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КНИГИ 
 

1. Козир В. С. Інноваційні прийоми підвищення ефективності  

скотарства у степовій зоні України: монографія. Дніпро: Нова 

ідеологія, 2019. 366 с. 
Сформовані результати власних розробок, а також творчі здобутки 

у співавторстві з іншими науковцями щодо підвищення ефективності 

скотарства у степовій зоні України, узагальнені багаторічні 

дослідження з селекційно-технологічних прийомів збільшення 

виробництва молока та яловичини, забезпечення конкурентоспроможності 

галузі.   
 

2. Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Кирпа М. Я., Алдошин А. В., 

Сатарова Т. М., Черенков А. В., Ляшенко Н. О., Боденко Н. А. 

Насінництво кукурудзи: навч.  посіб. Київ: Аграрна наука, 2019. 

200 с.    
У навчальному посібнику викладено історичну довідку щодо 

становлення насінництва в Україні, законодавчу базу сучасного 

насінництва, методику вирощування насіння самозапилених ліній і 

гібридів кукурудзи, основи формування та збереження якості насіння 

кукурудзи, сертифікацію насіння за сортовими і посівними якостями та 

введення його в обіг, пакування і маркування насіння, маркетингову 

діяльність на ринку продукції насінництва кукурудзи. 

Посібник призначений для викладачів закладів вищої освіти, 

аспірантів і студентів за спеціальністю агрономія, а також для 

фахівців, що проводять селекційну та насіннєву роботу з кукурудзи.  
 

3. Рибка В. С., Компанієць В. О., Ляшенко Н. О., Кулик А. О., 

Крамарьов О. С., Ковтун О. В. Організаційна стратегія 

інноваційного розвитку виробництва зерна в степовій зоні 

України: монографія. Дніпро. 2019. 160 с. 
Аналіз сучасного стану розвитку галузі зерновиробництва в Степу 

України. Пропозиції із застосування інноваційних технологій 

вирощування зернових культур. Потреба в ресурсному забезпеченні та 

прогнозні показники економічної ефективності виробництва зерна в 

агроформуваннях степової зони України. 
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4. Лихолат Ю. В., Хромих Н. О., Дідур О. О., Оковитий С. І, 

Матюха В. Л., Савосько В. М., Лихолат Т. Ю. Сучасний стан 

антропогенної трансформації екосистем степового Придніпров'я: 

монографія. Кривий Ріг: видавець ФОП Чернявський Д. О.,  2019. 

146 с. 
Розглянуто чинники та наслідки трансформації природних 

ландшафтів у межах степового Придніпров'я. Установлено 

закономірності процесів синантропізації та адвентизації рослинності у 

флорі Дніпропетровщини. Приділено увагу динаміці складу синантропної 

рослинності. Визначено інвазійні тенденції адвентивних деревних та 

чагарникових рослин. Висвітлено роль кліматичних змін у зростанні 

інвазійності деревних видів (на прикладі видів роду Ulmus L.) та з'ясовано 

тренд  збільшення чисельності спонтанних угрупувань цих рослин. 

Показано особливості техногенної трансформації рослинного покрову 

території Західного Донбасу та стану деревних фітоценозів 

Криворіжжя. Для спеціалістів угалузі екології, біології, студентів і 

аспірантів відповідних спеціальностей. 

 

СТАТТІ У В МІЖНАРОДНИХ 

НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ  SCOPUS (ASJK) І 

WEB OF SCIENCE (WOS) 
 

5. Tkalich Y., Tkalich I., Tsyliuryk O., Masliiov S. Reserves for 

increasing the yield of sunflower seeds in the Ukrainian steppe. 

Agriculture & Forestry. 2019. Vol. 65, No 3.  Р.105–114. 

https://doi.org/10.17707/AgricultForest.65.3.09  
The highest yields of sunflower hybrids are provided when plants are 

placed after surface plowing and chiseling at a depth of 25-27 cm. Reducing 

the depth of cultivation to 10-12 cm and direct sowing in untreated soils leads 

to a significant decline in sunflower yield by 20-30%.  
 

6. Kozyr V., Khalak V., Povod M. DNA-type results swine for MS4R-

gene and its association with productivity. Agrolife: Scientific journal / 

University of Agronomic Sciences and Veterinari Medicine of 

Bucharest. Bucharest. 2019. Vol. 8, No 1. P. 128–133. 
The peculiarities of growth, development and fattening qualities of young 

pigs of different genotypes evaluated by the MC4R gene (marker of meat and 

https://doi.org/10.17707/AgricultForest.65.3.09


5 

 

fattening qualities, their association with productivity were determined). The 

true difference between animals of different genotypes (GG, AA and AG) is 

set at live weight at 3 months of age (4.9-5.2 kg), age of achievement live 

weight 100 kg (GG - Ag, 7.1 days), thickness of the sphinc at 6-7 thoracic 

vertebrae (GG - AA - 3.7 mm, GG - AG - 2.1 mm), body length and the chest 

circumference of the shoulder blades at the age of 6 months (AG - GG, 1.3-

1.8 cm). According to O. Wangen's index, the GG genotype is an essential 

advantage in animals. Compared to the peers of the genotype AA and AG, the 

difference was 44.86-37.73%. 
 

7. Nazarenko M., Berus R., Lukholat T., Khromykh N., Likholat Y., 

Alexeeva A., Matyukha V., Shupronova L. Chemical plant protection 

agents change the yield structure and the grain quality of winter wheat 

(Triticum aestivum L.) Bulletin of the Transilvania University of 

Brasov (Romania), Series II: Foresty Wood industry Agricultural Food 

Engineering, Vol. 12 (61), No 2. 2019. P. 98–106. 

https://doi.org/10.31926/but.fwiafe.2019.12.61.2.8 

The purpose of this work was to identify the optimal combinations of 

different chemicals to provide a balance between their cost, crop yield, grain 

quality and the possible negative consequences. The highest individual 

herbicide effectiveness was ensured by the action of Monitor, Lontrel Grand, 

and Starane Premium (91, 79, and 77%, respectively) while the most effective 

complex treatment was provided by Monitor and Lontrel Grand (100 and 

83%). 
 

8. Nitovska I. O., Abraimova O. Ye., Duplij V. P., Derkach K. V., 

Satarova T. M., Rudas V. A., Cherchel V. Yu., Dziubetskyi B. V., 

Morgun B. V. Application of Beta-Glucuronidase Transient 

Expression for Selection of Maize Genotypes Competent for Genetic 

Transformation. Cytology and Genetics. 2019. Vol. 53, No 6. P. 15–25. 

Проведено генетичну трансформацію інбредних ліній та гібридів F1 

кукурудзи, зареєстрованих в Україні. В дослідженні було використано 

біолістичній метод генетичної трансформації незрілих зародків 

кукурудзи, що утворювали калюсну тканину, та вектор рАНС25, який 

містив гени фосфіно-трицин-N-ацетилтрансферази (bar) і β-

глюкуронідази (uidA). В результаті трансформації калюсної тканини 

генотипів кукурудзи отримано стійкі до фосфінотрицину калюсні лінії 

та рослини-регенеранти. Виявлено активність β-глюкуронідази в 

https://doi.org/10.31926/but.fwiafe.2019.12.61.2.8
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калюсах, стійких до гербіциду, та методом ПЛР показано присутність 

гена bar в ДНК калюсів. 
 

9. Satarova T. M., Semenova V. V., Zhang J., Jin H., Dzubetskii B. V., 

Cherchel V. Y. Differentiation of maize breeding samples by β-carotene 

content. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. Vol. 10. No 1.         

P. 63–68. https://doi.org/10.15421/021910  
В статье приведены результаты содержания β-каротина в зрелом 

зерне. Исследовано зерно кукурузы 18 гибридов, собранных в 2015 году и 5 

гибридов, собранных в 2016 году. Определение содержания β-каротина в 

зрелом сухом зерне проводили после экстракции петролейным эфиром и 

ультраэффективной жидкостной хроматографии (UPLC) в подвижной 

фазе метанол / ацетонитрил. Отмечено изменение содержания β-

каротина в зерне в разные годы выращивания кукурузы. 
 

10. Chernenko О. M., Sanzhara R. A., Shulzhenko N. M.,               

Mylostyvyi R. V., Denisyuk O. V. Heavy metals, nitrates and 

radionuclides in of cows depending on their stress resistance. 

Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. Vol.10. No 4.                

Р. 526–531. https://doi.org/10.15421/021977  
The paper presents the results of studies on the content of cesium, 

strontium, zinc, cadmium, copper, lead and nitrates in the milk of Ukrainian 

black-and-white milk breed cows with different resistance to stress. We have 

drawn a conclusion that stress can affect the ability of the body to excrete via 

the milk harmful  elements which  enter  the  body  with  food  and  water. 
 

11. Lykholat Y. V., Khromykh N. O., Lykholat T. Y., Bobrova О. М., 

Didur O. O., Lykholat O. A., Sudak V. M., Legostaeva T. V.,                 

Gtytzaj Z. V., Kabar A. M., Savosko V. M., Kovalenko I. M.,                

Davydov V. R., Suvorova K. M., Dudkina K. A., Kolinko O. M., 

Grygoryuk I. P. Introduction success of less common species from the 

genus Berberis L. Ukrainsan Journal of Ecology. Vol. 9. No 4. Р. 634-

640. https://doi.org/10.15421/2019_801  
 The study dealt with the patterns of adaptation of the genus Berberis L. 

low-abundant alien plants to the climatic conditions of the steppe zone of 

Ukraine. The success of the introduction, which was conducted on the territory 

of the Botanical Garden of Oles Honchar Dnipro National University (city of 

Dnipro) near 60 years ago, was evaluated by a set of indicators.  

https://doi.org/10.15421/021910
https://doi.org/10.15421/021977
https://doi.org/10.15421/2019_801
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СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ  

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 

12. Халак В. И. Физико-химические свойства и химический состав 

длиннейшей мышцы спины молодняка свиней и их связь с 

энергетической ценностью.  Животноводство и ветеринарная 

медицина. Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия (Горки).  2019. №1 (32). С. 11–14. 
В статье приведены результаты исследований физико-химических 

свойств и химического состава длиннейшей мышцы спины молодняка 

свиней в  зависимости от класса распределения образцов по показателю 

«энергетическая ценность, ккал», рассчитан уровень корреляционных 

связей между признаками. 

Исследования  проведено  в условиях племенного репродуктора по 

разведению свиней крупной белой породы ООО «АФ «Дзержинец»»  

Днепропетровской области, ООО «Глобинский мясокомбинат» 

Полтавской области, лаборатории зоотехнического анализа и качества 

мяса Института свиноводства и АПП НААН Украины. Установлено, 

что количество образцов длиннейшей мышцы спины высокого качества 

по влагоудерживающей способности и нежности равно 8,4 %, 

содержанию внутримышечного жира – 12,5 %, интенсивности окраски – 

20,8 %. Минимальными  значениями физико-химических  свойств  и 

некоторых  показателей  химического  состава  (содержание общей  

влаги, %)  характеризовались  образцы  длиннейшей  мышцы  спины,  

энергетическая  ценность  которых  составляет 136,59±1,638 ккал 

(Сv=2,39 %). По химическому составу установлена  противоположная  

закономерность. Образцы класса М
+
 характеризовались более высоким 

содержанием  золы (на 0,2 %), жира (на 1,93 %), протеина (на 3,82 %), 

кальция (на 0,011 %) и фосфора (на 0,024 %). Коэффициенты парной 

корреляции между показателем «энергетическая ценность длиннейшей 

мышцы спины, ккал» и показателями  ее  химического  состава   

являются  достоверными  и  варьируют  в  пределах  от  -0,906  

(tr=10,04)  до +0,710 (tr=4,73). 

13. Kozyr V., Khalak V., Povod M. DNA-type results swine for 

MS4R-gene and its association with productivity. Skientific papers-
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series management economic engineering in agriculture and rural 

development. Romania. 2019. Vol. 19. No 2. P. 227–232. 
The peculiarities of growth, development and fattening qualities of young 

pigs of different genotypes evaluated by the MC4R gene (marker of meat and 

fattening qualities, their association with productivity were determined). The 

true difference between animals of different genotypes (GG, AA and AG) is 

set at live weight at 3 months of age (4.9-5.2 kg), age of achievement live 

weight 100 kg (GG - Ag, 7.1 days), thickness of the sphinc at 6-7 thoracic 

vertebrae (GG - AA - 3.7 mm, GG - AG - 2.1 mm), body length and the chest 

circumference of the shoulder blades at the age of 6 months (AG - GG, 1.3-

1.8 cm). According to O. Wangen's index, the GG genotype is an essential 

advantage in animals. Compared to the peers of the genotype AA and AG, the 

difference was 44.86-37.73%. 

 

 

 

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ 

ВИДАННЯХ УКРАЇНИ 
 

14. Кирпа М. Я., Кулик В. О. Енергоощадне сушіння насіння 

кукурудзи. Agrology. Дніпро, 2019. Т. 2. № 2 (2). С. 86–93. 

https://doi.org/10.32819/019012  
 Розглянуто техніко-технологічні показники роботи камерної 

кукурудзосушарки в комплексі з новим теплогенератором ТПГ. 

Температурний режим відповідав нормативним показникам та 

коливався в межах 38–43 °С. Вентиляційний режим, в якому проходило 

сушіння, залежав від режиму доступу повітря до паливно-

вентиляційного відділення. Повний доступ повітря забезпечував питому 

витрату повітря на рівні 1393 м
3
/год на 1 т качанів, що задовольняє 

норму 800–1000 м 
3 

/год. Відносна вологість робочого теплоносія 

протягом усього процесу сушіння становила 10–12%. У дослідах 

показники швидкості сушіння коливалися в межах 0,16–0,39%/год, 

продуктивності однієї камери – 1,2–6,0 т-%/год і залежали від маси 

качанів, їх вологості та експозиції сушіння. Сушіння на енергоощадному 

комплексі не мало негативного впливу на якість насіння кукурудзи. 

Лабораторна схожість досліджуваних гібридів становила 95–98%, що 

відповідає нормативним показникам. Урожайність насіння, висушеного 

https://doi.org/10.32819/019012
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на енергоощадному комплексі, була на рівні контролю, а в деяких 

випадках перевищувала його.  
 

15. Псьолова А. О., Деркач К. В., Сатарова Т. М. Уміст антоціанів у 

зерні кукурудзи цукрової різного забарвлення. Agrology. Дніпро, 

2019. Т. 2. №2. С. 128–133. https://doi.org/10.32819/019019  
Проаналізовано вміст чотирьох неглюкозильованих (дельфінідин, 

пеларгонідин, пеонідин і ціанідин) та чотирьох глюкозильованих 

(дельфінідин-3-глюкозид, пеларгонідин-3-глюкозид, пеонідин-3-глюкозид 

та ціанідин-3-глюкозид) форм антоціанів. Установлено, що загальний 

вміст проаналізованих видів і форм антоціанів у білому зерні лінії СЕ401 

становив 1174,5 мг/кг, а в багряному зерні популяції F4(СЕ401×Чорностеблова) 

досягав 2951,4 мг/кг, тобто з інтенсифікацією забарвлення зерна 

кукурудзи цукрової від білого до багряного загальний вміст антоціанів у 

зерні збільшився в 2,5 раза. Істотних коливань у відсотковому 

співвідношенні фракцій антоціанів між двома дослідженими генотипами 

кукурудзи цукрової не спостерігалося. 

 

16. Халак В. І., Сусол Р. Л. Зоотехнічна оцінка та економічна 

ефективність використання свиноматок великої білої породи різної 

племінної цінності. Аграрний вісник Причорномор‟я: зб. наук. 

праць.  Сільськогосподарські науки. Одеса, 2019. Вип. 95. С. 90–97. 

https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.15  
Наведено дані щодо оцінки ремонтних свинок за показниками власної 

продуктивності та свиноматок великої білої породи різної племінної 

цінності за ознаками відтворювальних якостей, розраховано рівень 

кореляційних зв‟язків між ознаками та економічну ефективність 

результатів досліджень. Встановлено, що ремонтні свинки та 

свиноматки класу М
+ 

за індексом BLUP переважали ровесників 

протилежного класу М
-
 за віком досягнення живої маси 100 кг на 8,14 %, 

товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців – на 23,79 %, 

багатоплідністю – на 10,28 % та масою гнізда на час відлучення, у віці 

28-35 діб – на 14,97 %. Вірогідні зв‟язки у тварин загальної вибірки 

(n=404), класів М
+ 

( n=88), М
0 

(n=204) та М
-
 (n=109) встановлено між 

показниками власної продуктивності ремонтних свинок, 

відтворювальних якостей свиноматок, а також індексами ІВГ0 (-0,778 – 

+0,999), І (-0,542 - +0,934), індексом BLUP та ознаками власної 

продуктивності (-0,162 – -0,634). Використання свиноматок класу М
+ 

https://doi.org/10.32819/019019
https://doi.org/10.37000/abbsl.2019.95.15
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(індекс BLUP коливається у межах від 121,28 до 194,91 балів) забезпечує 
одержання додаткової продукції на рівні + 9,09 %.  

 

17. Кирпа М. Я, Кулик В. О. Новий енергоощадний комплекс для 

сушіння насіння кукурудзи. Вісник аграрної науки. Київ, 2019.           

№. 4. С. 60–66. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201904-09  
Визначено основні техніко-технологічні показники нового 

енергоощадного комплексу, а саме температурний та вентиляційний 

режими, параметри відносної вологості робочого та відпрацьованого 

теплоносія, швидкість сушіння, продуктивність сушарки та показники 

якості висушеного насіння. Встановлені техніко-технологічні параметри 

рекомендуються для нового енергоощадного комплексу і забезпечують 

швидке та рівномірне просушування качанів кукурудзи, отримання 

високоякісного кондиційного насіння, повну заміну традиційного палива 

(рідке, газоподібне) на біопаливо (рослинні рештки). 
 

18. Самохвалова В., Старченко О., Чебанова В., Чабан В., Подобед О., 

Самохвалова П. Визначення мікроелементного складу ґрунту за 

його мікробіологічними та біохімічними показниками 

трансформації сполук циклу нітрогену. Вісник Львівського 

університету. Серія біологічна. Львів, 2019. Випуск 80. С. 129–

145. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.14  
Обґрунтовано новий спосіб визначення мікроелементного складу 

ґрунтів різного генезису з урахуванням спрямованості мікробіологічних 

процесів трансформації нітрогеновмісних речовин, взаємодії 

мікробіоценозу та біохімічної складової циклу сполук нітрогену ґрунтів. 

За рахунок використання математико-статистичного аналізу, 

встановленням нових кількісних взаємозв‟язків діагностичних показників 

хімічного та біологічного стану ґрунтів забезпечується 

універсальність, підвищення інформативності, точності, експресності 

способу за фонових (природних) умов, впливу технологічного 

навантаження, ризику і наявності техногенного забруднення для 

управління якістю ґрунтів з урахуванням їхнього мікроелементного 

складу та біогенності.  
 

19. Мартишук Т. В., Гутий Б. В., Халак В. І., Стадницька О. І., 

Тодорюк В. Б. Стан імунної системи поросят за дії кормової 

добавки «Бутаселмевіт-Плюс». Вісник Полтавської державної аграрної 

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201904-09
https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.14
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академії. Полтава, 2019. № 4. С. 116−125. 

https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.14  
Метою роботи було дослідити вплив кормової добавки 

«Бутаселмевіт-плюс» на cтан показників імунної системи поросят при 

відлученні. Досліди проводились на базі TOB «КОШЕТ» Мукачівського 

району Закарпатської області. Було сформовано дві групи поросят – 

контрольну (К) і дослідну (Д), у кількості 10 особин у кожній групі, 

підібраних за принципом аналогів – віком, породою і масою тіла. Годівля 

тварин проводилась відповідно норм для даного віку свиней. Поросятам 

дослідної групи починаючи з 21- до 40-добового віку додатково 

згодовували кормову добавку «Бутаселмевіт-плюс» у дозі 100 мг/кг маси 

тіла на добу. Згодовування поросятам кормової добавки «Бутаселмевіт-

плюс» сприяє зростанню кількості Т- і В-лімфоцитів у їх крові, підвищує 

функціональну активність імунокомпетентних клітин у поросят після 

відлучення, за рахунок перерозподілу рецепторного апарату Т- і В-

лімфоцитів у бік збільшення їхньої авідності. При згодовуванні кормової 

добавки «Бутаселмевіт-плюс» поросятам при відлучці встановлено 

підвищення показників гуморальної ланки імунної системи протягом 

усього досліду. У поросят дослідної групи на 35-ту добу життя при 

згодовуванні кормової добавки «Бутаселмевіт-плюс» встановлено 

збільшення фагоцитарної активності нейтрофілів на 4,26 %. Аналогічні 

різниці отримано стосовно впливу кормової добавки «Бутаселмевіт-

плюс» на фагоцитарне число і фагоцитарний індекс, зокрема, у поросят 

дослідної групи на 35-ту добу досліду вони були більшими на 7,5 і 11,2 % 

ніж у контролі.  
 

20. Kramarov O. S. Economik incentives for the rational use of 

agricultural land. Економіка АПК. Київ, 2019. № 7. С. 92–100. 

https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907092  
У статті досліджено особливості та необхідні передумови 

економічного стимулювання раціонального використання 

сільськогосподарських земель. У процесі вивчення висвітлено особливості 

застосування економічного стимулювання раціонального використання 

земель сільськогосподарського призначення. Проаналізовано основні 

передумови та заходи для раціонального використання та відтворення 

земельних ресурсів, а також основні інструменти, що використовують 

країни різного економічного розвитку для забезпечення стимулювання 

діяльності вправного господаря на землі. Визначено поняття «економічне 

https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.14
https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907092
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стимулювання раціонального землекористування», системне вивчення 

якого створює методологічну основу для обґрунтування та 

імплементації цілісної системи забезпечення раціонального 

використання земель сільськогосподарського призначення.Обґрунтовані 

пропозиції щодо економічного стимулювання раціонального 

використання земель сільськогосподарського призначення; запропоновані 

критерії й пропозиція щодо оподаткування схилових земель 
 

21. Костиря І. В., Остапенко М. А.,  Білозор І. В. Особливості 

проходження зимового періоду рослинами озимої пшениці та її 

врожайність в залежності від агротехнічних заходів при 

вирощуванні в зоні Присивашшя. Зрошуване землеробство: 

міжвід. темат. наук. зб. Херсон, 2019. Вип.71, С. 75–81. 
https://doi.org/10.32848/0135-2369.2019.71.16   

Висвітлено взаємозв‟язок метеорологічних факторів із станом посівів 

пшениці озимої під час проходження зимового періоду в умовах 

глобального потеплення. Визначено стійку тенденцію зміни погодних 

умов в бік зростання температурного режиму в зимові місяці в зоні 

Присивашшя, скорочення терміну зимового періоду. Установлено вплив 

попередників та способів сівби на глибину промерзання ґрунту, 

формування висоти снігового покриву, зміни мінімальної температури на 

глибинні вузла кущіння та відмирання рослин пшениці озимої, що дає 

змогу за рахунок оптимального поєднання агротехнічних заходів 

поліпшити умови перезимівлі посівів пшениці озимої. Виконано пошук 

оптимізації агроприйомів (попередників, мінеральних добрив та способів 

сівби) для одержання високої урожайності зерна в умовах південного 

Степу України. 
 

22. Халак В. І.,  Гутий Б. В., Стадницька
 
О. І. Відгодівельні та 

м’ясні якості молодняку свиней різного походження та 

інтенсивності формування у ранньому онтогенезі. НВ Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій. Серія: Сільськогосподарські науки. Львів, 2019.            

Т. 21. No 91. С. 10–15. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9102  
Наведено результати досліджень відгодівельних та м‟ясних якостей 

молодняку свиней різного походження та інтенсивності формування у 

ранньому онтогенезі, розраховано економічну ефективність результатів 

досліджень.  

https://doi.org/10.32848/0135-2369.2019.71.16
https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9102
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Дослідження проведено в умовах племінного репродуктора з 

розведення свиней великої білої породи СТОВ «Дружба-Казначеївка» 

Дніпропетровської області. Об‟єктом дослідження був молодняк свиней 

зазначеної породи англійського та угорського походження, а також 

тварини різної інтенсивності формування у ранньому онтогенезі. 

Оцінку молодняку свиней за абсолютними та інтегрованими 

показниками відгодівельних та м‟ясних якостей проводили з 

урахуванням наступних кількісних ознак: середньодобовий приріст 

живої маси за період контрольної відгодівлі, кг, вік досягнення живої 

маси 100 кг, діб, товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм, 

довжина охолодженої туші, см, довжина беконної половини туші, см, 

індекс «інтенсивність формування» (∆t), селекційний індекс (СИ) та «Т-

фактор». Економічну ефективність результатів досліджень 

розраховували за показником «середньодобовий приріст живої маси за 

період контрольної відгодівлі, кг». Аналіз результатів досліджень 

свідчить, що молодняк свиней великої білої породи підконтрольного 

стада за віком досягнення живої маси 100 кг переважали мінімальні 

вимоги Інструкції з бонітування свиней на 9,78 %, за товщиною шпику 

на рівні 6-7 грудних хребців – на 30,33 % та за довжиною охолодженої 

туші –  на 3,52 %. З урахуванням класу розподілу за походженням та 

індексом «інтенсивність формування, балів» (∆t), різниця між групами 

за віком досягнення живої маси 100 кг, товщиною шпику на рівні 6-7 

грудних хребців та  довжиною охолодженої туші коливається у межах 

від 2,24 до 8,03 %. Встановлено, що за основними показниками 

відгодівельних та м‟ясних якостей більш консолідованими є молодняк 

свиней великої білої породи угорської селекції (К1=0,085-0,344,   

К2=0,086-0,338). Максимальну прибавку додаткової продукції 

(середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, 

кг) одержано від молодняку свиней великої білої породи англійського 

походження (2,39 %) та тварин з індексом  ∆t  на  рівні 0,619-0,748 

балів (1,38 %).  Для оцінки тварин основного стада (кнури-плідники, 

свиноматки) за відгодівельними та м‟ясними якостями їх потомства 
пропонуємо використовувати селекційний індекси СИ та «Т-фактор». 

