазарєв Є.В. 201 

75 Ліб І.М. 242 

76 Лебідь Є.М. 91 

77 Лой О.Ю. 45, 239 

78 Лупітько О.І. 99, 238, 239 

79 Льоринець Ф.А. 11, 12, 149, 228, 237, 238, 239, 241, 242 
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