 

23. Гуменний В.Д., Шаловило С.Г., Гутий Б.В., Бойко А.О. 

Етологічні спостереження за відтворними якостями корів 

абердин-ангуської та сірої української порід в умовах 

лісостепової та степової зон України. НВ Львівський національний 
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університет ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія: 

Сільськогосподарські науки. Львів,  2019. Т. 21. No 90. С. 98–103. 

https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9017  
Наведені результати досліджень в сучасних стадах м‟ясних порід – 

класичної британської, абердин-ангуської і автохтонної сірої 
української з проведення отелення в дослідних господарствах 
“Поливанівка” Інституту сільського господарства степових районів 
НААН України і “Прогрес” Чернігівського інституту агропромислового 
виробництва у 2009–2012 роках. Вивчалась етологічна поведінка 
матерів (корів) та їх телят за умов утримання та вирощування 
поголів‟я за технологією м‟ясного скотарства. 

 

24. Халак В. І., Стадницька
 
О. І. Продуктивність та економічна 

ефективність використання свиноматок різної племінної цінності. 

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Львів, 2019. 

Вип. 66. С. 230–242. DOI: http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-

66/17.pdf  
Наведено результати досліджень показників власної продуктивності 

ремонтних свинок та відтворювальних якостей свиноматок великої білої 

породи різної племінної цінності, розраховано рівень кореляційних зв‟язків 

між ознаками та економічну ефективність результатів досліджень. 

Встановлено, що ремонтні свинки та свиноматки класу М
+  

за 

індексом BLUP переважали ровесниць протилежного класу М
-
 за 

ознаками власної продуктивності і відтворювальної здатності 

відповідно на 14,71 і 12,62 %. Вірогідні зв‟язки у тварин загальної вибірки 

(n=404), класів М
+ 

( n=88), М
0 

(n=204) та М
-
 (n=109) встановлено між 

показниками власної продуктивності ремонтних свинок, 

відтворювальних якостей свиноматок, а також індексами ІВГ0  (-0,778 - 

+0,999), І (-0,542 - +0,934), індексом  BLUP та ознаками власної 

продуктивності (-0,162 - -0,634). Використання свиноматок класу М
+ 

забезпечує одержання додаткової продукції на рівні 9,09 %. 
 

25. Бабич-Побережна А. А., Компанієць В. О., Кулик А. О. 

Формування виробничих витрат на вирощування зернових і 

зернобобових культур при застосуванні технологій із різним 

рівнем ресурсного забезпечення. Приазовський економічний вісник: 

електрон. наук. журнал. Запоріжжя, 2019. Вип. 5 (16). С. 106–112.  

https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-17  

https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9017
http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/17.pdf
http://phzt-journal.isgkr.com.ua/ua-66/17.pdf
https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-17
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На основі результатів експериментальних досліджень ДУ Інститут 

зернових культур НААН та розроблених технологічних схем вирощування 

зернових і зернобобових культур розраховано нормативи і структуру 

витрат на виробництво зерна пшениці озимої, ячменю ярого та гороху 

для низького, задовільного, достатнього й високого рівнів ресурсного 

забезпечення технології. Розглянуто технологічні аспекти формування 

виробничих витрат та визначено собівартість і енергоємність однієї 

тонни зерна для кожного варіанту. Наукова розробка рекомендована для 

використання у виробничій, організаційній та управлінській діяльності 

аграрних підприємств та органів державного й регіонального управління 

АПК, зокрема під час упровадження інноваційних технологій та 

прогнозування перспектив розвитку зернової галузі загалом та у зоні 

Степу України зокрема. 
 

26. Халак В. І. Зоотехнічна та економічна оцінка відгодівельних і 

м’ясних якостей молодняка свиней різного генетичного 

походження. Свинарство: міжвід. темат. наук. зб. Інституту 

свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2019. Вип. 72. С. 52–60. 
У статті наведено результати дослідження відгодівельних та 

м‟ясних якостей молодняку свиней великої білої породи англійського та 

угорського походження,  розраховано  рівень  кореляційних  зв‟язків  між  

зазначеними  групами ознак  та  інтегрованими  показниками  (індекс  О.  

Вангена,  селекційний  індекс СИ4 , Т1–фактор, Т2–фактор), а також 

економічну ефективність результатів досліджень. Встановлено,  що  

молодняк  свиней  підконтрольного  стада  (племінний  ре-продуктор  з  

розведення  свиней  великої  білої  породи  СТОВ  «Дружба-Казначеївка»  

Дніпропетровської  області)  характеризується  достатньо високими 

показниками відгодівельних та м‟ясних якостей, а саме: середньо-

добовий  приріст  живої  маси  становить  776,3±9,82  г,  вік  досягнення  

живої маси 100 кг – 174,9±0,83 днів, товщина шпику на рівні 6-7 грудних 

хребців – 22,8±0,31 мм, довжина охолодженої туші – 96,7±0,52 см, 

довжина беконної половини туші – 81,2±1,33 см. Індекс О. Вангена та 

СИ4 коливаються у межах від 33,00 до 40,90 та 2,40 до 89,13 балів 

відповідно. З урахуванням диференціації тварин за походженням 

встановлено, що молодняк свиней англійського походження переважав 

ровесників угорського походження за середньодобовим приростом живої 

маси на 68,2 г та віком досягнення живої маси 100 кг – на 9,7 днів. 

Тварини зазначеного генотипу характеризується меншою  товщиною  

шпику  на  рівні  6-7  грудних  хребців  (на  1,4  мм),  більшою довжиною 
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охолодженої туші (на 1,3 см) і беконної половини туші (на 2,6 см). 

Різниця  між  групами  за  показниками  «Т1-фактор»,  «Т2-фактор»,  

індексом О. Вангена та індексом СИ4 склала 0,012, 0,014, 2,26 та 18,41 

балів відповідно. Кількість достовірних зв‟язків між ознаками 

становить 40,0 %, що свідчить про ефективність їх використання в 

селекційно-племінній роботі за відгодівельними і м‟ясними якостями. 

Розрахунки економічної ефективності результатів досліджень показали, 

що використання молодняку свиней англійського походження забезпечує 

прибавку додаткової продукції на рівні +5,67 %, а її вартість з 

розрахунку на 1 голову дорівнює 1634,10 грн. 
 

27. Халак В. І., Чернявський С.Є.,  Волощук В. М.,                       

Почерняєв К. Ф.,  Ільченко М. О. Відгодівельні та м’ясні якості 

молодняку свиней різних генотипів за SNP c.1426 G>A гена 

рецептору меланокортину 4 (MC4R) та за умов їх розподілу за 

деякими ознаками. Свинарство: міжвід. темат. наук. зб. Інституту 

свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2019. Вип. 73. С. 157–165.  
У статті наведено результати досліджень відгодівельних та м‟ясних 

якостей молодняку свиней різних генотипів за SNP c.1426 G>A гена 

рецептору меланокортину 4 (MC4R) та за умов їх розподілу за деякими 

ознаками (вміст загального білку, концентрації загальних ліпопротеїдів). 

Встановлено, що молодняк свиней великої білої породи підконтрольного 

стада характеризується достатньо високими показниками 

відгодівельних та м‟ясних якостей.  
 

28. Кирпа М. Я., Кулик В. О.  Енергоощадне сушіння та його вплив 

на якість насіння кукурудзи. Селекція і насінництво: міжвід. темат. 

наук. зб. Харків, 2019. Вип. 115.  С. 103–111. https://doi.org/10.30835/2413-

7510.2019.172786  
 Охарактеризовано відомі методи енергозаощадження у процесі 

сушіння в камерних кукурудзосушарках типу СКП, які включають 

модернізацію сушарок та удосконалення технології. Визначено 

принципово новий напрямок енергозаощадження з використанням 

рослинних видів палива, випробувано теплогенератори для їх спалювання. 

Досліджено вплив нового методу сушіння на технологічні, посівні та 

врожайні властивості насіння гібридів кукурудзи та їх батьківських 

компонентів. 

 

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2019.172786
https://doi.org/10.30835/2413-7510.2019.172786
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29. Дудка М. І.  Ефективність вирощування кормової продукції в 

ранньовесняних агрофітоценозах. Таврійський науковий 

вісник.Сільськогосподарські науки. Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. Вип. 109. Ч. 1. С. 27–34. https://doi.org/10.32851/2226-

0099.2019.109-1.5  
Використання редьки олійної в ранньовесняних посівах 

різнодозріваючих дво- і трикомпонентних сумішок з додаванням 

тритикале ярого, вівса посівного та вики ярої дозволяє підвищити 

продуктивність новостворених агрофітоценозів за урожайністю 

зеленої маси на 20,9 – 60,5% і збором абсолютно сухої речовини на 11,6 

– 51,6% порівняно із традиційною ячмінно - гороховою сумішкою. 

Найвищі показники економіко - енергетичної ефективності серед 

ранніх ярих посівів формуються за вирощування дво - і трикомпонентних 

сумішок вівса посівного з викою ярою і редькою олійною, де за найвищої 

врожайності зеленої маси ( 16,74 – 19,72 т/га) та виходу кормових 

одиниць (2,41 – 2,44 т/га) отримано 4 584 – 5 175 грн/га умовного 

прибутку та досягнуто 61,4 –  73,7% рівня  рентабельності за 

енергетичного коефіцієнта 6,34 – 6,88.  

Використання у польовому виробництві таких посівів в умовах зони 

забезпечує конвеєрне надходження зеленого корму для потреб 

тваринництва із третьої декади травня протягом двадцяти днів. 
 

30. Kozyr V. S., Antonenko P. P., Mylostyvyi R. V., Suslova N. I., 

Skliarov P. M., Reshetnychenko O. P., Pushkar T. D., Sapronova V. O., 

Pokhyl O. M. Effect of herbal feed additives on the quality of 

colostrum, immunological indicators of newborn calves blood and 

growth energy of young animals. Theoretical and Applied Veterinary 

Medicine, Dnipro, 2019, № 7 (3). С. 137–142. 

https://doi.org/10.32819/2019.71024   
Встановлено, що застосування кормової фітодобавки «Фітопанк» 

коровам сірої української породи за 30 діб до отелення мало позитивний 

вплив не тільки на організм корів-матерів і якість їх молозива, а й на 

фізіологічний стан отриманих від них телят та енергію росту 

молодняку. Встановлено, що додавання до раціону «Фітопанку» сприяло 

підвищенню якості молозива та його імунологічної повноцінності. У 

ньому відбувалося вірогідне зростання загального білка – на 10–14 %               

(P < ,05) та рівня імуноглобулінів – на 23–25 % (P < 0,01). Титрована 

кислотність як першого, так і другого удою була меншою на 16 %                  

https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.109-1.5
https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.109-1.5
https://doi.org/10.32819/2019.71024
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(P < 0,01), ніж у контролі. З‟ясовано, що використання кормової 

фітодобавки покращувало імунологічний статус новонароджених 

телят. Виявлена перевага за відносною швидкістю росту в бугайців 

дослідної групи, порівняно з аналогами 8–12-місячного віку (на 2,3 %, P < 

0,05), може свідчити про їх схильність до кращого формування м‟ясних 

якостей. Абсолютний приріст живої маси молодняка до 18-місячного 

віку за впливу фітодобавки був вищим за контроль на 10,9 кг (P < 0,01). 

Вивчення ефективності препаратів (добавок) рослинного походження з 

метою попередження і лікування імунодефіцитних станів тварин, а 

також їх вплив на метаболічні процеси та продуктивні якості 

сільськогосподарських тварин будуть напрямом наших подальших 

досліджень. 

 

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 
  

31. Клиша А. І., Кандаурова К. Ф.,
 
Кулінич О. О., Кобос

 
І. О. 

Характеристика нового сорту чини посівної Іволга. Зернові 

культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 13–17. https://doi.org/10.31867/2523-

4544/0054  
Наведено характеристику посухостійкої культури чини посівної 

(Lathyrys sativus). При виведенні нових сортів чини посівної 

продуктивність є основним показником цінності вихідного селекційного 

матеріалу. Вирішення проблеми підвищення продуктивності залежить 

від генетичного потенціалу сорту, його пластичності і стійкості до 

основних захворювань. Новий сорт чини посівної Іволга відзначається 

високими показниками продуктивності і якості врожаю. Стійкий до 

посухи, основних захворювань, витримує весняні приморозки до мінус 7–

8 
о
С. За два роки (2016–2017 рр.) конкурсного сортовипробування в 

умовах ДП «ДГ «Красноградське»  максимальна урожайність сорту 

становила 3,58 т/га. Вирощувати сорт чини посівної Іволга 

рекомендується в посушливих умовах як північного, так і південно-

східного Степу України. 
 

32. Псьолова А. О. З'ясування залежності між способами 

термічної обробки  зерна кукурудзи цукрової і його кольором. 
Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 26–30. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0056  

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0054
https://doi.org/10.31867/2523-4544/0054
https://doi.org/10.31867/2523-4544/0056
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З‟ясовано особливості впливу різних способів термічної кулінарної 

обробки  (варіння у звичайній воді впродовж 15 хв.;  варіння у звичайній 

воді з додаванням 1 чайної ложки 9 %-ного оцту на 1 л води, 15 хв.; 

запікання в лабораторній хлібопекарській шафі ЖК-3 при 180 ˚С, 40 хв.) 

на колір, смак і текстуру зерна кукурудзи цукрової генотипу СЕ401х 

Чорностеблова покоління F4. Виявлено залежність між способами 

термічної кулінарної обробки і кольором та текстурою зерна. 

Встановлено, за яких  умов зерно кукурудзи цукрової  майже не  змінює 

свого  кольору.  Серед трьох способів термічної кулінарної обробки 

зерна генотипу СЕ401х Чорностеблова кращим виявилось запікання 

кача-нів в лабораторній хлібопекарській шафі ЖК-З при температурі 

180 ˚С протягом 40 хв., текстура і багряний колір зерна залишались без 

змін. При варінні качанів у звичайній  воді колір зерна погіршувався, а в 

підкисленій 9 %-ним оцтом, хоча і був  дещо кращим, проте  

інтенсивність  забарвлення зменшувалась, а  зерно ставало більш 

крихким. 
 

33. Алдошин А. В., Кравець С. С., Свініцький Л. М. Вплив 

максимальної і мінімальної дози гербіциду харнес на схожість 

насіння батьківських компонентів гібридів  кукурудзи. Зернові 

культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 31–36. https://doi.org/10.31867/2523-

4544/0057  
Вплив гербіциду харнес 90 к. е. вивчали на насінні зареєстрованих і 

перспективних батьківських 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.). В дослідах використовували 

насіння 18 батьківських компонентів, з яких 14 самозапилені лінії і 4 

гібриди. Гербіцид харнес 90 к. е. застосовували шляхом допосівного 

обприскування ґрунту максимальною (3,0 л/га) і мінімальною (2,0 л/га) 

дозами згідно з рекомендаціями виробника для суглинних ґрунтів і 

ґрунтів з високим вмістом гумусу. Встановлено, що максимальна доза 

гербіциду більш негативно впливає на схожість насіння батьківських 

компонентів гібридів кукурудзи порівняно з мінімальною. Відмічена 

специфічна реакція насіння батьківських компонентів на максимальну і 

мінімальну дози гербіциду харнес 90 к. е. Батьківські компоненти, що 

вивчалися, розподілено на три групи за реакцією на контрастні дози 

гербіциду харнес 90 к. е. Визначені конкретні дози і надані рекомендації 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0057
https://doi.org/10.31867/2523-4544/0057
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по застосуванню харнесу 90 к. е. в посівах батьківських компонентів 

кожної групи. 

34. Десятник Л. М., Шевченко М. С.,  Швець Н. В., Хижняк А. А. 
Системні фактори регулювання зернової продуктивності 

кукурудзи в різноротаційних сівозмінах степової зони. Зернові 

культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 37–44. https://doi.org/10.31867/2523-

4544/0058  
Узагальнені  експериментальні дані, одержані в стаціонарних 5-, 7- 

та 8-пільних сівозмінах в південній та північній частинах степової зони. 

Вивчено вплив попередників на урожайність зерна кукурудзи при 

розміщенні її в сівозміні після пшениці озимої, соняшника і ячменю 

ярого. Встановлено агробіологічну роль ярусної та полицевої оранки, 

чизельного обробітку і системи No-till при вирощуванні кукурудзи. 

З'ясовано ефективність сидеральних культур, пожнивних решток, 

гною, міне-ральних добрив в різних поєднаннях і певних полях сівозміни. 

Висвітлено залежність між агробіоценозом кукурудзи і грунтово-

кліматичними умовами. 

В багатофакторній моделі землеробства, яка поєднує в собі  

сівозміни, основний обробіток грунту та різні види добрив, 

встановлено, що при  вирощуванні кукурудзи на зерно  її продуктивність 

коливається в широких межах – від 2,73 до 6,35 т/га. При цьому 

недоліки сівозмінного фактора частково можна компенсувати за 

рахунок основного обробітку грунту і комплексного внесення органічних 

та мінеральних добрив. Кращі агробіофізичні умови для росту і 

розвитку кукурудзи мож-ливо забезпечити за рахунок глибокого 

полицевого обробітку і внесення гною в обсягах 30 т/га одночасно з 

N90P60K60. 
 

35. Дудка М. І. Вирощування  амаранту  волотистого (Аmaranthus 

paniculatus) в умовах північного Степу  України. Зернові 

культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 52–61. 

 https://doi.org/10.31867/2523-4544/0060  
Наведено результати досліджень розробки елементів технології 

вирощування амаранту волотистого (Amaranthus paniculatus) в умовах 

північного Степу України. Встановлено, що за вирощування амаранту 

волотистого на зерно найбільш продуктивними виявились широкорядні 

(45 см) посіви за норми висіву насіння 1,0 кг/га, врожайність зерна 

становила 1,77 т/га за фактичної густоти стояння 593 тис. рослин/га. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0058
https://doi.org/10.31867/2523-4544/0058
https://doi.org/10.31867/2523-4544/0060
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Внесення повного мінерального добрива (N90P90K30) зумовило приріст 

урожайності зерна 0,42 т/га порівняно до контролю (без добрив). За 

такої дози добрив винос рослинами азоту на формування 1 т зерна 

становив 20,6 кг, фосфору і калію – відповідно 13,2 і 5,6 кг. Найбільшу 

врожайність зерна з найменшими  втратами можна одержати при 

збиранні амаранту волотистого в період повної стиглості зерна у 

нижній та середній частинах волоті основного суцвіття. 

Найвищі показники урожайності зеленої маси (42,38 т/га), 

перетравного протеїну (0,67 т/га), збору кормових одиниць (6,89 т/га) 

були одержані  за одноукісного вирощування  амаранту волотистого в 

сумісних посівах з кукурудзою. В сумі за два укоси (основний і отавний) 

найвищі показники урожайності зеленої маси (50,10 т/га), збору 

кормових одиниць (8,41 т/га) та  перетравного  протеїну (0,89 т/га) 

були за сумісного вирощування амаранту волотистого з сорго-

суданковим гіб-ридом.  
 

36. Gyrka A. D.,Viniukov O. O., Gyrka T. V., Bokun O. I.,                

Кулик А.О. Efficiency of growing winter wheat  depending on the 

soil tillage and sowing  systems. Тне scientific gournal. Grain crops. 

2019. Vol. 3. № 1. P. 62–67. (Зернові культури. Дніпро, 2019.          

Том 3. № 1. С. 62–67.) https://doi.org/10.31867/2523-4544/0061  
Результати досліду з виробничої перевірки та впровадження систем 

обробітку грунту й сівби пшениці озимої. Економічна та 

біоенергетична ефективність вирощування озимини під впливом 

досліджуваних факторів. 
 

37. Ткаліч  І. Д.,  Ткаліч  Ю. І.,   Бочевар  О. В.,  Сидоренко Ю. Я.,  

Ільєнко О. В. Особливості вирощування гречки в післяукісних 

посівах. Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 68–76. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0062  
Досліджено вплив доз внесення мінеральних добрив на фоні 

поверхневого обробітку ґрунту і оранки на урожайність гречки сорту 

Любава в післяукісних посівах. Кращою дозою внесення мінеральних 

добрив під післяукісні посіви гречки виявилась N90Р60, але найбільша 

окупність добрив приростом зерна і найменша його собівартість була 

за внесення N60Р30.  
Вивчено закономірності росту і розвитку рослин гречки під впливом 

обробітку ґрунту, удобрення, способів сівби, норм висіву насіння. 
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Розроблено технологію вирощування гречки в післяукісних посівах в 

умовах північного Степу. 
Встановлено, що в неполивних умовах північного Степу України 

можливо вирощувати післяукісну гречку на зерно після жита озимого 

на зелений корм і культур, які рано звільняють поле. Висівати  гречку 

доцільно на фоні поверхневого обробітку ґрунту з міжряддями 45 або 

70 см  –  норма висіву 2,0 млн схожих насінин/га. Норма  висіву при сівбі 

з міжряддями 15 см  сівалкою СЗС-2,1  –  2,5 млн схожих насінин/га.   
 

38. Гасанова І. І., Єрашова М. В., Педаш О. О. Вплив підживлення 

азотом на урожайність і якість зерна пшениці м'якої озимої в 

північному Степу України. Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. 

№   1. С. 77–82. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0063  
За результатами досліджень, проведених в ДУ Інститут зернових 

культур упродовж 2016–2018 рр. в умовах північного Степу, виявлено, 

що для одержання 4,5–5,6 т/га зерна пшениці м‟якої озимої поліпшеної 

якості після ячменю ярого необхідно збільшувати загальну  дозу 

азотних добрив при підживленні до 60–90 кг/га діючої речовини. 

Встановлено, що для підвищення урожайності ефективнішими були 

підживлення посівів рано весною по мерзлоталому ґрунту. В роки 

дослідження серед сортів пшениці озимої більш врожайним був сорт 

Пилипівка, а менш – Місія одеська. З‟ясовано, що найкращі показники 

якості зерна були за підживлення N60  по мерзлоталому ґрунту + N30 

наприкінці фази весняного кущення рослин локально (кількість білка в 

зерні залежно від сорту варіювала у межах 11,7–12,5 %, сирої 

клейковини – 19,0–23,1 %). Визначено позитивний вплив азотних 

підживлень на скловидність зерна, значення цього показника від даного 

агрозаходу збільшувалися від 53,4–54,7 до 54,6–68,1 %. Вміст білка і 

сирої клейковини в зерні був вищий у сортів пшениці озимої Пилипівка і 

Коханка, а  натура зерна і  число седиментації борошна – у сорту 

Пилипівка.  
 

39. Шевченко М. С., Шевченко С. М., Деревенець-               

Шевченко К. А., Швець Н. В. Техногенний рівень землеробства і 

асоціативна мінливість бур’янів в агроценозах. Зернові культури. 

Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 83–92. https://doi.org/10.31867/2523-

4544/0064  
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На основі багаторічних польових тимчасових та стаціонарних 

дослідів з вивчення ефективності гербіцидів, розповсюдження бур‟янів і 

впливу факторів землеробства встановлено особливості трансформації 

видового складу бур'янової рослинності. З'ясовано, що високою 

регуляторною здатністю відносно ботанічного складу бур‟янів 

відзначаються гербіциди, структура посівних площ, фітоценотична 

щільність сільськогосподарських культур та інтенсивність обробітку 

грунту. Найбільш характерним для новітнього етапу розвитку 

землеробства є універсальність використання гербіцидів,  підвищення 

їхньої фітотоксичної дії до 90–97 % і перехід до мінімізації обробітку 

грунту. В нових умовах найбільшої актуальності набули такі бур‟яни, 

як амброзія полинолиста, куряче просо, щириця звичайна. Зустрічність 

цих видів бур‟янів за Раункієром – найвища і досягає 70–92 %. 

Встановлено, що на перелогах асоціативна мінливість бур‟янів  більш 

консервативна, з домінуванням багаторічних форм з низькою 

адаптивністю в агросистемах. Зроблено теоретичний висновок про 

необхідність постійного корегування фітотоксичного спектра 

гербіцидів і диференціації обробітку грунту в сівозмінах. 
 

40. Явдощенко М. П., Педаш Т. М., Судак В. М., Гирка Т. В. 

Вплив пестицидів різного призначення на оздоровлення посівів 

пшениці озимої в умовах північного Степу  України. Зернові 

культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 120–126. https://doi.org/10.31867/2523-

4544/0068  
Наведені результати досліджень впливу препаратів реастим та 

солігор на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в зоні північного 

Степу. Встановлено, що ефективність дії регулятора росту реастим 

проти захворювань пшениці озимої  становила 30,1–84,6 %, а фунгіциду 

солігор – 39,0–99,5 %. Проти борошнистої роси, бурої іржі та 

септоріозу кращі результати були одержані за використання реастиму 

в фазі колосіння, а солігору в разі  двох обприскувань (вихід рослин в 

трубку та колосіння). За сумісного використання фунгіциду і 

регулятора росту в фазі колосіння  дія препаратів посилювалась. 

Меншою ефективністю  вони  відзначались проти кореневих гнилей. 

З'ясовано, що за використання солігору разом з реастимом у посівах 

пшениці озимої в фазі колосіння, простежувалось збільшення урожаю 

зерна на 0,41–0,63 т/га за усі роки досліджень. Встановлено, що 

фунгіцид виявився більш ефективним проти хвороб пшениці озимої 
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порівняно з регулятором росту. Доведена можливість сумісного 

застосування регулятора росту і фунгіциду. 

 

41. Khalak V. I. Growth,  fattening  and  meat quality parameters 

among  young  pigs with different  snp  genotypes  of  melanocortin – 

4 receptor gene (Mc4r). Тне scientific gournal. Grain crops. 2019. 

Vol. 3. № 1. P. 127–132.  (Зернові культури. Дніпро, 2019. Том 3. 

№ 1. С. 127–132.) https://doi.org/10.31867/2523-4544/0069  
Наведено результати досліджень абсолютних та інтегрованих 

показників росту, відгодівельних   і  м‟ясних  якостей  молодняку  свиней  

різних  генотипів  за  геном  рецептора  меланокортину 4 (Mc4r), 

розраховано  кореляційні зв‟язки між ознаками. 

Дослідження показали, що за живо масою у 2- та 4-місячному віці, 

віком досягнення живої ма-си 100 кг і товщиною шпику на рівні 6–7 

грудного хребця молодняк свиней великої білої породи підконтрольного 

стада (СТОВ «Дружба-Казначеївка», Дніпропетровська область) 

відповідає вимогам І класу та класу еліта. Встановлено, що молодняк 

свиней генотипу  AА за геном  рецептора меланокортину  4 (Mc4r) 

переважає  ровесників  генотипу АG за ознаками росту в середньому на 

5,62 %, відгодівельними якостями – на 3,09 %. За товщиною шпику на 

рівні 6–7 грудного хребця різниця на користь молодняку свиней великої 

білої породи генотипу АG становить 6,75 %.  

Коефіцієнт парної кореляції між абсолютними та інтегрованими 

показниками росту, відгодівельними і м‟ясними якостями у молодняку 

свиней різних генотипів  за геном  рецептора  мелано 
 

42. Козир В. С., Майстренко А. Н. Перспективи розвитку 

тваринництва в  умовах Державного підприємства  «Дослідне 

господарство «Красноградське». Зернові культури. Дніпро, 2019. 

Т. 3. № 1. С. 133–138. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0070  
З'ясовано, що загальний стан справ у тваринництві Державного 

підприємства «Дослідне господарство «Красноградське» в поточному 

році є складним через недостатню кількість кормів, що  призвело до 

зменшення чисельності великої рогатої худоби і свиней, а отже, 

негативно  позначилося на виробництві молока і м‟яса.  Виконуючи 

державне завдання і Постанову Президії НААН по збільшенню 

виробництва якісної продукції дослідними господарствами, науковцями 

лабораторії тваринництва Державної установи Інститут зернових 
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культур та фахівцями підприємства проаналізовані причини і 

розроблена та впроваджується програма розвитку галузі на найближчі 

три роки. Щоб успішно справитися з цим завданням визначені шляхи і 

резерви збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції 

скотарства і свинарства.    

Розрахунками встановлено, що є можливість довести чисельність 

великої рогатої худоби у 2020 р. до 255 гол., а свиней до 300 гол. з 

відповідним підвищенням їх продуктивності за рахунок  окремих 

технологічних (відтворення, годівля, утримання) заходів та селекційних 

прийомів.   
 

43. Майстренко А. Н.,  Дімчя Г. Г.,  Денисюк  О. В.  Вплив  

кормових  добавок  на  ріст свинок в перехідний  період. Зернові 

культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 149–153. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0072  
Наведені результати досліджень росту свинок за рахунок 

використання стандартної і ав-торської балансуючих кормових 

добавок в перехідний період. Установлено, що за умови використання 

удосконалених балансуючих кормових добавок, свинки дослідної групи 

мали достовірно більшу живу масу як в 3-місячному, так і 4-місячному 

віці. В дослідній групі жива маса свинок  3-місячного віку становила 

35,30 ± 0,753 кг, а в контрольній – 31,67 ± 0,747 кг, що достовірно 

менше при Р<0,001;  4-місячного  – 55,58 ± 1,03 та 47,27 ± 1,05 кг 

відповідно. Добові прирости в дослідній групі становили 540 ± 5,35 г та 

676 ± 9,33 г, а в контрольній – 435 ± 7,66 і 520 ± 6,98 г (Р<0,001). Про 

ефективність використання авторських кормових добавок свідчать і 

одержані результати біохімічного дослідження показників крові, які 

були вищими, ніж у контрольній групі, %: загального білка – на 2,23, 

лужного резерву – на 6,38, загального кальцію –  на 5,86 і неорганічного 

фосфору – на 4,06. 
 

44. Чернявський С. Є., Зєльдін В. Ф., Сокрут О. В. Вплив 

паратипових  факторів на відгодівельні якості молодняку великої 

рогатої худоби при  вирощуванні. Зернові культури. Дніпро, 2019. 

Т. 3. № 1. С. 154–158. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0073  
Наведені результати дослідження вирощування молодняку великої 

рогатої худоби під впливом  штучної аероіонізації та 

ультрафіолетового опромінення. На підставі  показників мікроклімату 
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в приміщеннях, де утримувались тварини, встановлені якісні зміни 

оточуючого середовища під впливом вищеназваних факторів. 

Спостерігалось зменшення кількості вуглекислого газу на 0,04 %, аміаку 

на 1,05 мг/м
3
, сірководню на 0,34 мг/м

3
, мікроорганізмів на 62,8 % та 

зниження пилової забрудненості на 56,6 %. Результати вивчення 

клінічного стану піддослідних бугайців показали, що при штучній 

аероіонізації та ультрафіолетовому опромінюванні негативного впливу 

на організм тварин не виявлено, а відповідні показники не виходили за 

межі фізіологічних норм. 

Доведено, що вищевказані паратипові фактори позитивно впливали 

на продуктивні якості бугайців при вирощуванні віком від 6 до 12 

місяців. Середньодобові прирости  бугайців були вищими порівняно з 

контрольними на 9,0–14,5 %. Визначено, що найбільш ефективним був 

режим комп-лексної обробки, коли концентрація негативних аероіонів 

становила 400 тис. на 1 см
3
, а доза ультрафіолетового опромінення – 

150 мер·год/м
2
. 

 

45. Зєльдін В. Ф.  Спосіб  оцінки  відтворювальної  здатності  

кнурів. Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 159–162. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0074  
Наведено результати досліджень з вивчення ефективності 

застосування в галузі свинарства нового способу оцінки рівня 

репродуктивних якостей кнурів. Класу «еліта» відповідає показник 1467 

і більше поросят, одержаних на 100 спарованих свиноматок за першим 

разом, а класам І і ІІ – 1466–1333 и 1332–1200 відповідно; позакласовий 

рівень продуктивності плідника розглядається як 1199–1067 і менше 

поросят. Рекомендовано відбирати дочок від матерів з індексом 

осіменіння матки в межах 2,0–2,4 та її багатоплідністю 11 гол. і 

більше. Продуктивність батька дочок високопродуктивних матерів 

має становити 1407 і більше поросят на 100 осіменінь за першим разом 

при  фертильності сперми 75 % і більше.  

Встановлено недосконалість вимог щодо оцінки рівня 

відтворювального фітнесу в кнурів. Дана проблема зумовлена 

відсутністю інструктивних оціночних критеріїв, які б в подальшому    

уможливлювали провести селекційну оцінку плідника одночасно за 

рівнем запліднення і багатоплідністю свиноматок. 

Визначена ефективність нового способу оцінки багатоплідності 

кнурів з урахуванням заплідненості і плодючості свиноматок. 
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Розроблено критерії селекційної оцінки кнура за ознакою «одержано 

поросят на 100 осіменінь свиноматок за першим разом». 

 

46. Артеменко С. Ф., Ковтун О. В. Економічна та біоенергетична 

ефективність застосування різних препаратів  та регуляторів 

росту при вирощуванні сої в умовах північного Степу України. 

Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 1. С. 191–198. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0078  
 Наведено результати дослідження економічної та біоенергетичної 

ефективності допосівної обробки насіння та позакореневого 

підживлення рослин водорозчинними сполуками фосфору при 

вирощуванні сої в умовах нестійкої вологозабезпеченості в північному 

Степу України. За результатами проведених досліджень встановлено 

позитивний вплив допосівної обробки насіння та підживлення, а саме 

інкрустація насіння 200 г/т водорозчинного фосфоровмісного 

препарату анти-стрес сумісно з протруйником гранівіт, що 

забезпечило формування високої урожайності зерна – 2,58 т/га. При 

цьому відмічалась найнижча собівартість, а рентабельність 

становила 167 %. Позакореневе підживлення препаратом антистрес 

(1,5 л/га) дещо поступалося за економічними показниками – 

собівартість підвищилась на 5  %, а рентабельність знизилась на 13 

відсоткових пунктів. Внесення антистресу в більш пізні фази росту і 

розвитку сої сприяло збільшенню кількості і маси азотфіксуючих 

бульбочок та площі листкової поверхні рослин, але при цьому економічні 

показники дещо знижувались. Проте  в посушливих умовах другої 

половини вегетації (формування бобів та доз-рівання насіння) позитивні 

зміни цих показників не супроводжувались ростом продуктивності 

агроценозів сої. Встановлено, що максимальне накопичення валової 

енергії відмічалось у варіанті із  обробкою насіння антистресом та 

внесення його позакоренево у фазі третього трійчастого листка. 

Найвищий коефіцієнт енергетичної  ефективності – 6,9 був за обробки 

насіння гранівітом і  антистресом. 
 

47. Кирпа  М.  Я.,  Базілєва  Ю.  С.,  Лой О.  Ю.  Особливості  

зберігання насіння гібридів кукурудзи. Зернові культури. Дніпро, 

2019. Т. 3. № 2. С. 226–232. https://doi.org/10.31867/2523-

4544/0081  
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Досліджено особливості зберігання насіння гібридів кукурудзи різних 

ботанічних  підвидів (зубовидна, кремениста, цукрова, розлусна). 

Виявлено техніко-технологічні фактори, які подовжують терміни  

господарської придатності насіння до 3–5 років і більше. Це низький 

вміст вологи в зерні (на 2–4 % нижчий від стандарту), зберігання в  

герметичній тарі  (поліетиленовій), відбір на зберігання крупних 

фракцій насіння (в межах фракційного складу по кожному гібриду). 

Вперше встановлено вплив крупності (фракції) на біологічну 

довговічність насіння гібридів залежно від тривалості його зберігання – 

найбільш помітно впливав даний фактор на цукрові гібриди. Визначена 

господарська довговічність насіння гібридів кукурудзи. Найбільшою її 

тривалістю відзначається насіння кременистих і розлусних гібридів, 

меншою – цукрових. З‟ясовано, що біологічна довговічність є сортовою 

ознакою і залежить від генотипу. 
 Досліджено вплив хімічної обробки (протруєння) під час тривалого 

зберігання посівного матеріалу, встановлено, що проводити її доцільно 

безпосередньо перед сівбою. Рекомендовано схожість насіння, яке 

зберігалось певний час, визначати методом холодного пророщування і 

поряд з цим встановлювати його силу росту. 
 

48. Кирпа М. Я.,  Лупітько О. І., Моргун О. В. Новий стандарт на 

зерно пшениці: особливості  розроблення та  застосування. 

Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2. С. 233–239. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0082  
Розроблено новий стандарт ДСТУ 3768:2019 „Пшениця. Технічні 

умови”, на який слід обов‟язково орієнтуватися при вирощуванні, 

заготівлі, зберіганні, переробці та реалізації зерна пшениці. На відміну 

від попереднього стандарту (ДСТУ 3768:2010) кількість класів зерна 

пшениці м‟якої скорочено до чотирьох. Крім того, введені нові 

показники якості і методи її визначення, а також посилання на чинні 

правила, інструкції, норми. Новий стандарт наближено до 

міжнародних нормативних документів у частині гармонізації з 

вимогами до продовольчої безпеки зерна пшениці. Стандарт є 

обов‟язковим до застосування, починаючи з 10 червня 2019 р. 
Новий стандарт розроблений профільним Технічним комітетом 170 

„Зернові культури та продукти їх переробки”, науковий супровід 

забезпечувався Державною установою Інститут зернових культур 

НААН. За рахунок його впровадження досягається значний техніко-

економічний ефект:  полегшується розміщення, зберігання та  

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0082


29 

 

переробка партій зерна в умовах внутрішнього ринку, а також експорт 

зернової продукції на зовнішній ринок. 
 

49. Астахова Я. В., Гасанова І. І., Солодушко М. М. Вміст і 

витрати розчинних  вуглеводів у рослинах різних сортів  пшениці  

озимої  залежно  від  строку  сівби  в  північному  Степу України. 

Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2.  С. 251–257. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0084  
За результатами досліджень, проведених в Державній установі 

Інститут зернових культур НААН в умовах північного Степу, виявлено, 

що на час припинення осінньої вегетації більша кількість розчинних 

вуглеводів у листках рослин, незалежно від попередника, накопичувалася 

у сортів пшениці м‟якої озимої Ластівка одеська та Голубка одеська 

порівняно з твердою (сорт Бурштин). У вузлах кущення загальний вміст 

цих речовин був помітно вищий, ніж в листках, але як по чорному пару, 

так і після ячменю ярого незначно різнився по сортах. З‟ясовано, що 

утворення нових пагонів, вузлових коренів і листків після припинення 

активної осінньої вегетації озимих зернових культур у сприятливі за 

погодою дні інтенсивніше відбувалося у  рослин оптимального і  

пізнього строків сівби порівняно з раннім. Це свідчить про те, що 

рослини пшениці озимої за сівби 22 вересня та 7 жовтня були в 

нестабільному стані спокою та втрачали більшу кількість цукрів. 

Разом з цим на час відновлення весняної вегетації в посівах раннього 

строку сівби, де з осені спостерігався кращий ріст і розвиток 

пшениці озимої, внаслідок відмирання частини пагонів та листків 

через зимові пошкодження у ряді випадків мало місце зменшення 

вегетативної маси рослин. 
 

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

Виживаність рослин та урожайність зерна гречки залежно від 

агротехнічних заходів вирощування. Зернові культури. Дніпро, 

2019. Т. 3. № 2. С. 267–277. https://doi.org/10.31867/2523-

4544/0086  
Встановлено, що боронування посівів гречки середніми боронами 

можна проводити після сівби, по сходах і до початку бутонізації. 

Шляхом правильного встановлення строків і кратності боронування 

посіви гречки можна очистити від бур‟янів на 77–90 % і таким чином 

добитися  підвищення врожайності зерна майже на 31 %. Вирощування 
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гречки в посівах з міжряддями 45 см зумовлює підвищення рівня 

урожайності порівняно з рядковим, але вибір способу сівби необхідно 

робити з урахуванням можливостей господарства та економічної 

доцільності. Дослідження показали, що при вирощуванні гречки 

ефективним заходом є досходове і післясходове боронування посівів (у 

фазі 1–2 листків або на початку бутонізації) залежно від часу появи 

бур‟янів. При вирощуванні гречки з міжряддями 45 см, крім 

боронування, у визначенні строки  потрібно зробити два-три 

міжрядних обробітки, останній з  підгортанням рослин у рядках. Після 

появи сходів посіви гречки можна боронувати без втрат, але при цьому 

норма висіву має становити 4 млн схожих насінин/га. 
 

51. Дудка М. І. Агротехнічна і економічна ефективність 

вирощування амаранту волотистого (Amaranthus paniculatus L.) на 

зелений корм в північному Степу України. Зернові культури. 

Дніпро, 2019. Т. 3. № 2.  С. 293–304. https://doi.org/10.31867/2523-

4544/0089  
Наведено результати досліджень з  розробки елементів технології 

вирощування амаранту волотистого (Amaranthus paniculatus L.) на 

зелений корм в умовах північного Степу України. Встановлено, що 

найвищі показники врожайності зеленої і сухої маси, збору кормових 

одиниць і виходу перетравного протеїну були за сівби амаранту 

волотистого суцільним рядковим (15 см) і широкорядним (45 см) 

способами та норми висіву 1,25 кг/га. На фоні внесення повного 

мінерального добрива (N60P60K30) приріст урожайності зеленої маси 

становив 7,50 т/га, збору сухої речовини – 1,37, кормових одиниць – 

1,24, перетравного протеїну – 0,225 т/га порівняно до контролю (без 

добрив). За одноукісного вирощування амаранту на зелений корм  

збирати його слід у фазі масового цвітіння рослин при мінімальній 

висоті зрізу (5 см), а  двоукісного – на початку цвітіння рослин при 

висоті зрізу першого укосу не нижче 15 см.  
Найвищі показники урожайності зеленої маси (42,38 т/га), збору 

кормових одиниць (6,89 т/га) і виходу перетравного протеїну (0,67 т/га) 

за одноукісного використання посівів одержано при вирощуванні 

сумісних агрофітоценозів амаранту волотистого з кукурудзою за рівня 

рентабельності 155,2 % та енергетичного коефіцієнта 10,68. В сумі за 

два укоси (основний і отавний) найвищий урожай зеленої маси (50,10 

т/га), збір кормових одиниць (8,41 т/га) і вихід перетравного протеїну 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0089
https://doi.org/10.31867/2523-4544/0089


31 

 

(0,89 т/га) забезпечив сумісний посів амаранту волотистого з сорго-

суданковим гібридом за рівня рентабельності 194,2 % та 

енергетичного коефіцієнта 12,03.  
52. Завалипіч Н. О. Особливості перезимівлі рослин ячменю 

озимого залежно від строків сівби в умовах  північного  Степу  

України. Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2.  С. 312–317. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0091  
Розглянуті прийоми технології вирощування ячменю озимого в 

умовах північного Степу України, при цьому значну увагу зосереджували 

на технологічних заходах, а саме – строках сівби та нормах висіву 

насіння. За результатами досліджень встановлено суттєвий вплив 

строків сівби, норм висіву насіння і умов осіннього періоду вегетації на 

стійкість рослин ячменю озимого до несприятливих умов зимівлі. 

Простежено динаміку накопичення та витрати вуглеводів в листках і 

вузлах кущення в осінньо-зимовий період. Рослини ячменю озимого за 

сівби 30 вересня, з розрахунку норми висіву 4,5 млн схожих насінин/га, 

на час припинення осінньої вегетації накопичували найбільшу кількість 

розчинних вуглеводів (31,0 %), проте за сівби 20 вересня і 10 жовтня 

їхній вміст зменшувався на 1,3 та 3,3 % відповідно. Кількість розчинних 

вуглеводів на час припинення осінньої вегетації є одним з головних 

показників, що характеризує зимостійкість рослин озимини. 
Одержані експериментальні дані свідчать, що кращий рівень 

виживання рослин ячменю озимого був за сівби в період з  30 вересня по 

5 жовтня. 
 

53. Цилюрик О. І., Шевченко М. С.  Роль  чистого  пару  в  

накопиченні води і відновленні водного балансу  в  сівозміні. 

Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2.  С. 318–330. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0092  
Встановлено, що в умовах північного Степу чистий пар, незалежно 

від попередників (ячмінь ярий, соняшник, кукурудза), способів обробітку 

ґрунту та особливостей догляду, на час сівби пшениці озимої  

забезпечує  майже повне відновлення ресурсів ґрунтової вологи (151,7–

180,7 мм). Навіть за відсутності дощів впродовж весняно-літньої 

вегетації рослин можна уникнути згубного впливу посухи на них і 

гарантовано одержати  урожай зерна. Наявність чистого пару  в 

короткоротаційній сівозміні зумовлює відновлення запасів продуктивної 
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вологи чорнозему, особливо після польових культур, які  пересушують 

1,5-метровий шар ґрунту (соняшник).   
Ранній пар в Степу забезпечує збільшення коефіцієнта засвоєння 

опадів у кореневмісному шарі ґрунту (0–150 см)  порівняно з  оранкою і  

чизельним обробітком  у   середньому   на  105–131 м
3
/га за рахунок 

рослинних решток попередника, які сприяють поступовому і 

рівномірному накопиченню снігу на полях. 
 

54. Susol R. L.,  Khalak V. I., Susol L. O.,  Tatsiy O. V. The  

morphological  composition  of  anatomic  carcass  parts  in  young  

piglets that  belong  to  different  breeds. Grain Crops. 2019. Vol. 3. 

№ 2. P. 337–344. (Зернові культури. Дніпро, 2019. Том 3. № 2. 

С. 337–344.) https://doi.org/10.31867/2523-4544/0094  
Наведено результати досліджень морфологічного складу 

анатомічних частин туш молодняку свиней різних порід з неоднаковою 

передзабійною масою. Встановлено, що при збільшенні забійної живої 

маси в тушах молодняку свиней великої білої породи та породи п‟єтрен 

питома вага плечолопаткової частини зменшується, а 

спиннопоперекової – збільшується. Питома вага тазостегнової 

частини у тушах обох порід залишається практично без змін.  

До специфічних особливостей м‟ясної продукції породи п‟єтрен слід 

віднести підвищені показники рівня рН, гірші показники ніжності, 

вологоутримуючої здатності, інтенсивності забарвлення, більш значні 

втрати маси м‟ясом при його термічній обробці. Крім того, м'ясо 

свиней породи п‟єтрен відзначається пониженим вмістом сухої 

речовини, але встановлено тенденцію до підвищення в ньому вмісту 

протеїну, а за вмістом жиру, навпаки, перевага була на боці м‟яса 

молодняку свиней великої білої породи. Підвищений вміст жиру у м‟ясі 

свиней великої білої породиі зумовив  різницю за його енергетичною 

цінністю. За показниками сухої речовини і температури плавлення 

кращим виявилось  сало, одержане з туш молодняку свиней великої білої 

породи, ніж породи п‟єтрен,  що  свідчить про  підвищену його якість.  

При дегустації м‟яса і  бульйону  значно нижчими оцінками за такими 

показниками, як аромат, смак та ніжність,  відзначалась порода 

п‟єтрен порівняно з великою білою. 
 

55. Козирь В. С., Шевченко Т. В.  Конверсия  корма  в  приросты  

бычков скороспелых и  долгорослых  мясных  пород. Зернові 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0094
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культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2. С. 345–349. https://doi.org/10.31867/2523-

4544/0095  
Викладені результати дослідження перетворення енергії і протеїну 

раціону в продукцію на прикладі бичків порід скороспілої герефордської і 

шароле. Тварини досліджуваних порід відзначалися високою конверсією 

корму в прирости живої маси і значними забійними показниками. 

Встановлено, що конверсія корму залежить не тільки від породи, 

але і від віку тварин. В умовах степової зони України при збалансованій 

годівлі можна вирощувати на м'ясо бичків скоростиглої герефордської і 

довгорослої шароле. Бички герефордської породи після 18-місячного. і 

особливо після 24-місячного віку, відзначаються підвищеним 

жировідкладенням в туші і м'якоті, а  довгорослої шароле майже до 30-

місячного віку інтенсивно нарощують м'язову тканину і їх м'ясо 

протягом всього дослідного періоду було пісне. Це відбивається на 

економічних показниках вирощування худоби. Доведено, що 

відгодовувати молодняк рентабельно до 30-місячного віку і одержувати 

конкурентоспроможну яловичину в умовах Придніпров'я. 
 

56. Халак  В. І.  Зв’язок   біохімічних показників  сироватки крові  

з відгодівельними   і   м’ясними   якостями та фізико-хімічними 

властивостями  найдовшого м’яза  спини  молодняку  свиней  

великої  білої  породи. Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2.  

С. 361–368. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0097  
Наведено результати досліджень біохімічних показників сироватки 

крові, відгодівельних і м‟ясних якостей, а також фізико-хімічних 

властивостей найдовшого м‟яза спини молодняку свиней великої білої 

породи, з'ясовано мінливість зазначених груп ознак та їх кореляційні 

зв‟язки. Встановлено, що за основними показниками відгодівельних і 

м‟ясних якостей (вік досягнення живої маси 100 кг, діб; товщина шпику 

на рівні 6–7 грудного хребця, мм; довжина охолодженої туші, мм) 

молодняк свиней підконтрольного стада належить до І класу і класу 

еліта, а біохімічні показники сироватки крові (вміст загального білка, 

вміст сечовини, активність лужної фосфатази) відповідають 

фізіологічній нормі клінічно здорових тварин. Кількість зразків високої 

якості за вологоутримуючою здатністю найдовшого м‟яза спини 

становить 8 %, інтенсивністю забарвлення – 20 %, ніжністю – 8 %. 
 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0095
https://doi.org/10.31867/2523-4544/0095
https://doi.org/10.31867/2523-4544/0097
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57. Шевченко М. С., Шевченко О. М., Кулик А. О.,  Швець Н. В.,  

Шевченко С. М. Енерго-економічна ефективність систем 

землеробства. Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2.  С. 377– 

384. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0099  
Наведено результати економічного і енергетичного аналізу 

ефективності 5-пільної сівозміни, основного обробітку грунту і 

мінеральних добрив. Показано динаміку рентабельності, собівар-тості, 

прибутковості та енергетичного балансу в системах різної 

інтенсивності і продуктивності. 
Доведено, що в сучасному землеробстві енергетична оцінка 

витрачених і надбаних ресурсів відкриває можливості формувати 

об‟єктивне уявлення про значення і цінність кожного агроприйому та 

корегувати грошово-матеріальні витрати на виробництво зерна. З 

точки зору енергонасиченості агротехнологій головну роль відіграють 

паливо і мінеральні добрива, які становлять в структурі енергетичних 

витрат до 60 %. Проте вирішальним фактором енергетичної ефектив-

ності залишається рівень урожайності зерна і накопичений в ньому 

енергетичний потенціал. Перспективним напрямком досліджень в 

агроценотичному балансі є контролювання відчуження і повернення 

енергетичного субстрату в грунт. 
 

58. Черчель В. Ю., Гирка А. Д., Клименко Л. О. Видатний вчений 

та успішний організатор науково-виробничих процесів у 

зерновиробництві. Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2.           

С. 385–388.  

Шлях у науці академіка НААНУ А. В. Черенкова. 
 

59. Боденко Н. А., Десятник Л. М.  Дослідник  та  аналітик. 

Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2.  С. 388–391. 
Про Шевченка М. С., науковця та педагога. 

 

60. Десятник Л. М., Льоринець Ф.А. Життя  –  присвячене  науці. 

Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2. С. 391–392. 
До  60-літнього ювілея Сергія Федоровича Артеменка. 

 

61. Судак  В. М., Горбатенко  А. І.  До 95-річчя з  дня  народження  

Петра  Івановича Сусідка . Зернові культури. Дніпро, 2019. Т. 3. 

№ 2.  С. 393–394. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0099
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Про відомого вченого ентомолога – П.І. Сусідка. 

 

62. Білоконь Л. М., Бондаренко А. С. До 100-річчя з дня 

народження Володимира  Івановича Бондаре нка. Зернові 

культури. Дніпро, 2019. Т. 3. № 2. С. 394–395. 

Про вченого агронома – В.І. Бондаренка.  
 

63. Шевченко  М. С.,  Білоконь  Л. М.  До 150-річчя  з  дня 

народження  Івана Никаноровича Шевельова. Зернові культури. 

Дніпро, 2019. Т. 3. № 2.  С. 395–396. 
Про вченого ботаніка – І.Н. Шевельова. 

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ 
 

64. Цилюрик О., Чабан В. Живлення і удобрення основних 

польових культур. Агробізнес сьогодні. 2019. № 6 (397) С. 66–70.  
У зоні Степу стримувальним фактором отримання високих і 

стійких урожаїв є дефіцит вологи у ґрунті. Проте ефективність 

мінеральних добрив залишається високою. Висвітлені питання 

особливостей живлення основних сільськогосподарських культур 

(пшениця озима і яра, ячмінь озимий і ярий, овес, кукурудза, соняшник) 

та ефективності доз, строків і способів застосування мінеральних 

добрив.  
 

65. Горбатенко А. Судак В., Чабан В., Артеменко С., Семенов С.  

Особливості обробітку ґрунту та сівби на схилах. Агробізнес 

сьогодні. 2019. № 8 (399) С. 74–75. 
Розглянуто особливості обробітку ґрунту, підбору сортового 

складу, сівби, раціональної системи живлення за вирощування пшениці 

озимої на схилах.  
 

66. Горбатенко А. Судак В., Чабан В., Артеменко С., Семенов С.  

Агротехнічні стимули для пшениці на схилах. Агробізнес 

сьогодні. 2019. № 8 (399) С. 82–86.      
 Наведено результати багаторічних досліджень щодо удосконалення 

базових елементів агротехніки вирощування пшениці озимої на схилових 

землях. Виокремлено кращі попередники культури за їх спроможності 

запобігти руйнуванню чорноземів. Проведена оцінка ефективності 
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способів мульчувального обробітку ґрунту, диференційованої системи 

удобрення з використанням мінеральних добрив і нетоварної продукції. 

 

67. Горбатенко А. Судак В., Десятник Л.., Бокун О., Семенов С. 

Волога для сівозміни. Агробізнес сьогодні. 2019. № 11 (402).          

С. 76–79. 
 У зерно-паро-просапній сівозміні альтернативні системи обробітку 

ґрунту (полицева, мілка безполицева) за рівнем запасів вологи та 

урожайністю пшениці і соняшнику виявились рівноцінними. Тривалий 

мілкий мульчувальний обробіток скиби у сівозміні пар – озима пшениця –

 ярий ячмінь створює належні умови вологозабезпеченості посівів, однак 

спричиняє ризики, безпосередньо пов'язані з топографією розміщення 

великої кількості соломи в орному шарі (гальмування нітрифікації, 

погіршення якості робіт, зрідження стеблостою, скорочення 

урожайності зернових колосових культур. 
 

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

Унормувати шкодочинність бур'янів. Агробізнес сьогодні. 2019.             

№ 12 (403) С. 38–41.   
Розглянуто питання боротьби з бур‟янами в ґрунтозахисному 

землеробстві, основою якого є безполицевий обробіток і мульчування. 
 

69. Черчель В. Характеристики гібридів. Вибір оптимального 

типу. Агробізнес сьогодні. (Серія «Агрономія сьогодні». 

Кукурудза). 2019. № 13. С. 38–43.  
Пристосування й адаптація гібридів кукурудзи до несприятливих 

континентальних умов України , з огляду на постійні зміни клімату і 

збільшення потреб у фуражному та продовольчому зерні, має 

базуватися на глибокій оцінці адаптивних характеристик нових 

гібридів, детальному аналізі норми їх реакції на зміни умов вирощування 

і стійкості до стресових погодних факторів. Необхідно широко 

впроваджувати у виробництво стресостійкі та високопластичні 

гібриди кукурудзи, адаптовані до різних конкретних кліматичних умов 

України. 
 

70. Кирпа М. Завчасно готуємо насіння до сівби. Агробізнес 

сьогодні. (Серія «Агрономія сьогодні». Озимі зернові та ріпак). 2019. 

№ 3 (14). С. 42–47.   



37 

 

Показано вплив різних показників на посівні та врожайні 

властивості насіння пшениці озимої. Зокрема, встановлено якість 

залежно від маси і крупності насінини. З усіх фракцій, різних  за 

крупністю і масою 1000 насінин, найвища лабораторна і польова 

схожість та врожайність отримана від насіння з масою 1000 насінин 

понад 40 г. Вміст такої фракції складає в межах 65-75 % залежно від 

сорту пшениці і умов вирощування. 
 

71. Кирпа М. Сучасні технології сушіння зерна. Агрономія 

сьогодні. (Серія «Агрономія сьогодні». Озимі зернові та ріпак). 2019. 

№ 3 (14). С. 117–121.  
Проаналізовано технологію післязбиральної обробки врожаю  

зернових культур різного напрямку використання. У технології 

охарактеризовано сушіння  зерна пшениці, ячменю, вівса, гороху, ріпаку, 

які збираються на продовольчо-кормові та технічні цілі. Рекомендовано 

оптимальні  режими сушіння залежно від вологості та температури 

нагріву зерна. Надано формули з розрахунку фактичної продуктивності 

зерносушарок, виходячи із сирої маси зерна, коефіцієнту культури та її 

призначення. З метою м'якого сушіння і повного збереження якості   

рекомендовано також застосовувати активне вентилювання особливо 

для фермерських господарств. 
 

72. Кирпа М. Збирання і збереження врожаю озимих культур. 

Агрономія сьогодні. (Серія «Агрономія сьогодні». Озимі зернові та 

ріпак).  2019. № 3 (14). С. 126–129.  
Викладено техніко-технологічні регламенти збирання та збереження 

врожаю озимих культур, які включають режими очищення, сортування 

та пофракційного калібрування зерна залежно від його призначення. 

Наведено формули розрахунку фактичної продуктивності 

зерносепараторів,  виходячи із вологості та смітності зерна, зібраного 

комбайнами. Для надійного збереження врожаю рекомендовано сучасні 

металеві зерносховища з постійним контролем за температурою в 

насипу зерна.  Виділено показники якості, за якими проводиться 

приймання врожаю, його розміщення та післязбиральна обробка. 
 

73. Кирпа М. Якість насіння. Агробізнес сьогодні.(Серія «Агрономія 

сьогодні».  Ярі. Готуємося до посівної). 2019. № 4 (15). С. 47–52.  
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Якість посівного  матеріалу цукрової кукурудзи  визначають, 

зважаючи на те що за державним стандартом вона належить до 

групи овочевих культур. Тому насіння добазових і базових категорій 

повинне мати схожість не менше як 94%, сертифіковане – 90%.  

74. Артеменко С. Ячмінь у короткоротаційній сівозміні. 

Агроексперт. 2019. № 7 (132). С. 30–33. 
 Виявлені закономірності формування продуктивності озимого та 

ярого ячменю в три та чотирипільних сівозмінах короткої ротації 

залежно від насичення в структурі посівів сої та способів основного 

обробітку і системи мінерального живлення. В результаті проведених 

досліджень встановлено, що восени за сприятливих погодних умов по 

зволоженню після сої доцільно вирощувати високопродуктивні сорти 

озимого ячменю замість ярого та використовувати рекомендовані дози 

мінеральних добрив. 
 

75. Артеменко С.Ф. Щілювання озимої пшениці на схилах. 

Агроексперт. 2019. № 9. (134). С. 30–32. 
 Детально обґрунтовано строки проведення щілювання при 

вирощуванні озимої пшениці на схилових землях після зайнятого пару в 

умовах північного Степу. 
 

76. Горбатенко А. И., Судак В. Н., Судак Н. С., Бокун А. И., 

Бессоседняя Ю. В. Влияние способов обработки почвы на 

продуктивность ячменя. Агроном. 2019. №1 (63). С. 124–130.  
Проведена агротехническая оценка способов основной обработки 

почвы под ячмень яровой при использовании орудий различного 

модельного ряда. На равнине при налички 5–10 т./га грубых пожнивных 

остатков (кукуруза, сорго) преимущество имеет вспашка оборотными 

плугами с предварительным лущением стерни. Замена вспашки 

чизелеванием под ячмень возможна после подсолнечника. Мелкое 

плоскорезное рыхление и дискование допустимы в благоприятные по 

увлажнению годы при внесении удобрений и пестицидов. На 

необработанных с осени полях целесообразно применять 

почвообрабатывающе-посевные комбинированные агрегаты. 
 

77. Солодушко М. М., Солодушко В. П., Гасанова І. І.,                

Ярошенко С. С., Романенко О.Л. Вплив строків сівби озимого 
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ячменю після різних попередників на його розвиток і урожайність. 

Агроном. 2019. №3 (65). С. 106–110.   
Наведено результати досліджень впливу строків сівби  ячменю 

озимого після різних попередників на його розвиток в осінній період 

вегетації, зимостійкість та урожайність  в умовах північного Степу 

України. Встановлено, що  найбільш вагомий врожай зерна було 

отримано при сівбі ячменю озимого 30 вересня та 5 жовтня  після 

гороху, який склав у середньому по сортах Достойний та Луран 

відповідно 5,24 та 5,50 т/га. За вирощування ячменю озимого після 

соняшнику кращі результати забезпечила сівба в порівняно ранні строки, 

а саме 25 вересня (3,99 т/га) та 30 вересня (3,76 т/га). 
 

78. Кирпа М. Я. Стандарт на пшеницю – починаємо діяти за 

новими правилами. Агро ПРО. Київ, 2019.  № 17, вересень.             

С. 8–11. 
10.06.2019 року затверджено новий стандарт ДСТУ 3768:2019 

"Пшениця. Технічні умови", чинний на всіх стадіях виробництва – від 

вирощування, заготівлі, переробки і зберігання пшениці до реалізації 

готової продукції. Офіційним розробником цього стандарту є Технічний 

комітет 170  зі стандартизації "Зернові культури та продукти їх 

переробки". Науковий супровід здійснював Інститут зернових культур 

НААН України. У роботі над стандартом брали участь представники 

різних ланок державного та приватного бізнесу.  
 

79. Кирпа М. Як зберегти зерно живим. Зерно. 2019. №1 (154).             

С. 210–213. 
Охарактеризовано зернову масу та її компоненти, які впливають на 

якість зерна при зберіганні. Визначено режими зберігання зерна у стані 

ксероанабіозу, термоанобіозу, аноксианобіозу. Надано  інформацію. про 

біологічну  довговічність основних зернових та олійних культур залежно 

від їх життєздатності. Проаналізовано переваги та недоліки 

зберігання зерна у різних зерносховищах (склад наземний, силос-башта 

бетонний, металевий, полімерні рукави). 
 

80. Судак В., Горбатенко А., Судак Н., Колінько Я., Кулик А. 

Гербіцидне прополювання кукурудзи. Зерно. 2019. №3 (156).            

С. 204–209. 
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Серед тестованих ґрунтових гербіцидів із погляду контролю 

засмічувачів, зокрема, мишію зеленого і курячого проса, домінував Акріс 

(3 л/га). Найбільшу кількість бур‟янів першої хвилі (у відносних 

величинах) знищувала бакова суміш Фронтьєр (0,8 л/га) + ПАР 

Ментолат (0,8 л/га) (д. р. – диметенамід, топрамезон і дикамба), 

внесена на стадії формування 3–5-ти листків кукурудзи. Технічна 

ефективність проти всіх біогруп дикорослої флори становила 89,1 %.  

 

81. Чабан В., Судак В., Подобед О., Клявзо С., Горбатенко А. 

Намагання проти руйнування. Ранні замість чорних, або як 

використати попередників. Зерно. 2019. № 5 (158). С. 78–86. 
Проведено оцінку продуктивного потенціалу провідних культур 

регіону (північний Степ) завдяки створенню інформаційної бази даних. 

Проаналізовано гідротермічні показники за період із 1991 по 2017 рр., 

порівняно з кліматичною нормою (1961-1990 рр.). З урахуванням 

погодних аномалій і можливих наслідків запропоновано агрозаходи, які 

стримують ерозію і подальше руйнування ґрунтів, сприяють 

поліпшенню вологозабезпеченості рослин, підвищенню стійкості 

землеробства та врожайності польових культур. 
 

82. Горбатенко А.,  Чабан В., Судак В., Семенов С., Білоконь Л. 

Чи доцільна спільність? Як зберегти чорнозем. Зерно. 2019. № 9 

(162). С. 38–42.  
На чорноземі звичайному системне (впродовж 6 років) застосування 

як добрива 4-5 т/га побічної продукції вирощуваних культур дає змогу 

зберегти потенційну родючість ґрунту на рівні початкових величин 

(4,22-4,34 %). Комбінована система удобрення (гній + післяжнивні 

рештки) гарантує стійкий позитивний баланс гумусу в сівозмінах із 

річним приростом 0,91-0,95 т/га. Обґрунтовано доцільність поєднання 

смугового чизелювання (10-27 см) під просапні з оранкою (20-22 см) під 

культури суцільної сівби. 
 

83. Горбатенко А., Судак В., Чабан В. Горох завжди 

прибутковий… і на схилах теж. Пропозиція. 2019. № 1. С. 56–59.  
Досліджена ефективність базових елементів технології 

вирощування сортів гороху інтенсивного типу за розміщення його на 

схилах різних експозицій. Встановлено, що морфо-біологічні ознаки 

сучасних сортів гороху забезпечують високу стійкість до вилягання 
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посівів та дружне дозрівання насіння. Це зумовлює високу 

технологічність сортів під час збирання. Горох, як вологолюбна 

культура особливо страждає від дефіциту вологи на південних схилах. 

У посушливі роки різниця  врожаю становить 0,97 і 2,74 т/га на 

північному схилі.  
 

84. Артеменко С. Протиерозійна стійкість ґрунту залежно від 

способу й глибини обробітку. Пропозиція. 2019. № 2. С. 78–82.   
Наведені результати досліджень щодо протиерозійної стійкості 

грунту залежно від способу і глибини проведеного обробітку на схилах. 
 

85. ГорбатенкоА., Судак В., Чабан В., Десятник Л., Гасанова І. 

Мульчування ґрунту: ризики та пріоритети. Пропозиція. 2019.            

№  3. С. 66–74. 
Досліджено системи мульчувального обробітку ґрунту в сівозмінах 

короткої ротації (пар – озима пшениця – соняшник; пар – озима пшениця 

– ярий ячмінь) з використанням усієї побічної продукції вирощуваних 

культур. Встановлено, що у зерно-паро-просапній сівозміні на фоні 4-5 

т/га рослинних решток система мульчувального обробітку ґрунту за 

рівнем урожайності пшениці і соняшнику не поступається традиційній 

оранці. У зерно-паровій сівозміні мілкий обробіток ґрунту із залученням 

соломи спричиняє гальмування процесів нітрифікації, погіршення якості 

перед висівного ґрунтообробітку, зрідження стеблестою та зниження 

врожайності зернових колосових культур. 
 

86. Шевченко М., Десятник Л., Шевченко О., Швець Н.,                 

Хижняк А. Професійний діалог хлібороба й природи. Пропозиція. 

2019. № 4. С. 32–37.  
В статті розглядаються питання прогнозування біотехногенної 

ситуації в землеробстві та адаптації агросистем до грунтово-

кліматичних умов. Для впровадження пропонуються  оптимальна 

структура посівів, добір попередників з високими показниками впливу на 

культуру сівозміни, енергоощадні способи обробітку грунту, очікуваний 

рівень фітосанітарної напруги. 
 

87. Горбатенко А., Чабан В., Судак В., Десятник Л., Бокун О.  

Удобрення кукурудзи на еродованих  ґрунтах. Пропозиція. 2019. 

№ 4. С. 62–64. 
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В посушливих умовах Степу на схилах крутістю 3,5–4 ° за усіх 

способів і глибин мульчувального обробітку ґрунту перевагу має 

локальне внесення мінеральних добрив навесні стрічками під 

культивацію зябу на глибину 10–12 см. За сукупністю ознак кращим був 

варіант загортання органічних добрив важким дисково-чизельним 

культиватором фронтального типу. В середньому за 5 років тут 

отримано додатковий урожай зерна 0,25–0,58 т/га і приріст гумусу в 

орному шарі – 0,12 %. 

88. Артеменко С., Ковтун О. Економічна ефективність інкрустації 

насіння сої. Пропозиція. 2019. № 6. С. 48–53. 
Надані результати досліджень з проведення інкрустації насіння сої 

монофосфатом калію, що потребують рослини в ранні фази розвитку 

та її економічна ефективність вирощуванні її в умовах нестійкого 

зволоження північного Степу України. 
 

89. Горбатенко А., Судак В., Судак Н., Решетняк Д., Семенов С. 

Догляд пару: основні моменти. Пропозиція. 2019. № 6. С. 54–56.   
 Наведені результати досліджень стосовно удосконалення способів 

утримання і догляду за чистими парами на чорноземах північного 

Степу України (запровадження раннього пару, створення біологічних 

та мульчувальних екранів, використання різних технічних засобів, 

технологічних схем та знарядь обробітку ґрунту, застосування 

елементів мінімізації під час весняно-літньої підготовки ріллі). 
 

90. Крамарьов С., Бандура Л., Крамарьов О. Як захистити себе від 

використання неякісних КАСів. Пропозиція. 2019. № 6. С. 62–64. 
 Наведені способи визначення якості рідких добрив КАС та описані 

заходи безпеки для захисту себе від підробки. 
 

91. Крамарьов С., Бандура Л., Крамарьов О. Порівняльна оцінка 

ефективності твердих та рідких комплексних добрив. Пропозиція. 

2019. №7. С. 72–75.  
 Вітчизняна та світова практика ведення сільського господарства 

свідчить, що економічно найвигідніше використовувати комплексні 

добрива, порівняно з простими. Найпоширенішими є азотно-фосфорні 

та азотно-фосфорно-калійні комплексні добрива, які випускаються 

промисловістю в твердому (порошкоподібні або гранульовані) та в 

рідкому стані. Виробництво і використання комплексних добрив за 
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внесення їх у ґрунт дає велику економію щодо транспортних витрат, 

тари і засобів механізації, будівництва складів. Використання рідких 

комплексних добрив дає істотну економію, порівняно із застосуванням 

еквівалентних доз твердих комплексних туків в розрахунку на гектар 

посіву. 
 

92. Горбатенко А., Судак В., Чабан В., Кулик А., Безсусідня Ю.  

Сівба по стерні. Пропозиція. 2019. № 9. С. 48–53.   
За результатами досліджень ІЗК НААН більш придатною для 

прямої сівби спеціальною сівалкою АТД–6.35 виявилась озима пшениця 

(по гороху), менше – кукурудза на зерно при сівбі по стерні MF–8108. 

Основні ризики, пов‟язані з належним контролем забур‟яненості поля і 

внесенням гербіцидів, припадають на допосівний період. Нульовий 

обробіток ґрунту при вирощуванні зернових культур забезпечує 

економію палива (14,4–40,6 л/га) і зниження витрат праці. Однак, 

висока вартість технічних засобів і хімічних продуктів негативно 

впливала на собівартість і рентабельність виробництва. 
 

93. Кулініч О. Привабливий незнайомець. The Ukrainian farmer. 

2019. №1 (109). С. 30–33. 
Маш – харчова зернобобова, овочева й кормова культура. 

Розглянуто сорти, місце в сівозміні особливості агротехніки 

вирощування, захист від хвороб та шкідників, збирання та зберігання 

врожаю. 
 

94. Артеменко С., Алєксєєв Я. Оптимальний висів сорго. The 

Ukrainian farmer. 2019. № 1. (109). С. 88–89. 
Встановлено закономірності формування продуктивності сорго 

цукрового залежно від способу основного обробітку грунту та норм 

висіву в умовах недостатнього зволоження північного Степу. 
 

95. Зєльдін В. Якість сперми. The Ukrainian farmer. 2019. №1 

(109). С. 140–141. 
Зроблено наголос на додержанні вимог з  основного технологічного 

документа  що регламентує роботу зі спермою, а це є "Інструкція зі 

штучного осіменіння свиней. Київ. 2003." Оператори штучного 

осіменіння повинні дбати про максимальне виживання сперматозоїдів 

та основні чинники, які впливають на якість сперми. Наведена схема, 

правила та технологічний процес відтворення стада, що базується на 
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багатьох біологічних особливостях. Пропонується форма запису для 

обчислення абсолютного показника здатності сперматозоїдів плідника 

до виживання.  

96. Шевченко М., Десятник Л., Шевченко О., Шевченко С.   

Позбутися ґрунтової  ерозії. The Ukrainian farmer. 2019. № 2 (110). 

С. 48–52.  
Поки що не існує ефективнішого методу  боротьби з ерозією, ніж 

системне  впровадження ґрунтозахисних способів обробітку та добір 

культур з високим ступенем протиерозійної структуризації ґрунту. 

Захищати ґрунти від ерозії та деградації їхньої структури шляхом 

впровадження мінімального , мілкого, безполицевого обробітку є 

актуальним і безальтернативним методом, незважаючи на зниження 

урожайності зернових культур на 5-11% і виникнення технологічних 

незручностей, пов'язаних з використанням добрив і засобів захисту 

рослин. Дилема тут, звісно, існує, але сумнівів не повинно бути – 

майбутнє відновленої землі важливіше. 
 

97. Горбатенко А. І., Судак В. М., Десятник Л. М., Бокун О. І., 

Педаш Т. М. Розпорядитися вологою. The Ukrainian farmer. 2019. 

№ 3 (111). С. 52–54.  
     Установлено, що в сівозміні пар – пшениця озима – соняшник різні 

системи обробітку ґрунту (полицева, безполицева) в межах окремих 

років удобрення за продуктивністю були тотожними, а в сівозміні пар 

– пшениця озима – ячмінь ярий перевагу мав обробіток на основі оранки 

через погіршення агротехнічних умов вирощування зернових культур на 

тлі м‟якого загортання соломи. Унесення туків сприяло підвищенню 

продуктивності сівозмін на 5,6–11,7 %. 
 

98. Судак В., Горбатенко А., Судак Н., Кулик А., Безсусідня Ю. 

Комбінації захисту від бур'янів. The Ukrainian farmer. 2019. №3 

(111). С. 104–108.    
Ефективність застосування бакових сумішей гербіцидів різного 

спектра дії на кукурудзі. 
 

99. Нестерець В., Коцюбан Н.,  Мотренко В.  Що для кукурудзи 

найкраще. The Ukrainian farmer . 2019. №4 (112). С. 20.   
Досліджено продуктивність кукурудзи на зерно й силос залежно від 

способів обробітку ґрунту й удобрення в умовах південно-східного 
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Степу. За чизельного обробітку грунту після соняшнику та внесення 

N60P40K30 урожайність зерна кукурудзи становила 4,67 т/га, а із 

застосуванням туків у нормі N90P90K30 збір зерна підвищувався до 4,96 

т/га, тобто приріст урожаю щодо плоскорізного обробітку становив 

0,40-0,69 т/га. 

 За вирощування кукурудзи на силос урожайність маси по оранці на 

глибину 20-22 см коливалася залежно від добрив у межах 28,6-30,5 т/га, а 

без добрив становила 27,8 т/га. За чизельного обробітку грунту 

формувався дещо нижчий рівень урожайності силосної маси в межах 

26,7-28,8 т/га. 
 

100. Артеменко С. Інкрустація насіння сої. The Ukrainian farmer. 

2019. №4 (112). С. 76–77.    
Потреби рослин сої у фосфорі можливо розв‟язати шляхом 

проведення передпосівної інкрустації насіння та позакореневому 

підживлення посівів при обробці водорозчинним моно фосфатом калію. 

Це забезпечить поетапне надходження сполук фосфору в ранні і 

подальші фази розвитку, що покращить фосфатний режим 

споживання рослин сої.   
 

101. Кулініч О. Свіжа кров для  сочевиці.  The Ukrainian farmer. 

2019. №4 (112). С. 92–94.  
Дослідження сортозразків  сочевиці з Канади й туреччини дозволили 

виявити ті з них, що найбільше підхожі для селекційної роботи. Сорти 

з Канади  практично не поступаються  місцевому сорту за 

врожайністю, а інколи й перевищують, зокрема  CDC Maxim і CDC 

Impress. Тому, зважаючи на те, що вони мають низку таких цінних 

господарських характеристик, як стійкість до гербіцидів і висока 

стійкість до аскохітозу, доцільно залучати їх у селекційний процес для 

поліпшення місцевих сортів. Щодо сортів з Туреччини, то вони мало 

підхожі для вирощування в центральному Степу України, бо їхня 

зимостійкість недостатня для місцевих погодних умов. А в разі 

весняної сівби вони не повною мірою реалізують свій продуктивний 

потенціал. 
 

102. Артеменко С., Пабат І. Чизель на схилах. The Ukrainian farmer. 

2019. №5 (113). С. 76–77.    
Обґрунтовано шляхи застосування ґрунтозахисного обробітку з 

використанням чизельних знарядь під озиму пшеницю після зайнятого 
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пару на схилових землях в умовах недостатнього зволоження північного 

Степу. 

 

103. Судак В., Чабан В., Подобед О., Клявзо С., Горбатенко А. 

Захиститися від води. The Ukrainian farmer. 2019. №5 (113). С. 80–82. 
Досліджено ефективність протиерозійних заходів на схилових землях. 

Дана оцінка реакції вирощуваних сільськогосподарських культур на 

еродованість ґрунту.  
 

104. Горбатенко А., Судак В., Чабан В., Гирка Т., Семенов С. 

Вимогливий ячмінь. The Ukrainian farmer. 2019. №5 (113). С. 84–86. 
Досліджено продуктивність ячменю ярого в умовах Степу залежно 

від попередників, способів обробітку ґрунту і строків внесення добрив. 

Встановлено, що на повнопрофільних зональних чорноземах соняшник, як 

попередник ярого ячменю за сукупністю домінантних ознак 

(агрофізичний стан, поживний і водний режими грунту, якість 

обробітку, продуктивність рослин) не поступається кукурудзі на зерно. 

В середньому за дві ротації трьохпільної сівозміни він забезпечив приріст 

урожайності зерна 0,33 т/га порівняно з попередником кукурудза.  
 

105. Артеменко С. Соя в короткій ротації. The Ukrainian farmer. 

2019. №5 (113). С. 88–90.   
Приведені результати досліджень з ефективності вирощування сої 

в сівозмінах короткої ротації залежно від способу основного обробітку 

грунту і системи мінерального живлення. 
 

106. Зєльдін В. Продуктивне довголіття. The Ukrainian farmer. 2019. 

№5 (113). С.176–178.  
Економічнно доцільне виробництво свинини значною мірою 

залежить від здатності тварин  основного стада до продуктивного  

довголіття за ефективного їх використання у відтворенні стада. 

Свиноматкам  щільного м'ясо-сального типу  будови тіла ознака 

продуктивного довголіття притаманна більшою мірою, ніж тваринам 

беконного напряму продуктивності. 

Для забезпечення ефективного відтворення стада в спецгоспі слід 

контролювати такі показники, як вік початку племінного 

використання; багатоплідність маток; кількість опоросів на одну 

свиноматку на рік; питома частка маток, що прийшли в охоту, від їх 
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кількості, що підготовлені до осіменіння; питома частка маток, що 

пройшли через опорос, від їх наявності на початок парувальної кампанії.  
 

107. Артеменко А. Ефективність щілювання. The Ukrainian farmer. 

2019. №6 (114). С. 78–80.  
Розглянуті питання оптимізації строків щілювання при вирощуванні 

озимої пшениці на схилових землях в умовах північного Степу. 
 

108. Горбатенко А., Чабан В., Судак В., Решетняк Д., Семенов С. 

Органіка для сівозмін Степу. The Ukrainian farmer. 2019. № 6 (114). 

С. 86–88.   
Проведено тривалий польовий експеримент по вивченню 

ефективності застосування гною, рослинних решток та доцільності їх 

поєднання. Встановлено, що загортання у ґрунт всієї маси побічної 

продукції культур трьохпільної сівозміни сприяє збереженню 

потенційної родючості ґрунту та підтримання бездефіцитного балансу 

гумусу. Застосування листостеблової маси спільно з гноєм зумовило 

підвищення вмісту гумусу на 0,11-0,36 % та позитивний баланс 

органічної речовини. За продуктивністю коротко ротаційна сівозміна з 

кукурудзою поступалася сівозміні із соняшником.  
 

109. Солодушко М., Солодушко В., Явдощенко М. Які сорти 

найкращі. The Ukrainian farmer . 2019. № 8 (116). С. 16–18. 
Наведено результати досліджень щодо адаптивності та 

продуктивності нових сортів пшениці озимої вітчизняної і зарубіжної 

селекції. Визначено кращі з них за врожайними показниками, стійкістю 

до найбільш поширених хвороб у зоні Степу, несприятливих умов 

зимівлі, посухи та вилягання.   
 

110. Остапенко М., Костиря І. Хто пшениці друг. The Ukrainian 

farmer. 2019. № 8 (116). С. 20–22.  
У статті наведені трирічні експериментальні дослідження, на 

основі яких встановлено стійку тенденцію до зростання 

середньомісячних температур проти середньо багаторічних даних у 

грудні на 1,3
0
С, в січні на 0,7

0
С, у лютому на 0,9

0
С, що призвели до 

скорочення зимового періоду у пшениці озимої з 90 – 110 днів до 70 – 103 

днів. Відмічено зменшення глибини промерзання ґрунту й негативних 

ризиків для озимих культур, що в загалом покращало умови для 

проходження ними зимового періоду. Досліджено технологію 
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вирощування озимої пшениці в умовах південного Степу за насиченням 

сівозміни несприятливими попередниками. 
 

111. Шевченко М., Десятник Л., Шевченко С., Деревенець - 

Шевченко К. Кукурудза в системі. The Ukrainian farmer. 2019. № 8 

(116). С. 74–76.  
В статті представлені результати досліджень з еф6ективності 

вирощування кукурудзи в короткоротаційних сівозмінах в різних 

регіонах степової зони. До комплексу факторів в агросистемах включені 

також органо-мінеральні добрива та способи основного обробітку 

грунту. Зернова продуктивність становила 4,5–7,5т/га і була найвищою 

серед інших зернових культур. 
 

112. Костиря І,  Остапенко М. Швидкі й агресивні. The Ukrainian 

farmer. 2019. № 9 (117). С. 94–95. 
Досліджено особливості розвитку та шкодочінності бур‟янів- 

ефемерів у посівах пшениці озимої наведено ефективні заходи їх 

контролю з використанням гербіцидів в осінній та ранньовесняний 

періоди. 
 

113. Артеменко А. Тандем кукурудзи та сої. The Ukrainian farmer. 

2019. № 9 (117). С. 82–83.  
Найкращий урожай  за різних погодних умов північної зони Степу 

формували посіви кукурудзи в сівозмінах короткої ротації з 

використанням сої як попередника з внесенням добрив за діагностикою 

грунту. Однак перспективним напрямом є внесення рекомендованих доз 

мінеральних добрив на тлі чизельного глибокого обробітку з 

ефективною системою захисту від бур'янів. Такі агротехнічні заходи є 

найраціональнішими щодо збереження родючості ґрунту та 

виробництва зерна кукурудзи. 
 

114. Черчель В., Боденко Н., Таганцова М. Зручна культура. The 

Ukrainian farmer. 2019. №11 (119). С. 37–41. 
Завдяки тривалій селекційній роботі створено велике різноманіття 

батьківських компонентів комерційних гібридів, яке може повністю 

задовольнити потреби сучасного виробництва насіння кукурудзи та 

високу його рентабельність. 
 



49 

 

115. Шевченко М., Шевченко О., Десятник Л., Шевченко С. 

Національні особливості НОУ-ТІЛЛ. The Ukrainian farmer. 2019.   

№ 11 (119). С. 63–65.  
Кращі результати технології ноу-тілл забезпечують у вирощуванні 

озимих культур, а група ранніх зернових і зернобобових найбільш 

чутливо реагує на погіршення  агрофізичного стану чорнозему.  

Щоб нейтралізувати негативні наслідки однобокого застосування 

окремих способів основного обробітку грунту й збалансувати екологічні 

чинники життєзабезпечення рослин у сівозміні під технологіями ноу-

тілл в ротаційній сітці має бути частка 15-20%.   
 

116. Костиря І., Остапенко М., Бондаренко Н. Зріть у корінь. The 

Ukrainian farmer. 2019. № 11 (119). С. 90–91.    
Узагальнено результати багаторічних досліджень науковців, 

виробничої практики щодо найбільш злісних бур‟янів сегетальної групи, 

а також направлених заходів контролю над їх кількістю і пов‟язаних з 

цим екологічних та соціальних наслідків в зоні південного Степу 

України.  
 

117. Шевченко М., Черчель В. Перед вибором. The Ukrainian 

farmer. 2019. № 12 (120). С. 74–76.  

Досягнення в селекції й технологіях вирощування зернових 

культур відкрили нові можливості щодо моделювання систем 

виробництва зерна та ефективного використання грунтових 

ресурсів. Пошук консенсусу інтересів ринку й природи триває й 

далі.   

 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЙ 
 

118. Крамарьов О. С. Фінансово-економічне стимулювання 

ефективного використання сільськогосподарських земель. 

Advances of science: proceedings of articles the international scientific 

conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv: MCNIP,       

8 February 2019. P. 96–105. 
У статті узагальнено фінансово-економічні засади ефективного 

використання сільськогосподарських земель. Визначено основні заходи і 
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види економічного стимулювання ефективного використання  та 

охорони земель у сільськогосподарських підприємствах. 

 

119. Халак В. І., Бордун О. М.  Откормочные и мясные качества 
молодняка свиней крупной белой породы разных генотипов по 

гену  рецептора меланокортина 4 (Mc4r). Global   science   and   

innovations  2019: central   Asia: материалы V междунар. науч.- 

практ. конф. в рамках  начала издания Международного научного 

журнала «Global science and innovations 2019: central Asia» (18 

марта 2019). Астана, Казахстан.  С. 10–13. 
Приведены результаты исследований откормочных и мясных  

качеств  молодняка  свиней крупной белой породы разных генотипов по 

гену  рецептора меланокортина 4 (Mc4r). Установлено,  что  разница  

между  животными  изучаемых  генотипов  (АА,   AG)  по 

среднесуточному  приросту  живой  масы  за  период  контрольного  

откорма  сотавила  39,1  г (td=2,18; P<0,05), возрасту достижения 

живой массы 100 кг – 8,4 дней (td=3,88; P<0,01). Молодняк  свиней  

генотипа  AG  характеризовался  меньшими  показателями  толщины 

шпика на уровне 6-7 грудных позвонков (на 1,4  мм; td=1,64; P>0,05), 

длины охолодженной туши  (на  1,3  см;  td=1,28;  P>0,05)  и  длины  

беконной  половинки  туши  (на  2,6  см;   td=0,97;P>0,05). Разница 

между группами по показателям «Т1–  фактор», «Т2-фактор» и 

индексу О. Вангена  составила  0,012,  0,014  та  5,3  баллов  

соответственно.    Коэффициент  изменчивости (Сv,%)  откормочных  

и  мясных  качеств молодняка  свиней  колебался  в  пределах  от  1,47 

(длина  охлажденой  туши  (см)  у  животных  генотипа  АG)  до  9,93  

%  (длина  беконной половинки туши (см) у животных генотипа AА). 

Использование  молодняка  свиней  генотипа  АА  обеспечивает  

прибавку  продукции на уровне +1,70 %. У животных генотипа АG 

данный показатель составляет –3,29 %. 
 

120. Халак В. І., Бордун О. М. Фізико-хімічні властивості та 

хімічний склад м’язової тканини молодняку свиней залежно від 

класу їх розподілу за активністю лужної фосфатази та вмісту 

холестеролу у сироватці крові. Global   science   and   innovations  

2019: central   Asia: материалы V междунар. науч.-практ. конф. в 

рамках  начала издания Международного научного журнала 
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«Global science and innovations 2019: central Asia» (18 марта 2019). 

Астана, Казахстан.  С. 14–18. 
В роботі наведено результати досліджень фізико-хімічних 

властивостей та хімічного складу найдовшого мяза спини  молодняку  

свиней залежно від классу їх розподілу за активністю лужної 

фосфатази та вмісту холестеролу у сироватці крові. Встановлено,  що  

біохімічні  показники  сироватки  крові  (активність  лужної 

фосфатази,  од/л.,  вміст  холестерол,  ммоль/л)  молодняку  свиней   

великої  білої  породи відповідають фізіологічній нормі клінічно здорових 

тварин, а фізико-хімічні властивості та хімічний склад м„язової 

тканини – нормальній якості свинини. Кількість  достовірних  зв„язків  

між  фізико-хімічними  властивостями,  хімічним складом  найдовшого  

м„яза  спини,  активністю  лужної  фосфатази  та  вмістом  

холестеролу становить 18,18 %. Прямий за напрямком та середній за 

силою зв'язок встановлено за наступними парами ознак: ніжність, с ×  

вміст холестерол, ммоль/л (0,420±0,1892,  tr=2,22) та вміст кальцію, %  

× вміст холестерол, ммоль/л (0,407±0,1905,  tr=2,14). Зв„язок 

міжактивність лужної фосфатази, інтенсивністю забарвлення 

м„язової тканини та вмістом  фосфору є вірогідним і знаходиться на 

рівні -0,483 – -0,484. 
 

121. Педаш Т. М. Хлібні пильщики в посівах пшениці озимої в 

умовах північного Степу України. Селекція, генетика та 

технології вирощування сільськогосподарських культур: 

матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (с. Центральне, 19 квітня 2019 р.). НААН, МІН              

ім. В. М. Ремесла, М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-

т експертизи сортів рослин. Вінниця: Тов «Твори», 2019. С. 83. 
Наведені інформацію про стеблових хлібних пильщиків, їх життєвий 

цикл, шкідливість та заселеність посівів пшениці озимої в умовах 

північного Степу України. 
 

122. Десятник Л. М., Чабан В. І., Коцюбан Д. А., Коцюбан Н. А. 

Реакція соняшника на систематичне застосування добрив у 

сівозмінах Степу. Олійні культури: інновації та перспективи: 
матеріали  міжнар. наук. інтернет-конф. (14 травня 2019 р.). 

Запоріжжя: ІОК НААН, 2019. С. 68–69.  
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Узагальнено багаторічні дослідження по впливу тривалого 

застосування систем удобрення у зерно-паро-просапній і зерно-траво-

просапній сівозмінах степової зони на продуктивність соняшника. 

Встановлено, що дози повного удобрення N30Р30-45К30-45 сприяли 

отриманню приросту врожаю на рівні 0,49 та 0,55 т/га, залежно від 

структури сівозміни, або 21 та 25 % порівняно з контролем. Досить 

ефективним було і використання їх парної комбінації (фосфор і калій) – 

рослини додатково сформували 0,40 т/га насіння (18 %). Слід 

відзначити і суттєву реакцію соняшнику на післядію органічних добрив 

– урожай насіння підвищувався на 9 % (0,21 т/га).  
 

123. Чабан В. І., Подобед О. Ю. Ефективність комплексного 

застосування мінеральних добрив і мікродобрив при вирощуванні 

соняшнику в зоні Степу. Олійні культури: інновації та 

перспективи: матеріали  міжнар. наук. інтернет-конф. (14 травня 

2019 р.). Запоріжжя: ІОК НААН, 2019.  С. 84–85. 
Досліджено реакцію соняшника на комплексне застосування 

мінеральних добрив і мікроелементів в умовах зони Степу. Встановлено, 

що на чорноземі звичайному найбільш ефективним було внесення під 

культуру помірної дози мінеральних добрив (N30Р30К30) або комплексне 

використання мінімальної дози туків та мікродобрив (N10P10K10 + 

Реаком), де приріст урожаю насіння відносно контролю становив 0,35–

0,36 т/га. На фоні помірного та підвищеного рівня живлення позитивна 

дія мікродобрив на продуктивність рослин проявлялась слабо.  
 

124. Халак В. И. Уровень адаптации и воспроизводительные 

качества свиноматок породы ландрас французской селекции в 

условиях степной зоны Украины. Научное обеспечение 

животноводства Сибири: материалы III междунар. науч.- практ. 

конф. (16–17 мая  2019 г.) / Составители Л. В. Ефимова,                    

Т. В. Зазнобина; КраснНИИЖ ФИЦ КНЦ СО РАН.  Красноярск, 

2019. С. 269–272. 
В статье приведены результаты исследований показателей 

продолжительности жизни, племенного использования, уровня 

адаптации и воспроизводительных качеств свиноматок породы 

ландрас французской селекции в условиях степной зоны Украины. 

Установлено, что максимальными показателями воспроизводительных 

качеств (многоплодие – 11,7±0,38 гол, масса гнезда на дату отъема в 35 
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дней – 89,1±2,10 кг), продолжительности жизни (45,6±0,63 мес.) и 

племенного использования (37,2±0,59 мес.) характеризуются 

свиноматки, у которых индекс «уровень адаптации» варьирует в 

пределах от 6,61 до 7,01 баллов.  
 

125. Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. Ефективність вирощування 

телиць при різних рівнях годівлі. Теорія і практика розвитку 

вівчарства України в умовах євроінтеграції: матеріали ІV міжнар. 

наук.-практ. конф. ДДАУ. (м. Дніпро, 23-24 травня 2019 р.). 

Дніпро, 2019. С. 103–105. 
Наведено результати вивчення ефективності вирощування телиць 

української червоної молочної породи залежно від рівня годівлі. 

Встановлено, що в різні періоди вирощування (9, 12 та 15 міс.) телиці 

контрольної та дослідної груп на одиницю приросту витрачали 

відповідно: енергії - 82,6 і 76,5 МДж, 95,4 і 75,4 та 115,9 і 95,7 МДж 

доступної для обміну енергії; протеїну – 938 і 939 г, 1273 і 946 та 1523 і 

1203г. З підвищенням віку тварин в досліді, конверсія енергії раціону в 

енергію приросту зростала, а сирого протеїну в білок приросту 

знижувалась. 
 

126. Козырь В. С. Подъем животноводства – задача общая. Теорія 

і практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції: 

матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. ДДАУ (м. Дніпро, 23-24 

травня 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 108–111. 
Учитывая, что животноводство является жизнеобеспечивающей 

отраслью, от его развитие зависит благосостояние и полноценность 

питания украинского народа, оно требует не только интенсивных 

приемов ведения со стороны агроформирований, но и внимание и 

поддержки со стороны государства. Самостоятельно аграрный 

сектор без помощи всей отраслей народного хозяйства не сможет 

выполнить стоящие перед ним задачи. Поэтому все министерства и их 

органы на местах должны вносить свой вклад в подъем 

животноводства, так как это задача общая. 
 

127. Сокрут О. В., Зєльдін В. Ф., Чернявський С. Є., Чегорка П. Т. 

Порівняльна оцінка морфологічний якостей свиней різних 

генотипів  та віку. Теорія і практика розвитку вівчарства 

України в умовах євроінтеграції: матеріали ІV між нар. наук.-
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практ. конф. ДДАЕУ. (м. Дніпро, 23-24 травня 2019 р.) Дніпро, 

2019. С. 133–138. 
Наведено результати аналітичних та власних досліджень щодо 

питання гармонічного поєднання віку і генотипу тварин з рівнем їх 

м‟ясної продуктивності в аспекті економічності виробництва якісної 

свинини в сучасних умовах. 

Зазначено, що незмінними факторами, які впливають на 

прибутковість свинарства є висока швидкість росту на відгодівлі, 

ефективне використання свиноматок основного стада у відтворенні, 

удосконалення технологічних складових процесу виробництва свинини з 

метою подальшого забезпечення відправки для забою на м'ясопереробні 

підприємства не менше дев‟яти поросят з одного гнізда, рівня 

заплідненості тварин  від першого осіменіння не менше 80 %. Тільки за 

таких умов при незначній залежності від цінової політики на сировину 

галузь може бути прибутковою. 
 

128. Халак В. І., Ільченко М. О. Інтенсивність формування та 

відгодівельні якості молодняку свиней різних генотипів. Теорія і 

практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції: 

матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. ДДАЕУ. (м. Дніпро, 23-

24 травня 2019 р.) Дніпро, 2019. С. 153–157.  
Наведено результати досліджень показників росту та відгодівельних 

якостей  молодняку свиней великої білої породи різних генотипів за геном  

рецептору меланокортину 4 (MC4R). На підставі одержаних даних 

встановлено, що  молодняк свиней підконтрольного стада (СТОВ «Дружба-

Казначеївка» Дніпропетровської області) за показниками живої маси у 45- і 

90-денному віці та віком досягнення живої маси 100 кг належать до І класу 

та класу «еліта». Вірогідну різницю за відгодівельними якостями (на рівні 

8,1-8,3 %, Р<0,001) виявлено між тваринами І (АА ) та ІІ піддослідних груп 

(АG).  
 

129. Чабан В. І., Ковальова Н. В., Шайтор Т. М. Якісний стан 

чорнозему звичайного та його зміни під впливом 

сільськогосподарського використання. Інноваційні технології та 

інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали 

V міжнар. наук.-практ. конф. (30 травня 2019 р.). Тернопіль: Крок, 

2019. С. 61–63.  
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Проведена порівняльна оцінка агрохімічних властивостей ґрунту 

залежно від типу утримання. Встановлено, що тривале агровиробниче 

використання чорнозему звичайного спричинили певні зміни показників 

родючості: зменшення вмісту гумусу, валового азоту; Розбіжностей у 

вмісті і запасах валового фосфору не встановлено; мала місце 

тенденція зрушення значень рН у сторону підкислення. Вміст гумусу 

стабілізувався на більш низькому рівні та буде визначатися кількістю 

органічної речовини, що надходитиме у ґрунт  
 

130. Халак В. И. Однородность гнезда свиноматки и некоторые 

методы ее определения. Актуальные проблемы инновационного 

развития животноводства: сборник научн. трудов междунар. 

научн.-практ. конф. (30-31 мая 2019 г.). Брянск: изд-во Брянского 

ГАУ, 2019.  С.  242–246. (486 с.) 
В статье приведенных результатов исследований показателей 

воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы при 

условии использовании чистопородного разведения и промышленного 

скрещивания с хряками-производителями генотипа ½ дюрок × ½ 

пьетрен. На основании полученных данных разработан новый метод 

определения выравненности (однородности) гнезда свиноматки по 

живой массе поросят на дату их рождения. 
 

131. Гайдаш О. Л., Мусатова Л. О., Негода Т. В., Рябченко О. П. 

Оцінка та створення гаплоіндукторів з метою селекції 

матроклінних подвоєних гаплоїдів. Актуальні проблеми науково-

інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті 

сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів. (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / 

НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019. С. 8–9. 
Наведено результати досліджень в ДУ Інститут зернових культур 

НААН щодо створення та оцінки зразків гаплостимулюючих зародкових 

маркерів кукурудзи. Обґрунтовано переваги впровадження методу 

гаплоїдії в селекційний процес отримання вихідного матеріалу 

кукурудзи. Виділено два нових зародкових маркери ДЗМ-4 та ДЗМ-5 з 

високою частотою індукції гаплоїдів. 
 

132. Гладкий О. В. Фізико механичні властивості та посівні якості 

насіння батьківських форм гібридів кукурудзи. Актуальні 
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проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна 

в контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.        

С. 10–12. 
Наведено фізико механічні показники,які впливають на вологовіддачу 

зерна гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів. До показника, 

який характеризувався найбільшим впливом, належить площа питомої 

поверхні насінини,залежно від якої змінюється вологовіддача зерна у 

процесі його термічного сушіння. Наведено параметри сушіння залежно 

від термостійкості та температурних режимів насіння самозапилених 

ліній гібридів  кукурудзи.  
 

133. Деркач К. В., Сатарова Т. М. Регенераційна здатність in vitro 

у кукурудзи за впливу індолілмасляної кислоти. Актуальні 

проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна 

в контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.           

С. 13–14. 
Охарактеризовано вплив індолілмасляної кислоти на регенераційну 

здатність 90-добової калусної тканини кукурудзи в умовах in vitro. 

Відзначено зростання показників регенерації калусної тканини гібридів 

кукурудзи за використання індолілмасляної кислоти (0,1 мг/л). 
 

134. Дзюбецький Б. В., Боденко Н. А. Адаптація генетичної 

плазми Ланкастер (С103) при селекції середньопізніх гібридів 

кукурудзи. Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 

умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019.  С. 15–16. 
Наведено результати досліджень за 2006–2018 рр., щодо створення 

інбредних ліній кукурудзи плазми Ланкастер та селекційні 

характеристики кращих із них, які ввійшли до складу гібридів ДН Рава, 

ДН Драг, ДН Анаіт, Гранді, зареєстрованих та переданих до 

державного сортовипробування. 
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135. Затишняк О. В., Сатарова Т. М. Ідентифікація алельного 

стану ключового гена каротиногенезу crtRB1 у селекційних 

зразків кукурудзи. Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 

умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур.  Дніпро, 2019.  С. 19–20. 
Проведено аналіз алельного стану одного з ключових генів 

каротиногенезу β-каротингідроксилази (crtRB1) у селекційних зразків 

кукурудзи. Виявлено лінії і селекційні популяції, які містять сприятливий 

для накопичення β-каротину алель маркера crtRB1-3'TE. 
 

136. Ільченко Л. А. Низька вологість зерна – запорука 

впровадження середньопізніх гібридів кукурудзи. Актуальні 

проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна 

в контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.   

С. 21–22. 
Висвітлено результати добору сімей гетерозисної плазми Рейд 

(SSS), на базі яких отримано гібриди з низькою вологістю та вищою 

врожайністю зерна порівняно зі стандартами. Кращий з них, 

(ДК7337МхДК365)хDK3773, висіяно в конкурсному сортовипробуванні. 

Виявлено більш прийнятні материнські форми для створення гібридних 

комбінацій з досить сухим зерном. 
 

137. Ковальов Д. В. Водопоглинаюча здібність та проростання 

кукурудзи залежно від крупності насіння. Актуальні проблеми 

науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в 

контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.   

С. 25–26. 
Виявлено особливості процесу водопоглинання та проростання 

насіння гібридів кукурудзи (ДН Деметра, ДН Світязь, ДН Патріот, ДН 

Олена) залежно від їх крупності. Встановлено, що дрібніші фракції (за 



58 

 

шириною та товщиною насінини) більш інтенсивно поглинали вологу 

протягом перших 48 годин до моменту проростання. Їх проростання 

відбувалось більш інтенсивно до 72 години, у подальшому кількість 

пророслих зерен за всіма фракціями була однаковою.  
 

138. Лой О. Ю., Кулик В. О. Енергоощадне сушіння та його вплив 

на збереження та якість насіння кукурудзи. Актуальні проблеми 

науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в 

контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.        

С. 27–28. 
Наведено відомі методи енергозаощадження при сушінні насіння 

кукурудзи в камерних кукурудзосушарках. Встановлено та досліджено 

новий метод енергозаощадження, а саме використання нових 

теплогенераторів для спалювання стрижнів кукурудзи. Визначено вплив 

нового методу сушіння на зміну якості насіння в процесі зберігання. 
 

139. Псьолова А. О., Деркач К. В. Порівняльний аналіз вмісту 

фракцій антоціанів в стеблі генотипів кукурудзи. Актуальні 

проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна 

в контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.   
С. 35–36. 

Проведено дослідження з визначення вмісту антоціанів в стеблі 

кукурудзи зеленого та темно-фіолетового забарвлення. Встановлено, 

що вміст антоціанів в стеблі популяції Чорностеблова був у 38,5-227,5 

рази вищим, ніж у досліджених зеленостеблових генотипів.  
 

140. Свініцький Л. М. Вплив ґрунтових гербіцидів на польову 

схожість насіння батьківських компонентів і гібридів кукурудзи. 

Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 37–38. 
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Встановлена специфічна реакція насіння батьківських компонентів і 

гібридів кукурудзи, на ґрунтові гербіциди Пропоніт 720, КЕ; Дуал Голд 

960 ЕС, КЕ; Примекстра Голд 720 SC, к. с. 
 

141. Черчель В. Ю., Хіміч М. О. Синтез скоростиглих ліній 

кукурудзи плазми Рейд, призначених для селекції скоростиглих 

гібридів південного екотипу. Актуальні проблеми науково-

інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті 

сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / 

НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.  С. 41–42. 
Застосування різних селекційних схем, задіяних при синтезі 

скоростиглого вихідного матеріалу кукурудзи, демонструє пріоритет 

кумулятивного добру відносно частини отримання елітних ліній. 

Особливо дієвим цей метод виявився при його застосуванні на 

генотипах плазми Рейд (SSS). Висвітлено результати відповідної 

селекційної роботи і наведені перспективи продовження цього напрямку 

в синтезі скоростиглих ліній плазми Рейд (SSS) південного екотипу. 
 

142. Алєксєєв Я. В. Реакція сорго зернового сорту                  

Дніпровський 39 на елементи мінерального живлення. Актуальні 

проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна 

в контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.    

С. 43–44. 
Внесення елементів мінерального живлення N60P60 та N60K30 сприяло 

зростанню висоти рослин відповідно до 119,6 та 116,7 см. Відсутність 

азоту при внесенні P60K30 збільшило приріст висоти рослин проти 

контролю лише на 0,9 см. Внесення повних мінеральних добрив NPK за 

роки досліджень сприяло зростанню біометричних показників, вони 

знаходились в межах 120,4-121,4 см. За результатами досліджень 

встановлено вплив на зернову продуктивність сорго зернового сорту 

Дніпровський 39 основних елементів мінерального живлення та їх 

комбінацій. 
 

143. Астахова Я. В. Вплив умов вирощування на ріст і розвиток 

рослин пшениці озимої. Актуальні проблеми науково-
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інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті 

сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / 

НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.  С. 45–46. 
Розглянуто вплив погодних умов та строків сівби на ріст і розвиток 

рослин різних сортів пшениці озимої по чорному пару та після ячменя 

ярого в Північному Степу. 
 

144. Безсусідня Ю. В. Накопичення розчинних вуглеводів 

рослинами жита озимого на час припинення осінньої вегетації. 

Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019.  С. 47–48. 
Вміст вуглеводів у вузлах кущіння рослин жита озимого значною 

мірою залежав від сортового складу, попередників та строків сівби. 

При цьому слід відмітити, що найвищий рівень синтезованих вуглеводів 

у вузлах кущіння рослин було відмічено у жита озимого сорту Пам‟ять 

Худоєрка (41,04 %) за сівби 14 вересня після ячменю ярого. Найменший – 

у сорту Стоір при проведенні сівби 5 жовтня як після соняшнику (28,80 

%), так і після ячменю ярого (29,03 %). 
 

145. Березовський С. В. Продуктивність гібридів кукурудзи різних 

груп стиглості залежно від строків їх сівби та способів збирання 

післяжнивних решток попередника в умовах північного Степу . 

Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 49–50. 
Проведеними дослідженнями було виявлено вплив строків сівби і 

різних способів збирання післяжнивних решток на продуктивність 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах північного Степу 

України. 
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146. Білозор І. В. Продуктивність пшениці озимої по попереднику 

сорго на зерно в зоні південного Степу України. Актуальні 

проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна 

в контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.   

С. 51–52. 
Встановлено вплив попередника сорго на зерно при вирощуванні 

пшениці озимої та зміни її урожайності залежно від агротехнічних 

заходів в арідних умовах південного Степу України. 
 

147. Бондаренко Н. С., Білозор І. В. Перспективи вирощування 

сорго на зерно в умовах гостропосушливого клімату 

Присивашшя. Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 

умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019.  С. 53–54. 
В тезах наведені дані про новостворений, скоростиглий сорт 

зернового сорго, білозерний, стійкий до вилягання, з швидким 

висиханням зерна після досягання повної його стиглості. Проведена 

порівнювана характеристика сорту Сріблясте зі стандартом – 

Генічеське 11 при вирощуванні в арідних умовах півдня України. 
 

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

Ільєнко О. В. Вплив стимуляторів росту, адаптогенів та дефіцит-

коректорів елементів живлення на формування врожайності 

насіння соняшнику. Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 

умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 61–62.  
Досліджено особливості росту, розвитку, нагромадження сухої 

речовини та формування елементів структури врожайності насіння 

соняшнику гібриду Ясон залежно від застосування стимуляторів росту, 

адаптогенів та дефіцит-коректорів елементів живлення в умовах 

Північного Степу України. 
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149. Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., 

Ільєнко О. В. Еффективність використання регуляторів росту 

Грейнактив-С у посівах ячменю ярого. Актуальні проблеми 

науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в 

контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.    

С. 63–64. 
Наведено результати досліджень ефективності передпосівної 

обробки насіння та позакореневого підживлення рослин ячменю ярого 

сорту Сталкер регуляторами росту Грейнактив-С в умовах Північного 

Степу України. 
 

150. Друмова О. М. Особливості вегетації рослин пшениці озимої 

в північному Степу. Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 

умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019.  С. 67–68. 
Виявлено особливості формування біометричних показників рослин 

різних сортів пшениці озимої залежно від погодних умов по чорному 

пару та після соняшника. 
 

151. Дудка М. І. Однорічні агрофітоценози – резерв рослинного 

протеїну. Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 

умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 71–72. 
Наведені результати 25-річних досліджень по зменшенню дефіциту 

протеїну в зеленому кормі при вирощуванні однорічних культур 

польового кормовиробництва, одержані в Ерастівській дослідній 

станції ДУ Інститут зернових культур в умовах недостатнього 

зволоження північного Степу. 
 

152. Дудка М. І., Пустовий С. І. Визначення ефективності 

попередника і мінерального живлення на продуктивність гібридів 
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кукурудзи в умовах північного Степу. Актуальні проблеми 

науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в 

контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.    

С. 73–74. 
Проведеними дослідженнями було виявлено вплив попередника і фону 

мінерального живлення на біометричні показники та продуктивність 

новостворених гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах 

нестійкого зволоження північної частини Степової Зони. 
 

153. Завалипіч Н. О. Ріст та розвиток рослин ячменю озимого на 

час припинення осінньої вегетації в умовах вирощування в 

північному Степу України (2016-2018 рр.). Актуальні проблеми 

науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в 

контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.           

С. 77–78. 
Наведено результати трьохрічних польових досліджень з вивчення 

реакції рослин ячменю озимого на строки сівби та норми висіву насіння 

в умовах північного Степу України. Найбільш інтенсивно розвивались 

рослини в посівах, де висівалось насіння з нормою 4,5 млн.шт./га. 

Збільшення норми висіву призводило до зменшення ростових процесів у 

рослин. Також ці показники зменшувались зі зміщення строків сівби в 

бік пізніх. 
 

154. Ковтун О. В. Сучасний стан та економічна ефективність 

виробництва сої в Україні. Актуальні проблеми науково-

інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті 

сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / 

НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019. С. 83–84. 
Проведено оцінку сучасного стану та економічної ефективності 

виробництва сої в Україні та її регіонах. Визначено області з 

економічно вигідним соєсіянням. 
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155. Костиря І. В., Остапенко М. А., Білозор І. В. Вплив зміни 

кліматичних умов та агротехнічних елементів технології на 

рослини пшениці озимої при проходженні зимового періоду в 

умовах південного Степу України. Актуальні проблеми науково-

інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті 

сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / 

НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.  С. 85–86. 
Встановлено взаємозв‟язок кліматичних змін і характерних 

особливостей в період проходження зимових місяців пшениці озимої, а 

також впливу агротехнічних заходів на зміни температурного режиму 

ґрунту та відповідну реакцію рослин під час проходження зимового 

періоду. 
 

156. Мицик Д. О., Педаш О. О. Продуктивність тритикале озимого 

залежно від прийомів вирощування в умовах північного Степу. 

Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 87–88. 
Наведені результати досліджень впливу строків сівби, норм висіву 

насіння та рівня мінерального живлення на ріст і розвиток рослин 

тритикале озимого та його продуктивність за сівби після ячменю ярого 

в умовах північного Степу України. 
 

157. Ноздріна Н. Л., Гасанова І. І. Вплив умов вирощування на 

формування елементів структури врожайності пшениці озимої в 

північному Степу. Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 

умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 91–92. 
Визначено особливості формування елементів структури 

врожайності сортів пшениці озимої Антонівка, Заможність, 

Литанівка, Розкішна та Сонечко по чорному пару та після ячменю 

ярого в умовах Північного Степу. У середньому за три роки досліджень 
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вищі значення біологічної врожайності по чорному пару відмічали у 

сортів Заможність і Литанівка, а після ячменю ярого – у сортів 

Заможність і Розкішна.  
 

158. Судак В.М. Ефективність сучасних хімічних засобів захисту 

кукурудзи від бур'янів в умовах Степу України. Актуальні 

проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна 

в контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.           

С. 95–96. 
Наведено результати гербіцидного захисту кукурудзи, що 

показують тісний взаємозв‟язок погодних факторів з ефективністю дії 

препаратів. Визначено найбільш дієві діючи речовини та ступінь 

забур‟яненості посівів кукурудзи після їх внесення в залежності від 

варіанту досліду. 
 

159. Ткаліч Ю. І., Ткаліч І. Д., Бочевар О. В. Дослідження 

кореневих систем польових культур у Степу України. Актуальні 

проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна 

в контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.           

С. 97–98. 
Наведено результати багаторічних досліджень з вивчення 

особливостей формування кореневих систем пшениці озимої, кукурудзи, 

соняшнику та гречки залежно від агротехнічних заходів вирощування.  
 

160. Усова Н. М., Цапик Д. М., Солодушко М. М.,                     

Романенко О. Л. Вплив мінерального живлення на урожайність і 

якість зерна пшениці озимої після непарових попередників. 

Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 99–100. 
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Наведено результати досліджень з визначення впливу 

мінеральних добрив на продуктивність пшениці озимої після 

непарових попередників в умовах південного Степу України. 

Встановлено оптимальні технологічні параметри застосування 

азотних підживлень,які забезпечують високі показники 

врожайності та якості зернової продукції.  
 

161. Шевченко О. М., Швець Н. В,. Соломонов Е. Г. Методика 

безперервного гербологічного моніторингу Orobanche cumana L. 

в сівозміні. Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 

умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 103–104. 
Запропоновано до впровадження в наукові польові дослідження 

методику оцінки загрози забур‟янення вовчком за різної концентрації 

соняшника в сівозміні. Для цього в загальному сівозмінному масиві 

виділяються мікроділянки, які засіваються соняшником. 
 

162. Явдощенко М. П., Педаш Т. М. Вплив пестицидів різного 

призначення на рівень розвитку хвороб листя пшениці озимої в 

умовах північного Степу України. Актуальні проблеми науково-

інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті 

сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / 

НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019. С.105–106. 
Наведені результати досліджень впливу препаратів різного 

призначення на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої в зоні 

північного Степу. Встановлено, що фунгіцид проявив значно більшу 

ефективність проти хвороб пшениці озимої в порівнянні з регулятором 

росту. Доведена можливість сумісного їх застосування. 
 

163. Якунін О. П., Дудка М. І., Мамєдова Е. І., Гладкий О. В. 

Ефективність позакореневого підживлення на фоні основного 

удобрення при вирощуванні  кукурудзи. Актуальні проблеми 

науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в 

контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-
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практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. Дніпро, 2019.           

С. 107–108. 
Наведено результати трирічних досліджень по виявленню 

ефективності позакореневого підживлення мікродобривами на фоні 

різних доз мінеральних добрив при вирощуванні кукурудзи, які 

проводились у ДП ДГ «Дніпро» ДУ Інститут зернових культур. 
 

164. Десятник Л.М., Вербицький Я.В. Вплив комплексних ріст-

регулюючих препаратів на продуктивність соняшнику в умовах 

посухи 2018 року. Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 

умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 113–114. 
В умовах посухи 2018 р. на формування урожаю насіння соняшнику 

найбільше впливав попередник озима пшениця порівняно з повторним 

посівом. Спостерігалась тенденція до підвищення урожайності у 

варіантах з полицевою оранкою. Застосування ріст-регулюючих 

біопрепаратів не привело до збільшення кількості отриманого урожаю. 
 

165. Шевченко С. М., Хейлик Д. К., Швець Н. В., Хижняк А. А. 

Методика оцінки водовбирної здатності грунтів. Актуальні 

проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна 

в контексті сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 

2019 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур.  Дніпро, 2019.  

С. 128–129. 
Для вивчення агрофізичних властивостей ґрунту рекомендована 

методика оцінки водовбирної здатності. Методика базується на 

встановленні глибини фільтрації води в орному шарі за допомогою 

твердоміра. Дозволяє об‟єктивно оцінити вплив обробітку ґрунту на 

агрофізичні показники. 
 

166. Денисюк О.В. Оцінка препотентності бугаїв-плідників за 

молочністю дочок. Актуальні проблеми науково-інноваційного 

забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 
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умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019.  С. 138–139. 
Викладено результати оцінки бугаїв-плідників сірої української 

породи за препотентністю в умовах ДПДГ «Поливанівка» 

Дніпропетровської області. Оцінені плідники характеризуються 

різноманітністю за продуктивністю нащадків (161,6 – 184,2 кг) та 

препотентністю (-0,70 – +0,66). 
 

167. Дімчя Г. Г., Денисюк О. В., Майстренко А. Н. Забезпеченість 

кормами та продуктивність худоби в дрібнотоварних 

присадибних господарствах. Актуальні проблеми науково-

інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті 

сучасних ринкових умов : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / 

НААН, ДУ Інститут зернових культур.  Дніпро, 2019. С. 140–141. 
Визначено, що в дрібнотоварних господарствах населення 

Дніпропетровській області в 2018 році від фуражної корови отримали 

усього 3855 кг молока, або менше на 23 % ніж у середньому по Україні 

та на 35 % у порівнянні з спеціалізованими сільськогосподарськими 

підприємствами. 
 

168. Маршалкіна Т. В., Денисюк О. В. Скринінг засобів 

дезінфекції щодо їх дезінвазійних властивостей у птахівництві. 

Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 

виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С. 144–145. 
В результаті проведеного скринінгу найпоширеніших засобів 

дезінфекції у птахівництві було виявлено найбільш ефективний 

препарат «Максисан», який проявив високий рівень дезінвазійної 

ефективності щодо яєць нематод та ооцист еймерій курей in vitro. 
 

169. Халак В. І., Ільченко М. О. Продуктивність та економічна 

оцінка використання свиноматок різної експлуатаційної цінності. 

Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення 
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виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і 

спеціалістів (Дніпро, 30-31 травня, 2019 р.) / НААН, ДУ Інститут 

зернових культур. Дніпро, 2019. С.147–149.  
Наведено результати досліджень показників відтворювальних якостей 

свиноматок великої білої породи різної  експлуатаційної цінності та 

розраховано економічну ефективність їх використання. Встановлено, що 

свиноматки великої білої породи категорії «висока експлуатаційна 

цінність»  характеризуються високим рівне адаптації (тривалість життя  

становить  54,2±2,26  міс., кількість опоросів – 8,0±0,39) та 

відтворювальної здатності (багатоплідність -10,9±0,15 гол, маса гнізда на 

час відлучення – 80,1±1,22 кг), а їх використання забезпечує одержання 

додаткової продукції на рівні 5,11 %. 
 

170. Халак В. И., Бордун А. М., Ильченко М. А. Племенная 

ценность и продуктивность свиней. Актуальные проблемы  

инновационного развития и кадрового обеспечения АПК:  

материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 6–7 июня  

2019 года) / редкол.: Н. Н. Романюк [и др.]. Минск, БГАТУ,  2019.  

С. 237-240.  
В статье приведены результаты исследований показателей 

собственной продуктивности молодняка свиней крупной белой породы и 

воспроизводительных качеств свиноматок различной племенной 

ценности. Установлено, что эффективными методами оценки и 

отбора ремонтных свинок и проверяемых свиноматок является отбор 

животных по индексу BLUP (материнская линия). Многоплодие 

свиноматок с указанным индексом на уровне 124,54±2,526 баллов 

составляет 10,7-12,5 поросят на один опорос, масса гнезда на дату 

отъема в возрасте 30-35 дней – 79,8-82,2 кг. 
 

171. Педаш Т. М., Гирка Т. В. Сажкові хвороби кукурудзи та 

стійкість до них сучасних гібридів в умовах північного Степу 

України. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи 

розвитку: матеріали V міжнар. наук. практ. конф. (7 червня            

2019 р., м. Київ). М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т 

експертизи сортів рослин. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2019. С. 214–215. 
Наведено результати досліджень ураженості гібридів кукурудзи 

(Zea mays) сажковими хворобами. Загалом, у ході досліджень було 
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проаналізовано 52 гібрида кукурудзи (35-40 щорічно) різних груп 

стиглості. За роки досліджень встановлена тенденція до зниження 

рівня ураження рослин кукурудзи пухирчастою сажкою і, навпаки, 

збільшення рівня розвитку летючої в умовах північного Степу. 

Визначено, що комплексну стійкість до сажок мали середньоранні 

гібриди ДН Астра, ДН Велес і ДН Рубін. 
 

172. Чабан В. І., Льоринець Ф. А., Ковальова Н. В., Шайтор Т. М. 

Ефективність використання рослинних решток в сівозмінах 

Північного Степу України. Інноваційні технології в умовах зміни 

клімату: матеріали всеукр. наук.-пркт. конф. (12 червня 2019 р., 

Полтава), Полтавська ДСГДС ім. М.І. Вавілова ІС і АПВ НААН, 

НУБіП, Укр. лабор. якості і безпеки продукції АПК. Полтава:           

ПП «Астрая», 2019. С. 10–12. 
Досліджено ефективність використання нетоварної продукції 

культур сівозміни на родючість ґрунту та продуктивність ріллі в 

умовах північного Степу. Встановлено, що застосування рослинних 

решток польових культур у сівозміні сприяло підвищенню вмісту гумусу 

у ґрунті та формуванню його додатного балансу. Компенсація виносу 

азоту і калію досягала оптимальних параметрів для збереження 

родючості чорнозему. Їх сумарна дія на продуктивність сівозміни 

незначно поступалася варіантам з мінеральними добривами і становила 

93–96 %. 
 

173. Чабан В.І, Подобед О.Ю, Клявзо С.П. Термічні ресурси 

Північного Степу України в контексті глобального потепління. 

Інноваційні технології в умовах зміни клімату: матеріали всеукр. 

наук.-пркт. конф. (12 червня 2019 р., Полтава), Полтавська 

ДСГДС ім. М.І. Вавілова ІС і АПВ НААН, НУБіП, Укр. лабор. 

якості і безпеки продукції АПК. Полтава: ПП «Астрая», 2019.               

С. 20–22. 
Проведена оцінка змін термічних ресурсів північного Степу України 

в умовах глобального потепління. Формування продуктивності 

сільськогосподарських культур проходить на фоні підвищення (на 0,7–

1,0 °С) температурного режиму. Підвищення середньої температури 

повітря у літні місяці привело до суттєвого збільшення теплових 

ресурсів, що надає можливості розширити ареал вирощування 

теплолюбних культур, пізньостиглих сортів і гібридів 
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сільськогосподарських культур в північному Степу України та 

поширити його на північ.  
 

174. Гасанова І. І., Веклич А. С., Ноздріна Н. Л. Особливості 

вегетації рослин пшениці озимої залежно від гідротермічних 

чинників та заходів агротехніки в Північному Степу  Інноваційні 

технології в умовах зміни клімату : матеріали всеукр. наук.-практ. 

конф. (12 червня 2019 р., Полтава), Полтавська ДСГДС 

ім. М. І. Вавилова ІС і АПВ НААН, НУБіП, Укр. лабор. якості і 

безпеки продукції АПК . Полтава: ПП «Астрая», 2019. С. 29–31. 
За результатами досліджень, проведених в 2011–2015 рр. в умовах 

Північного Степу, виявлено особливості вегетації рослин пшениці 

озимої залежно від температурного режиму, вологозабезпечення 

посівів у різні фази розвитку та агротехнічних чинників. Доведено, що 

після ячменю ярого за внесення повного мінерального добрива з 

підвищеним вмістом азоту (60–90 кг/га д. р.) такі показники, як висота 

рослин, коефіцієнт загальної кущистості, абсолютно суха маса 100 

рослин, площа листкової поверхні досягали максимальних значень. 
 

175. Яланський О.В., Середа В. І., Носов М. Г., Байса І. П., 

Таганцова М. М. Вміст цукрів в соці стебел сорго цукрового 

залежно від насінневої продуктивності Генетика і селекція в 

сучасному агрокомплексі:матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

(26 червня 2019 р.) / [Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та 

ін.]. Умань, 2019. С. 152–153.  
Встановлено, що вміст цукрів у сокові стебел сортозразків без зерна 

– вищий, ніж у тих же сортозразків із зерном. Різниця може сягати 

12%. Впровадження пізньостиглих стерильних гі-бридів цукрового сорго 

є обгрунтованим селекційним заходом для підвищення врожаю цукру з 

гектара. 
 

176. Халак В. И., Бордун А. Н., Зельдин В. Ф.,  Ильченко М. А. 

Показатели собственной продуктивности ремонтных свинок и 

воспроизводительные качества свиноматок различной племенной 

ценности. Наука и образование в современном мире: вызовы ХХІ 

века : материалы ІІІ междунар. науч.- практ. конф. (г. Нур-
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Султан, 10–12 июля 2019). Нур-Султан: Мастер ПО. 2019. Т. IV. 

С. 388–392.  
Целью исследований было провести оценку ремонтных свинок 

крупной белой породы по показателям  собственной продуктивности, 

свиноматок – по воспроизводительным качествам, а также 

определить степень связи признаков с низким коэффициентом 

наследуемости. Установлено, что ремонтные свинки крупной белой 

породы по показателям собственной продуктивности (возраст 

достижения живой массы 100 кг, дней; толщина шпика на уровне 6-7 

грудных позвонков, мм), а проверяемые свиноматки – по 

воспроизводительным качествам (многоплодие, гол.; масса гнезда на 

дату отъема в возрасте  28-35 дней, кг) соответствуют требованиям 

І класса и класса «элита» согласно действующей Инструкции по 

бонитировке свиней 2003 года. Эффективными методами оценки и 

отбора высокопродуктивных животных по показателям собственной 

продуктивности и воспроизводительным качествам является 

использование индекса BLUP, а также оценочных индексов Н.Д. 

Березовского (І) и  выравненности гнезда свиноматки по живой массе 

поросят на дату их рождения (ІВГ). Количество достоверных 

коэффициентов корреляции  между индексом BLUP, показателями 

собственной продуктивности ремонтных свинок и воспроизводительными 

качествами свиноматок составляет 80,0 % (Р<0,001). 
 

177. Клімова О. Є., Бідник О. О. Мінливість господарсько-

корисних ознак гібридів кукурудзи цукрової при загущенні 

посівів. Наукові читання до 100-річчя від дня народження 

професора Івана Вікторовича  Яшовського : матеріали міжнар. 

наук. конф. 14–15 серпня 2019 р. Національний науковий центр 

Інститут землеробства Національної академії наук України. 

смт.Чабани м. Київ, 2019. С. 81–82. 
Наводяться результати вивчення реакції гібридів кукурудзи цукрової 

на загущення посівів і проведено вивчення особливостей формування 

господарсько-корисних ознак залежно від густоти стояння рослин. 
 

178. Лазарєв Є. В. Оцінка чутливості ліній кукурудзи селекції ДУ 

Інституту зернових культур до збудника летючої сажки в умовах 

північного степу України. Наукові читання до 100-річчя від дня 

народження професора Івана Вікторовича Яшовського : 
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матеріали міжнар. наук. конф. 14-15 серпня 2019 р. Національний 

науковий центр Інститут землеробства Національної академії 

наук України. смт.Чабани. м. Київ.  С. 83–84. 
У дослідженні була проведена оцінка стійкості ліній кукурудзи, 

селекції ДУ Інститут зернових культур НААН України, до збудника 

летючої сажки. Виділено 8 зразків з низькою чутливістю до збудника 

летючої сажки гриба S. reiliana. 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 кукурудзи, 

резистентних до ураження S. reiliana. 
 

179. Халак В. И. Некоторые показатели интерьера, откормочные и 

мясные качества молодняка свиней разных классов 

распределения по индексу А. Сазера – Х. Фредина. Аграрная 

наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, 

Казахстана, Беларуси и Болгарии : сб.  науч. докл. XXII  

междунар.  науч.-практ.  конф. (Якутск, 14 – 15 августа 2019 г.). 

Новосибирск: СФНЦА РАН, 2019. С. 213–215. 
В работе приведены результаты исследований некоторых 

показателей интерьера, откормочных и мясных качеств молодняка 

свиней разных классов распределения по индексу А. Сазера – Х. Фредина 

и определены их корреляционные связи.  

Установлено, что молодняк свиней ІІ группы (индекс А. Сазера –               

Х. Фредина равен  -1,791 –  -0,329 балла),  по сравнению с ровесниками І 

(индекс А. Сазера – Х. Фредина равен +0,002 – +3,211 балла) 

характеризовался более высокими показателями среднесуточного 

прироста живой массы за период контрольного откорма (на 0,014 кг,  

td=2,74, P<0,05), толщины шпика на уровне 6-7 грудных позвонков  (на 

2,1 мм,  td=3,33, P<0,01) и активности аланинаминотрансферазы 

(АлАт), (на 5,5 ед/л, td=1,16, P>0,05). Коэффициент парной корреляции 

между биохимическими показателями сыворотки крови, 

откормочными и мясными качествами  молодняка свиней крупной белой 

породы варьировал в пределах от –0,483±0,1826 (среднесуточный 

прирост живой массы за период контрольного откорма, кг. × 

активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), ед/л,) до 

+0,161±0,2058 (толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм × 

концентрация общих липопротеидов,  мг%). Достоверную 
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корреляционную связь установлено между среднесуточным приростом 

живой массы за период контрольного откорма и активностью 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) (–0,483±0,1826, tr=2,64, P<0,05). 
 

180. Козир В. С. Рівень годівлі і продуктивність бугайців 

шаролезської породи по періодам вирощування. Сучасний стан 

та перспективи розвитку тваринництва україни в умовах 

євроінтеграції : матеріали  всеукр. інтернет конференції, присвяч. 

річниці від дня народж. В. П. Коваленка (м. Херсон, 12 вересня 

2019 р.) Науково-інформаційний вісник. Херсон. 2019. Вип.12. 

С. 103–109. 
Наведено результати досліджень показників продуктивності 

бугайців шаролезької породи по періодам вирощування залежно від рівня 

годівлі. Тварини шаролезської породи української генерації в еколого-

економічних умовах Придніпров'я проявляють високу інтенсивність 

росту, хороші м'ясні якості і, в залежності від поставленої задачі, 

можуть бути використані для отримання молочної телятини (з забоєм 

в 6-8 місяців), молодої яловичини (з забоєм в 12-15 місяців) та 

гастрономічної яловичини (з забоєм у віці старше 16 місяців). 
 

181. Димчя Г.Г., Денисюк А. В., Майстренко А. Н. Рост и развитие 

телок разных поколений серой украинской породы. Научное 

обезпечение развития животноводства в Российской Федерации: 

материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию 

академика Л.К. Эрнста (г. Дубровицы, 23-25 сентября 2019 г.) / 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста. Дубровицы, 2019.                

С. 144–147. 
Установлено, что телки современного стада серой украинской 

породы характеризуется медленным типом интенсивности роста с 

индексом формирования – 0,343, напряженности – 0,125 и 

равномерности – 0,48. По сравнению с аналогами предыдущих 

поколений, они достоверно уступают им по высоте в холке на 4,2 см 

(Р>0,999), глубине груди на 4,4 см (Р>0,999), ширине в маклоках – на    

7,0 см (Р>0,999), обхвате груди – на 12 (Р>0,999). Однако превосходят 

по косвенной длине туловища – на 7,6 см (Р>0,999).  Выбывшие 

животные были более крупнотелыми, но уступали животным 

современного стада по индексам: растянутости – на 9,7 (Р>0,999), 

грудном – на 4,2 (Р>0,999), и длинноногости на 1,5 (Р>0,999), 
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одновременно превосходя их по индексам – сбитости на 14,1 (Р>0,999), 

массивности на 4,6 (Р>0,999) и глубокогрудности на 2,7 (Р>0,999). По 

абсолютному приросту живой массы от рождения до 18-месячного 

возраста телки современного стада  превосходили своих выбывших 

аналогов на 32,8 кг (Р>0,999). 
 

182. Зельдин В.Ф. Взаимосвязь показателей качества спермы 

хряков разных генотипов с продуктивностью свиноматок и 

потомков Научное обеспечение развития животноводства в 

Российской Федерации : материалы междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 90-летию академика Л.К. Эрнста (г. Дубровицы, 23-25 

сентября 2019 г.) / ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

Дубровицы, 2019. С. 192–195. 
В статье приведены результаты исследований показателей 

качества спермы хряков разных генотипов и их взаимосвязь с 

продуктивностью свиноматок и потомков. 
 

183. Козырь В. С., Майстренко А. Н. Резервы укрепления 

экономики свиноводства. Научное обеспечение развития 

животноводства в Российской Федерации : материалы 

междунар. науч. конф. Посвящ. 90-летию академика Л.К. Эрнста                          

(г. Дубровицы, 23-25 сентября 2019 г.) / ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. 

Л. К. Эрнста.  Дубровицы, 2019. С. 236–240. 
Приведены результаты  экономического анализа и производственно-

финансовой деятельности предприятий  при использовании имеющихся 

резервов в свиноводстве. 

Доказана необходимость 15% имеющихся свиноматок осеменять 

хряками-производителями плановой породы, а остальное поголовье 

маток  производителями специализированных мясных пород.  
 

184. Халак В. И., Чернявский С. Е., Чегорка П. Т. Уровень 

фенотипической консолидации воспроизводительных качеств 

свиноматок разной интенсивности роста в раннем онтогенезе 

Научное обеспечение развития животноводства в Российской 

Федерации : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию академика Л.К. Эрнста (г. Дубровицы, 23-25 сентября             
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2019 г.) / ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Дубровицы, 2019. 

С. 491–496. 
Проведены исследования показателей роста ремонтных свинок и 

воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы 

французской селекции разных классов распределения по коэффициенту 

спада роста, определен уровень фенотипической консолидации 

указанных групп признаков и критерии отбора высокопродуктивных 

животных.  

Результаты исследований показателей живой массы ремонтных 

свинок в 2-, 4- и 6-месячном возрасте свидетельствуют о том, что они 

соответствуют минимальным требованиям і класса и класса элита, 

согласно действующей инструкции по бонитировке свиней. 

Установлено, что коэффициент интенсивности спада роста у 

животных подконтрольного стада варьирует в пределах от 39,82 до 

87,77 балла, а максимальными показателями воспроизводительных 

качеств характеризуются свиноматки, у которых данный 

коэффициент равен 58,54-76,64 баллов. Коэффициенты 

фенотипической консолидации (К1, К2) показателей роста ремонтных 

свинок и воспроизводительных качеств свиноматок подопытных групп 

варьирует в пределах от -0,253 до 0,692 балла. 
 

185. Халак В. И. Ген рецептора меланокортина 4 (Mc4r) и его 

связь с некоторыми полигенными признаками молодняка свиней. 

Современные достижения и проблемы генетики и биотехнологии 

в животноводства : материалы междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 90-летию академика Л. К. Эрнста (г. Дубровицы, 24 

сентября-1 октября 2019 г.) / ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста.  

Дубровицы, 2019. С. 234–238. 
Приведены результаты  исследования откормочных и мясных 

качеств молодняка свиней крупной белой породы и установлено 

ассоциацию полиморфизма g.142g>a гена Mc4r с указанными группами 

признаков. Результаты исследований показали, что за основными 

показателями откормочных и мясных качеств превосходят 

минимальные требования класса элита по возрасту достижения живой 

массы 100 кг на 8,57 %, толщине шпика на уровне 6-7 грудных позвонков 

– на 30,9 %, длине охлажденной туши – на 3,8 %. Достоверную разницу 

выявлено между животными разных генотипов (аg - аа) по 

среднесуточному пиросту живой массы за период контрольного от 
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корма (8,10 %), возрасту достижения живой массы 100 кг (6,79 %), 

длине охлажденной туши (1,33 %) и ее беконной половины (3,15 %), а 

также индексу о. вангена (14,28 %). Коэффициент корреляции (r) 

между толщиной шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, индексом О. 

Вангена и Т1 – фактором колеблется в пределах от +0,512 до +0,971, 

что свидетельствует о эффективности использования указанных 

интегрированных показателей в селекционно-племенной работе. 
 

186. Ильченко М. А.,  Халак В. И., Чернявский С. Е. Полигенно-

наследственные признаки молодняка свиней универсального 

направления продуктивности и их оценка по некоторым 

индексам. Новейшие направления развития аграрной науки в 

работах молодых ученых : сб. материалов VII междунар. науч.-

практ. конф. (15–17 октября 2019 года, г. Новосибирск). 

Новосибирск, 2019. С. 165–168. 
В статье приведены результаты исследований показателей 

откормочных и мясных качеств молодняка свиней крупной белой 

породы венгерского и английского происхождения, проведено оценку 

указанных групп признаков с использованием некоторых оценочных 

индексов. На основании анализа результатов исследований  

установлено, что молодняк свиней крупной белой породы зарубежного 

происхождения характеризуется достаточно высокими показателями 

откормочных и мясных качеств (средние показатели по возрасту 

достижения живой массы 100 кг и толщине шпика на уровне 6-7 

грудных позвонков соответствуют классу «элита»). С учетом 

дифференциации групп животных по происхождению установлено 

достоверное превосходство молодняка свиней крупной белой породы 

английского проихождения по сравнению с ровесниками венгерского 

происхождения по указаным группам признаков в среднем на  5,27 %. В 

условиях племенных заводов и репродукторов по разведению свиней 

различных генотипов предлагаем для оценки исходных родительських 

форм по качеству потомства использовать оценочные индексы СИ5 и 

Ів (r= – 0,931 - +0,832). 
 

187. Халак В. И., Гутый Б. В., Горчанок А. В.  Индекс А. Сазера – 

Х. Фредина – эффективный метод оценки откормочных и мясных 

качеств молодняка свиней: Наукові засади підвищення  

ефективності  сільськогосподарського  виробництва : матеріали  
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ІІІ  міжнар. наук.-практ.  конф. (30–31  жовтня 2019 р.) у 2-х ч.       

Ч. 2. Харків: ХНАУ, 2019. С. 258–260. 
Изучено откормочные и мясные качества молодняка свиней разных 

классов распределения по индексу А. Сазера – Х. Фредина, определено 

экономическую эффективность результатов исследований.  

Установлено, что молодняк свиней крупной белой породы 

подконтрольного стада характеризуется достаточно высокими 

показателями откормочных и мясных качеств (показатели: «возраст 

достижения живой массы 100 кг», «затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы, корм. ед.», «толщина шпика на уровне 6-7 грудных 

позвонков, мм», «длина охлажденной туши, см») соответствуют 

минимальным требованиям  І класса и класса «элита». Результаты 

исследований свидетельствуют, что животные І группы (индекс              

А. Сазера – Х. Фредина равен +0,013 – +2,09) достоверно превосходили 

ровесников ІІ группы (индекс А. Сазера – Х. Фредина равен -2,670 – -

0,542) по основным показателями откормочных и мясных качеств на 

2,20-16,49 %.  Максимальную прибавку (+3,18 %) получено от 

животных І группы (индекс А. Сазера – Х. Фредина равен +0,013 – 

+2,09). 
 

188. Козирь В.С. Отложение белка в теле шаролезских бычков. 

Актуальні  питання технології продукції тваринництва : зб. 

статей за результатами ІV всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30-

31 жовтня 2019 р.). Полтава, 2019. С. 158–163. 
Изучена возрастная динамика накопления белка в мышечной ткани 

бычков  шаролезской  породы.  Приведены  результаты  исследований  

морфологического состава туш и их мякотной части. Доказана 

производственная и экономическая  целесообразность  выращивания  

животных  этой  породы  до  30-месячного  возраста  для  получения  

высококачественной  конкурентоспособной говядины. 
 

189. Халак В.И. Биохимические показатели сыворотки крови 

молодняка свиней и их связь с физико-химическими свойствами 

длиннейшей мышцы спины. Современные проблемы и  

перспективы исследований в анатомии и гистологии  животных: 

материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной  памяти  

профессора Д. Х. Нарзиева. (Витебск, 31 октября – 1 ноября               



79 

 

2019 г.) / УО  ВГАВМ; Самаркандский ИВМ. Витебск : ВГАВМ,  

2019.  С. 155–157. 
В статье приведены результаты исследований биохимических  

показателей  сыворотки крови,  физико-химических свойств  

длиннейшей  мышцы спины и опреден уровень их корреляционных связей. 

Установлено, что количество образцов высокого качества  с  учетом  

основных  показателей  физико-химических  свойств длиннейшей  

мышцы  спины  варьирует  в  пределах  от  8,33  до  20,84%, а  

биохимические  показатели  сыворотки  крови  молодняка  свиней 

крупной  белой  породы  соответствуют  физиологической  норме  

клинически  здоровых  животных.  Коэффициент  парной  корреляции  

между биохимическими  показателями  сыворотки  крови  и  физико-

химическими  свойствами  длинейшей  мышцы  спины  молодняка  
свиней крупной белой породы варьирует в пределах от – 0,543 до +0,46. 
 

190. Халак В.І., Стадницька О. І. Відгодівельні, забійні та м’ясні 

якості молодняку свиней, одержаних за умови використання 

різних методів розведення. Актуальні проблеми агропромислового 

виробництва України : матеріали VIІІ всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених  (с. Оброшине, 14 листопада 2019 р.). Львів-

Оброшине, 2019. С. 65–67. 
Досліджено відгодівельні, забійні та м‟ясні якості молодняку свиней 

за умови використання різних методів розведення та розраховано 

економічну ефективність результатів досліджень. Встановлено, що 

різниця між тваринами генотипу ½ велика біла × ½ ландрас, ½ велика 

біла × ½ дюрок та молодняком свиней великої білої породи за 

середньодобовим приростом живої маси, віком досягнення живої маси 

100 кг і витратами корму на 1 кг приросту  склала 107,5 (td=9,86) і 

178,0 г (td=11,26), 18,4 (td=9,29), і 27,4 діб (td=14,19), 0,55 (td=11,0) і 

0,74 корм. од. (td=17,61). Помісний молодняк свиней переважав 

чистопородних ровесників за забійним виходом на 1,5 (td=2,55)  і 3,1 % 

(td=7,54), за довжиною охолодженої туші – на 2,9 (td=3,57) та 2,2 см 

(td=5,09), за площею «м‟язового вічка» – на 2,0 (td=2,04)  і 3,5 см
2
 

(td=4,12) відповідно. Максимальне значення площі «м‟язового вічка» 

виявлено у тварин поєднання   ½ велика біла × ½ дюрок – 37,0±0,58 см
2
. 

Використання кнурів-плідників породи  ландрас та дюрок сприяло 

також збільшенню маси задньої третини охолодженої півтуші, у 

порівнянні з І контрольною групою на 0,7 (td=3,27) і 1,1 кг (td=5,55), 
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виходу м‟язової тканини – на 1,8 (td=2,31) і 1,0 % (td=1,35) та 

зменшенню товщини  шпику  на рівні 6-7 грудних хребців – на 4,1 

(td=5,54) і 4,4 мм  (td=5,64). Найвищу економічну ефективність за 

відгодівельними якостями одержано від молодняку свиней поєднання ½ 

велика біла × ½ ландрас і ½ велика біла × ½ дюрок. Від молодняку 

свиней зазначених груп одержанню додаткової продукції на 15,1-22,8 % 

більше ніж від чистопородних ровесників. 
 

191. Chegorka P., Mal’tsev I. Birds of Prey in the collections of 

Zoological Museum of Dnipro National University. Bird of Prey of 

Ukraine and surrounding tirritiries : abstract book of the V intern. 

conf.  of Working group on Birds of Prey and Owls of Ukraine (Kryvyi 

Rih. 14-17 November. 2019) / V. Stryhunov (ed). Kryvyi Rih, 2019. 

P.28.  
Zoological Museum of DNU was founded in 1924. They formed the basis 

of the Department of Nature of the Katerynoslav Regional Museum named 

after О.M. Pol. Today, the total number of faunistic exhibits is 7623, 

including birds - 3586. Falconiformes are represented in a collection of 28 

species (93 stuffed birds and 118 carcasses) out of 33 available in Ukraine 

(missing Red Kite, Lesser Spotted Eagle, Egypten Vulture, Gyrfalcon, Lesser 

Kestrel). Quantitatively prevail in the collection is a Red Footed Falcon – 30, 

Black Kite – 21, Kestrel – 20, Sparrowhawk – 17. The collection of the 

Zoological Museum of DNU is not used scientifically, it can be important in 

faunal studies, especially in terms of retrospective assessment of the status of 

rare species 
 

192. Халак В. И., Чернявский С. Е., Ильченко М. А., Петулько П. В., 

Горчанок А. В., Биохимические показатели сыворотки крови и их 

связь с откормочными и мясными качествами молодняка свиней 

разных генотипов по SNP c.1426 g>a гена рецептору 

меланокортина 4 (Mc4r) Биотехнология: достижения и  

перспективы развития : сб. материалов IV  междунар. науч. – 

практ. конф., УО Полесский государственный университет           

(г. Пинск, 20–22 ноября 2019 г.) / Министерство образования 

Республики Беларусь [и др.]. Пинск: ПолесГУ, 2019.  С. 38–41. 
Проведено исследование некоторых биохимических показателей 

сыворотки крови, откормочных и мясных качеств молодняка свиней 
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разных генотипов по SNP c.1426 G>A гена рецептора меланокортина 4 

(Mc4r), определено уровень их корреляционных связей. 

Установлено, что молодняк свиней ІІ группы (AG) превосходил 

ровесниками І (AA) по среднесуточному приросту живой массы за 

период контрольного откорма на 0,033 кг (td=5,52 P<0,001) и 

характеризовался меньшими показателями  толщины  шпика на уровне 

6-7 грудных позвонков (на 1,8 мм,  td=2,22, P<0,01) и возраста 

достижения живой массы 100 кг (на 9,9 дней, td=5,40, P<0,001). 

Исследования поазали, что биохимические показатели сыворотки крови 

молодняка свиней соответствуют физиологической норме клинически 

здоровых животных, откормочные и мясные качества молодняка 

свиней разных генотипов по SNP c.1426 G>A гена рецептора 

меланокортина 4 (Mс4r) – І классу и классу элита. Корреляционные 

связи между биохимическими показателями сыворотки крови, 

откормочными и мясными качествами молодняка свиней являются не 

достоверными и не могут использоваться в селекции как маркеры 

указанных признаков. 
 

193. Халак В. И., Чернявский С. Е.,. Сидашова С. А., Горчанок А. В. 

Количественные признаки и уровень их фенотипической 

консолидации у свиноматок разной эксплуатационной ценности. 

Модернизация аграрного образования: интеграция науки и 

практики : сб. науч. тр. по материалам V междунар. науч.- практ. 

конф.(5 дек. 2019 г.). Томск-Новосибирск: ИЦ Золотой колос, 

2019. С. 290–294. 
Изучено показатели воспроизводительных качеств свиноматок 

крупной белой породы разной эксплуатационной ценности, определен 

уровень фенотипической  консолидации основных количественных 

признаков. Установлено,  что  свиноматки  крупной  белой  породы  

подконтрольного стада  по  показателям  воспроизводительных  

качеств  (многоплодие,  гол; масса гнезда на дату отъема в возрасте 

28-35 дней, кг) отвечают І классу и классу элита. 
 

194. Халак В.І., Ільченко М. О., Грабовська О. С., Петулько П. В. 

Економічна ефективність використання молодняку свиней великої 

білої породи різних генеалогічних ліній. Молоді вчені у розв‟язанні 

актуальних роблем біології, тваринництва та ветеринарної 

медицини : матеріали ХVIII всеукр. наук.-практ. конф. молодих 
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вчених, присвяч. 90-річчю від дня народж. В. Й. Скорохода                 

(м. Львів 5–6 грудня 2019 р.). Львів. Інститут біології тварин, 

2019. Т. 21, № 3. С. 163. 
Досліджено відгодівельні та м‟ясні якості молодняку свиней великої 

білої породи різних генеалогічних ліній, розраховано економічну 

ефективність їх використання. Встановлено, що молодняк свиней великої 

білої породи підконтрольного стада (ТОВ «Агро – Еліта» Дніпропетровської 

області) характеризується достатньо високими показниками відгодівельних 

і м‟ясних якостей. За ознаками, які є обов‟язковими під час проведення 

бонітування свиноматок і кнурів-плідників (додаток 11 до пункту 4.5.3 

Інструкції з бонітування свиней) вони належать до І класу та класу еліта. В 

розрізі генеалогічних ліній максимальні абсолютні показники відгодівельних 

та м‟ясних якостей і прибавку додаткової продукції одержано від тварин 

лінії Славутич 491 (+3,09 % або 753,21 грн./гол.) Ефективним методом 

оцінки зазначених груп ознак є використання індексу Б. Тайлора.  
 

195. Козырь В. С., Карлова Л. В., Милостивый Р. В. 

Эффективность разведения европейских голштинов обусловлена 

экологией и генетикой. Интенсификация животноводства : сб. 

статей междунар. науч. конф. (Пекин, КНР) Пекин: Ифинити, 

2019. С. 184–191. 
Чем культурнее порода любого вида животных, тем больше она 

требует оптимальных технологических, кормовых и экологических 

условий, без которых невозможно проявлять генетический потенциал 

продуктивности. Европейские голштины создавались в благоприятных 

климатических условиях, В связи с этим определенный научный интерес 

представляет изучение популяции в экстремальных условиях степной 

зоны Украины на традиционных кормах региона. Доказано, что порода 

обладает высокой пластичностью, которые проявляется в хорошей 

акклиматизации и воспроизводительной способностью, не снижая 

молочной продуктивности.  
 

196. Халак В. И., Гутый Б. В. Некоторые показатели интерьера и 

их связь с откормочными и мясными качествами молодняка 

свиней.  Инновации в животноводстве – сегодня и завтра : сб. 

науч. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 

70-летию РУП «Научно-практический центр Национальной 
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академии наук Беларуси по животноводству» (г. Жодино, 19–20 

дек. 2019 г.). Минск: Беларуская навука, 2019. С. 151–155. 
Изучено некоторые показатели интерьера, откормочные и мясные 

качества молодняка свиней и определен уровень их корреляционных 

связей. Установлено, что биохимические показатели сыворотки крови 

(активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), ед/л; активность 

аланинаминотрансферазы (АлАТ), ед/л, активность щелочной 

фосфатазы, ед./л., концентрация общих липопротеидов, мг%) 

молодняка свиней крупной белой породы  соответствуют 

физиологической норме клинически здоровых животных.  Молодняк 

свиней подконтрольного стада   достигает живой массы 100 кг за 

171,4 дней, среднесуточный прирост живой массы за период 

контрольного откорма составляет 0,575 кг,  толщина шпика на уровне 

6-7 грудных позвонков – 20,96 мм. Индекс Б. Тайлера варьирует в 

пределах от 129,44 до 174,04 балла. Более высокими показателями 

откормочных и мясных качеств (на 5,12-17,67 %) характеризуются 

животные, у которых индекс Б. Тайлера находится в пределах от 

160,14 до 174,04 балла. Достоверную корреляционную связь между 

концентрацией общих липопротеидов,  активностью аспартатаминотрансферазы 

(АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) сыворотки крови, 

откормочными и мясными качествами молодняка свиней не 

установлено. Это дает основание утверждать, что указанные 

биохимические показатели сыворотки крови не являются маркерами  

откормочных и мясных качеств молодняка свиней. 
 

197. Халак В. И., Сидашова С. А., Конкс Т. Н. Полигеннонаследуемые 

признаки и их фенотипическая консолидация у свиноматок 

разного уровня адаптации. Инновации в животноводстве – 

сегодня и завтра : сб. науч. ст. по материалам междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 70-летию РУП «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по 

животноводству» (г. Жодино, 19–20 дек. 2019 г.).  Минск: 

Беларуская навука, 2019. – С. 155–159. 
В статье приведены результаты исследований показателей 

воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой породы 

разного уровня адаптации, а также определен уровень фенотипической 

консолидации основных количественных признаков.  
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Установлено, что свиноматки крупной белой породы 

подконтрольного стада по показателям воспроизводительных качеств 

(многоплодие, гол; масса гнезда на дату отъема в возрасте 28-35 дней, 

кг) отвечают І классу и классу элита.  
 

198. Козырь В. С. Роль животноводства в формировании продово-

льственных ресурсов в мире. Приоритетные и инновационные 

технологии в животноводстве – основа модернизации 

агропромышленного комплекса России : сб. научн. статей 

междунар. науч.-практ. конф. науч. сотр и препод.(г. Ставрополь, 

25 декабря 2019). Ставрополь: Агрус, 2019. С. 65–70. 
В статье приведены основные тенденции в формировании 

продовольственной безопасности в мировом масштабе, при этом 

показана  ключевая роль продукции животноводства в удовлетворении 

ключевых потребностей населения. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ БЮЛЕТЕНІ, СТАТТІ В 

ГАЗЕТАХ 
 

199. Черчель В. Ю., Черенков А. В., Дзюбецький Б. В. Реалії і 

перспективи її величності кукурудзи. Агропрофі. 2019.  №24 

(443). С.1, 8–9. (Інтерв'ю записала Тетяна Шелкопляс). 
 

200. Солодушко М., Немеровченко О. Перезимували добре – далі 

якісний догляд за посівами озимих.  Берег надій. № 11 (1132).  

14.03.2019 р. 
 

201. Солодушко М. Успішна зимівля – гарна передумова врожаю. 

Рідний край. № 11(16903). 15.03.2019 р.  
 

202. Солодушко М., Немеровченко О. Хлібороби на фінішній 

прямій. Берег надій. № 22(16914). 20.06.2019 р.  
 

203. Солодушко М., Немеровченко О. Пшениця озима – стан 

посівів добрий та задовільний. Берег надій. № 45 (1166). 

7.11.2019р. 
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204. Дзюбецький Б.В. (Слово учасників заходу)  Нова десятка  

Дніпровського "Маїсу". Зерно. 2019. № 9 (162). С.103.  
 

205. Солодушко М., Дудка М.,  Шевченко М., Кулик І.  Весні 

дорогу! Сільські новини.  2019.  №11 (1249). С. 2. (Інтерв'ю 

записав Петренко О.).  
 

206. Черенков А. В., Якунін О. О., Дудка М. І., Козир В. С.,             

Дзюбецький Б. В.,  Роїк  В. М. (Слово учасників заходу)  Вибори 

директора відбулися. Сільські новини. 2019. № 31 (1269). С. 1. 

(Інтерв'ю записав Петренко О.) 
 

 

МЕТОДИКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА БАЗИ 

ДАНИХ 
 

207. Сатарова Т. М., Денисюк К. В. Методичні рекомендації з 

отримання генетично-модифікованої кукурудзи. Дніпро. НААНУ, 

2019. 20 с.  
Продукція згідно ПНД23 «Генетичні засади якісних та кількісних 

господарсько-цінних ознак, розробка сучасних біотехнологій створення 

та оцінки вихідного матеріалу і підвищення ефективності методів 

поліпшення генотипів рослин», завдання 23.00.01.06.Ф «Розробити 

фундаментальні основи молекулярно-генетичних і клітинних 

біотехнологій для селекційного поліпшення кукурудзи», № 

держреєстрації 0116U001246, етапу 2019 року «Розробити 

методологічні основи використання клітинних біотехнологій для генно-

інженерного поліпшення кукурудзи, оцінки фенотипового прояву та 

успадкування трансгенів». 
 

208. Агротехнологічна та організаційна стратегія весняного поля. 

(Особливості вирощування сільськогосподарських культур у 

Степу України в 2019році). Державна установа Інститут зернових  

культур НААН України. Дніпро. 2019. 83 с. 

Рекомендації підготували: Національна  академія аграрних наук 

України – Я. М. Гадзало, А. С. Заришняк, В. М. Роїк, П. В. Кондратенко, 

В. Ф. Камінський, Л. А. Пилипенко, В. М. Сучкова, Л. В. Моргун; 
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ДУ Інститут зернових культур НААН України – А. В. Черенков, 

А. Д. Гирка, В. Ю. Черчель, М. С. Шевченко, Б. В. Дзюбецький, 

Р. В. Бенда, Н. А. Боденко, В. О. Удовицький, М. Я. Кирпа, 

М. М. Солодушко, М. І. Дудка, В. І. Чабан, Л. М. Десятник, 

В. М. Судак, С. С. Кравець, В. О. Компанієць, І. О. Кулик, 

О. В. Яланський, І. В. Кротінов, Ф. А. Льоринець, С. А. Хорішко, 

Є. І. Бєліков, І. О. Кобос, І. В. Костиря. 

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, М. П. Явдощенко, 

М. А. Остапенко, С. Ф. Артеменко, С. К. Грузінов, І. І. Гасанова, 

О. О. Педаш, Ю. Я. Сидоренко, О. Ю. Подобед, О. В. Ільєнко, 

О. В. Бочевар, В. Л. Матюха, Т. В. Гирка, Т. М. Педаш, 

О. М. Шевченко, О. І. Бокун, Ю. М. Прядко, С. О. Скотар, 

О. І. Лупітько, Ю. С. Базілєва, А. О. Семяшкіна, А. С. Бондаренко, 

Н. О. Ляшенко, Е. І. Мамєдова, Т. В. Маршалкіна, О. І. Бокун, 

наукові співробітники Т. П. Черенкова, І. Є. Федоренко, 

Н. В. Швець, А. О. Кулик, О. В. Ковтун, С. В. Березовський, 

С. І. Пустовий, Я. В. Алексєєв, В. І. Середа, Д. А. Коцюбан, 

А. С. Веклич, М. В. Єрашова, О. В. Гладкий, І. В. Білозор, 

Н. О. Завалипіч, О. М. Друмова, Я. В. Астахова, В. О. Кулик, 

Є. М. Неклеса, Л. М. Бондар, Д. В. Ковальов, І. М. Ліб,  

Ю. В. Безсусідня, Д. О. Мицик, А. П. Дудкіна, Г. А. Чугрій, 

О. Ю. Лой, А. А. Хижняк, Ю. С. Зєльдіна, Я. В. Вербицький, 

О. В. Зарваницька, С. С. Семенов,  А. В. Денисенко 
На основі одержаних даних аграрної науки у рекомендаціях 

показано, що впровадження кулісно-смугових посівів кукурудзи з соєю, 

які відповідають спеціалізації та економічним можливостям 

агропідприємств різної форми власності (з урахуванням ґрунтово- 

кліматичних умов і при дотриманні вимог сучасних адаптивних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур) є запорукою 

отримання високих стабільних урожаїв цих високоенергетичних 

культур та збереження родючості ґрунту. В рекомендаціях приведені 
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схеми агроценозів кукурудзи з соєю в кулісно-смугових посівах для 

господарств різної спеціалізації. 

Науково-практичні рекомендації розраховані на керівників та 

спеціалістів аграрних формувань різних форм власності та інших 

організаторів сільськогосподарського виробництва, зацікавлених у 

запровадженні високої культури землеробства та інтенсифікації 

виробництва сої та кукурудзи. 
 

209. Шевченко І. А., Поляков О. І, Черенков А. В.,                   

Солодушко М. М. та ін. Проведення весняно-польових робіт в 

сільському господарстві Запорізької області в умовах 2019 р. 

Науково-практичні рекомендації.  Запоріжжя. 2019 р. 59 с. 
Наведено практичні рекомендації керівникам та спеціалістам 

сільськогосподарських підприємств з проведення догляду за посівами 

озимих зернових культур в умовах весняно-літньої вегетації 2019 р. 

Показано переваги і ефективність різних технологічних елементів, а 

також необхідність застосування достатньої кількості мінеральних 

добрив та засобів захисту посівів від шкодочинних факторів зерна. 

Наведено ефективність різних технологічних елементів, зокрема, 

звернено увагу на проведення сівби озимини після кращих попередників, 

необхідність застосування оптимальних строків сівби та 

рекомендованих норм мінеральних добрив. 
 

210. Інноваційна стратегія збирання урожаю зерна та сівби озимих 

культур під урожай 2019 року (науково-практичні рекомендації 

для зони Степу). Дніпро: Нова ідеологія, 2019. 89 с.  

Рекомендації  підготували: Національна академія аграрних наук  

України – Я. М. Гадзало, А. С. Заришняк, М. В. Роїк,                                    

П. В. Кондратенко, В. Ф. Камінський, Л. А. Пилипенко,                      

В. М. Сучкова, Л. В. Моргун,  ДУ Інститут зернових культур НААН 

України – В. Ю. Черчель, А. Д. Гирка, А. В. Черенков,  Б. В. Дзюбецький, 

М. С. Шевченко, 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, О. В. Яланський, В. П. Солодушко,                                  

В. О. Компанієць, І. О. Кулик, С. С. Кравець, О. І. Бокун,                              

С. А. Хорішко,  І. В. Кротінов, Ф. А.Льоринець, В. І. Середа,                          

І. О. Кобос, І. В. Костиря, М. І. Соловйов. 
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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, О. П. Якунін, кандидати с.-г. наук С. С. Ярошенко, 

С. К. Грузінов, О. О. Педаш, М. П. Явдощенко, Т. В. Гирка, 

Т. М. Педаш, О. Ю. Подобед, М. А. Остапенко, О. В. Бочевар, 

Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, В. Л. Матюха, О. М. Шевченко, 

С. Ф. Артеменко, С. О. Скотар, Ю. С. Базілєва, О. І. Лупітько, 

А. О. Семяшкіна, А. С. Бондаренко, Ю. М. Прядко, 

К. А. Деревенець-Шевченко, Н. О. Ляшенко, Т. В. Маршалкіна, 

наукові співробітники Т. П. Черенкова, І. Є. Федоренко, Н. В. Швець, 

А. О. Кулик, О. В. Ковтун, Я. В. Алєксєєв, С. В. Березовський, 

С. І. Пустовий, Д. А. Коцюбан, А. С. Веклич, І. М. Ліб, Н. В. Ковальова, 

Т. М. Шайтор, М. В. Єрашова, О. Ю. Лой, В. О. Кулик, 

Д. В. Ковальов, О. В. Гладкий, І. В. Білозор, О. М. Друмова, 

Н. О. Завалипіч, Я. В. Астахова, Є. М. Неклеса, Ю. В. Безсусідня, 

Д. О. Мицик, А. П. Дудкіна, Г. А. Чугрій, А. А. Хижняк, Ю. С. Зельдіна, 

Я. В. Вербицький, О. В. Зарваницька, С. С. Семенов, А. В. Денисенко 
Розглянуто раціональні способи та особливості збирання озимих, 

ярих зернових і зернобобових культур. Висвітлено питання 

фітосанітарного контролю зерна, технологічного забезпечення якості 

зерна, його післязбиральної обробки і зберігання. Викладено інноваційні 

технології осіннього циклу вирощування озимих культур: розміщення 

посівів та добір ефективних попередників; оптимізація обробітку 

ґрунту; раціональне використання добрив. Наведено енерго- та 

вологозберігаючі технології вирощування озимих зернових культур та 

ріпаку озимого.  
 

211. Агротехнологічні прийоми підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур в землеробстві зони Степу 

(науково-практичні рекомендації). В.Ю. Черчель, А.Д. Гирка,        

А.В. Черенков, 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, Н.В. Ковальова,     
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Т.М. Шайтор, Л.М. Білоконь, Д.А. Коцюбан, Н.А. Коцюбан,              

І.М. Ліб. ДУ Інститут зернових культур НААН України. Дніпро, 

2019. 32 с. 
Наведено характеристику ґрунтово-кліматичних ресурсів степової 

зони, динаміку обсягів виробництва зерна, застосування добрив, стану 

родючості ґрунту, оцінку гідротермічних умов. Встановлено 

закономірності формування поживного режиму ґрунту, урожайності 

сільськогосподарських культур та продуктивності сівозміни залежно 

від системи удобрення. Запропоновано заходи по ефективному 

використанню добрив. Рекомендації призначені для спеціалістів і 

керівників агропідприємств, наукових співробітників, аспірантів, 

використання у навчальному процесі аграрних закладів. 
 

212. Індексні прийоми оцінки продуктивних якостей свиней. 

Методичні рекомендації. Зєльдін В. Ф., Халак В. І., Козир В. С., 

Чегорка П. Т.  ДУ ІЗК НААНУ Дніпро, 2019. 56 с 
В рекомендаціях наведено матеріал щодо ефективності 

використання в селекційному процесі свиней індексних прийомів оцінки  

продуктивності тварин. Розраховані  на науковців, керівників та 

фахівців комплексів і ферм з виробництва свинини, викладачів та 

студентів учбових закладів I-IV рівнів акредитації. 
 

213. Компанієць В. О., Ляшенко Н. О., Крамарьов О. С., Кулик А. О., 

Ковтун О. В. Нормативи оптимальних трудових, грошово-

матеріальних та енергетичних витрат на вирощування основних 

видів зернових культур, розроблені для альтернативних варіантів 

технологій вирощування. Дніпро: ДУ Інститут зернових культур 

НААН України. 2019. 32 с. 
Нормативно-методичні матеріали з обґрунтування трудових, 

грошово-матеріальних та енергетичних витрат на вирощування 

основних видів зернових культур в Степу України 
 

214. Явдощенко М. П., Педаш Т. М. Ураження пшениці озимої 

борошнистою росою: коли доцільний захист? GrowHow.in.ua: 

онлайн журнал. URL: https: //www.growhow.in.ua/urazhennia-

pshenytsi-ozymoi boroshnystoiu-rosoiu-chy-zavzhdy-dotsil-no 

zdiysniuvaty obpryskuvaty/ (травень 2, 2019). 
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Наведено інформацію про шкідливість борошнистої роси, умови, що 

сприяють поширенню хвороби. Зазначено прогноз розвитку хвороби та 

рекомендації, щодо захисту від неї посівів зернових культур. 

 

ПАТЕНТИ 
 

215. Спосіб підживлення пшениці озимої / Черенков А. В., Гирка А. Д., 

Боденко Н. А., Черчель В. Ю., Мойсєєнко В. П., Шевченко М. С., 

Бенда Р. В., Денисюк О. В., Солодушко М. М., Педаш О. О., 

Прядко Ю. М.: пат. 132471 Україна: № u201809906; заявл. 

04.10.2018; опубл. 25.02.2019, Бюл. №4. 
Спосіб підживлення пшениці озимої включає внесення азотних 

добрив по мерзлоталому ґрунту. Внесення азотних добрив здійснюють 

одночасно з внесенням вапна негашеного.  
 

216. Спосіб оцінки рівня репродуктивної здатності свиноматок / 
Волощук В. М., Козир В. С., Зельдін В. Ф.,  Халак В. І.: пат. 

136193 Україна: № u201901616; заявл. 18.02.2019; опубл. 

12.08.2019, Бюл. №15. 
Спосіб оцінки рівня репродуктивної здатності свиноматки, який 

включає зважування поросят в гнізді при народженні і відлученні, 

розрахунок величини вирівненності тварин в гнізді за живою масою та 

подальшим розрахунком індексу репродуктивної цінності свиноматки - 

величини, яка характеризує рівень селекційної цінності тварини за 

репродуктивними якостями для подальшого комплектування провідної 

групи свиноматок та відбору від таких тварин ремонтного молодняку. 
 

217. Спосіб профілактики затримок плаценти у новотільних корів 

засобами нормофлоризації слизових полікомпонентним  

препаратом «мультибактерін ветеринарний BS+LA суспензія / 
Сідашова С. О., Грігорашева І. М., Гуменний О. Г., Брошков М. М., 

Халак В. І., Волощук В. М., Хоценко А. В. : пат. 136969  Україна:             

№ u201901595; заявл. 18.02.2019; опубл. 25.09.2019, Бюл. 

№18/2019.   
Спосіб профілактики затримок плаценти у новотільних корів за 

допомогою нормофлоризації слизових перед штучним осіменінням 

шляхом випереджального заселення пробіотичними живими 
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культурами Bacillus subtilis і Laktobacillus acidophilus (в складі 

полікомпонентного препарату "Мультибактерин 

ветеринарний Bs+La суспензія"), при якому виконують комплекс 

паралельних процедур з курсу згодовування по 50-75 мл препарату 10-14 

днів (для утворення захисного бар'єру слизових шлунково-кишкового 

тракту проти транслокації патогенів з кишечнику до інших органів) та 

зрошення розчином препарату в дозі 25-100 мл (розведення теплим 

фізрозчином 1:10) слизових порожнини матки і вагіни стерильним 

катетером впродовж 4-7 днів за клінічними показниками для 

забезпечення збереження здоров'я новотільної корови. 
 

218. Застосування бровермектин-гранулята для лікування птиці, 

хворої на пастерельозно-аскаридіозне мікст–захворювання /            

Плис В. М., Фотіна Т. І., Березовський А. В.: пат. 119895 Україна: 

№ а201707868; заявл. 27.08.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. 
Застосування бровермектин-гранулят для лікування птиці хворої на 

пастерельозно-аскаридіозне мікст захворювання. Відноситься до 

ветеринарії. 

   

ДСТУ 
219. ДСТУ 3768:2019 Пшениця. Технічні умови на пшеницю. 

[Чинний від 2019-06-10]. Вид. офіц. Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2019. 

15с. 
 

СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 

СОРТІВ РОСЛИН 
 

220. А. с. 190140. Кукурудза звичайна. ДН Нур / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, О. Л. Гайдаш, Т. В. Негода, В. В. Плотка, 

Т. М. Бондарь, О. В. Абельмасов, Е. М. Рябченко , М. С. Ольховик 

(Україна). № 17009032 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 2019. 

С. 65. / Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
 

221. А. с. 190071. Кукурудза звичайна. ДН Меотида / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, О. П. Олізько,  О. Л. Гайдаш, Т. В. Негода, 

В. В. Плотка, Т. М. Бондарь, Е. М. Рябченко , М. С. Ольховик 
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(Україна). № 15009143 ; заявл. 18.12.2015 ; опубл. в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 2019. 

С. 62. / Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
 

222. А. с. 190141. Кукурудза звичайна. ДН Назар / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, Н. А. Боденко, Л. А. Ільченко, 

Ю. А. Коробко, А. В. Бебех, Е. М. Федоренко, Т. М. Сатарова, 

М. Я. Кирпа (Україна). № 17009033; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в 

Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 

2019. С. 65. / Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. 
 

223. А. с. 190136. Кукурудза звичайна. Твердиня / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, С. М. Терещук, О. І. Калінчук, 

В. О. Хроменко, С. С. Осадчий (Україна). № 17009019 ; заявл. 

12.01.2017 ; опубл. в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» 

офіційне видання. № 1. 2019. С. 65. / Міністерство аграрної 

політики та продовольства України. 
 

224. А. с. 190138. Кукурудза звичайна. ДН Стерх / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, Є. І. Бєліков, Т. Г. Купріченкова, О. Є. Клімова, 

О. М. Брага, А. В. Алдошин, Т. М. Сатарова, В. І. Чабан, 

Ю. О. Гончаров (Україна). № 17009024 ; заявл. 12.01.2017 ; опубл. 

в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. 

№ 1. 2019. С. 65. / Міністерство аграрної політики та 

продовольства України. 
 

225. А. с. 190078. Кукурудза звичайна. Степовий / Ю. О. Лавриненко, 

Б. В. Дзюбецький, О. А. Гож, Т. Ю. Марченко, Р. С. Сова, 

Н. А. Боденко, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, В. Г. Найдьонов, 

В. М. Нижеголенко, Л. А. Воронюк (Україна).  № 16009019 ; 

заявл. 01.02.2016 ; опубл. в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання. № 1. 2019. С. 63. / Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. 
 

226. А. с. 190067. Кукурудза звичайна. Грейс / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, С. М. Терещук, О. І. Калінчук, 
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В. О. Хроменко, С. С. Осадчий (Україна). № 15009120 ; заявл. 

27.11.2015 ; опубл. в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» 

офіційне видання. № 1. 2019. С. 62. / Міністерство аграрної 

політики та продовольства України. 
 

227. А. с. 190066. Кукурудза звичайна. Оршанець / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, С. М. Терещук, О. І. Калінчук, 

В. О. Хроменко, С. С. Осадчий (Україна). № 15009119 ; заявл. 

27.11.2015 ; опубл. в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» 

офіційне видання. № 1. 2019. С. 62. / Міністерство аграрної 

політики та продовольства України. 
 

228. А. с. 190139. Кукурудза звичайна. ДН Тала / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, Н. А. Боденко, В. В. Плотка, 

Л. А. Ільченко, Т. М. Бондарь, О. В. Абельмасов, О. П. Рябченко, 

О. П. Олізько (Україна). № 17009026 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в 

Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 

2019. С. 65. / Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. 
 

229. А. с. 190137. Кукурудза звичайна. Елідіум / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, С. М. Терещук, О. І. Калінчук, 

В. О. Хроменко, С. С. Осадчий (Україна). № 17009020 ; заявл. 

12.01.2017 ; опубл. в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» 

офіційне видання. № 1. 2019. С. 65. / Міністерство аграрної 

політики та продовольства України. 
 

230. А. с. 190124. Кукурудза звичайна. ДН Відрада / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, Н. А. Боденко, О. Л. Гайдаш, 

Т. В. Негода, Е. М. Рябченко, Ю. Ю. Купар, О. В. Сень, 

М. В. Годзь (Україна). № 17009003 ; заявл. 06.01.2017; опубл. в 

Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 

2019. С. 64. / Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. 
 

231. А. с. 190623. Кукурудза звичайна. ДМ Скарб / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, В. М. Борисов, І. Д. Галечко, 
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В. В.  Борисова, О. В. Абельмасов (Україна). № 17009023 ; заявл. 

12.01.2017 ; опубл. в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» 

офіційне видання. № 2. 2019. С. 69. / Міністерство аграрної 

політики та продовольства України. 
 

232. А. с. 190622. Кукурудза звичайна. ДМ Ескіз / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, В. М. Борисов, В. М. Кравченко, 

В. В. Борисова, В. В. Плотка (Україна). № 17009021 ; заявл. 

12.01.2017 ; опубл. в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» 

офіційне видання. № 2. 2019. С. 69. / Міністерство аграрної 

політики та продовольства України. 
 

233. А. с. 190611. Кукурудза звичайна. ДМ Петрос / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, В. М. Борисов, В. М. Кравченко, 

В. В. Борисова, І. Д. Галечко (Україна). № 15009130 ; заявл. 

07.12.2015 ; опубл. в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» 

офіційне видання. № 2. 2019. С. 69. / Міністерство аграрної 

політики та продовольства України. 
 

234. А. с. 171114. Кукурудза звичайна. Мрія МС / Б. В. Дзюбецький, 

В. Ю. Черчель, М. М. Федько, В. М. Борисов, В. М. Кравченко 

(Україна). № 14009189 ; заявл. 27.11.2014; опубл. в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 2018. 

С. 52. / Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
 

235. А. с. 190254. Кукурудза звичайна – батьківський компонент. 

ДК 2965ЗСЗМ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько 

(Україна). № 17909075 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 2019. 

С. 82. / Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
 

236. А. с. 190251. Кукурудза звичайна – батьківський компонент. 

ДК 2965С / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько 

(Україна). № 17909069 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 2019. 

С. 82. / Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
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237. А. с. 190250. Кукурудза звичайна – батьківський компонент. 

ДК 959С / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, 

В. В. Плотка  (Україна). № 17909068 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в 

Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 

2019. С. 82. / Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. 
 

238. А. с. 190252. Кукурудза звичайна – батьківський компонент. 

ДК6335МВ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько 

(Україна). № 17909070 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 2019. 

С. 82. / Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
 

239. А. с. 190258. Кукурудза звичайна – батьківський компонент. 

Крос 258С / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 

№ 17909079 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в Бюлетені «Охорона прав 

на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 2019. С. 82. / 

Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
 

240. А. с. 190259. Кукурудза звичайна – батьківський компонент. 

ДК2668 ЗСЗМ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько 

(Україна). № 17909080 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 2019. 

С. 82. / Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
 

241. А. с. 190257. Кукурудза звичайна – батьківський компонент. 

Крос159С / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, 

В. В. Плотка  (Україна). № 17909078 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в 

Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 

2019. С. 82. / Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. 
 

242. А. с. 190255. Кукурудза звичайна – батьківський компонент. 

Крос 288С / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, 

Е. М. Рябченко  (Україна). № 17909076 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. 

в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. 
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№ 1. 2019. С. 82. / Міністерство аграрної політики та 

продовольства України. 
 

243. А. с. 190253. Кукурудза звичайна – батьківський компонент. 

ДК9527ЗСЗМ / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. М. Федько, 

В. В. Плотка  (Україна). № 17909074 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в 

Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 

2019. С. 82. / Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. 
 

244. А. с. 190256. Кукурудза звичайна – батьківський компонент. 

Крос187С / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель (Україна). 

№  17909077 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання. № 1. 2019. С. 82. / 

Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
 

245. А. с. 190524 України. Сорт сорго зернового (Sorghum bicolor 

L.)  Ярона.  Яланський О. В., Самойленко А. Т., Середа В. І., 

Байса І. П. (Україна). Заявка № 15018004. Занесено до 

Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в 

Україні  з 2019 р. 
 

246. А. с. 190528 України. Гібрид сорго цукрового (Sorghum 

saccharatum L.) Гулівер. Яланський О. В., Середа В. І., 

Остапенко С. М., Байса І. П. (Україна). Заявка №15241002. 

Занесено до Державного реєстру сортів рослин придатних для 

поширення в Україні з  2019 р.  
 

247. А. с. 190522 України. Гібрид сорго зернового (Sorghum 

bicolor L.) Утлюг. Яланський О. В.,  Остапенко С. М., Бондаренко 

Н. С., Середа В. І. (Україна). Заявка №14018008. Занесено до 

Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в 

Україні з 2019р.  
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КАТАЛОГИ  
 

248. Каталог сортів та гібридів ДУ Інститут зернових культур 

НААН України / В. Ю. Черчель, А. В. Черенков, А. Д. Гирка, 

М. Я. Кирпа, Р. В. Бенда, Н. А. Боденко, Б. В. Дзюбецький, 

О. Є. Клімова, А. В. Алдошин, О. В. Яланський, І. О. Кулик, 

C. С. Кравець, А. С. Бондаренко, О. О. Кулініч, К. Ф. Кандаурова, 

Т. П. Черенкова, Н. О. Ляшенко, Ю. В. Безсусідня, В. П. Солодушко, 

О. П. Олізько, О. В. Абельмасов, О. Л. Гайдаш, Т. Г. Костіва, 

І. О. Кобос, І. В. Костиря, В. І. Середа, О. В. Бондаренко. Дніпро,  

ДУ ІЗК, 2020. 122 с.  

Друкується за рішенням Вченої ради ДУ Інститут зернових 

культур НААН України (протокол № 3 від 04 лютого 2019 року).  
В каталозі представлена база даних потенціалу інноваційної 

продукції селекції ДУ Інститут зернових культур НААН України та 

мережі його дослідних станцій. Занесені до Державного реєстру 

гібриди кукурудзи, сорти та гібриди соргових культур, сорти озимої 

пшениці і ярого ячменю, вівса, гороху, сої, чини, сочевиці, квасолі та 

вики ярої є об‟єктами інтелектуальної власності та захищені 

авторськими свідоцтвами, патентами і відповідними законами 

України. 

 

ДИСЕРТАЦІЇ 
 

249. Абельмасов Олексій Вікторович. Адаптація вихідного 

матеріалу, спорідненого з плазмою Айодент, при селекції 

скоростиглих гібридів кукурудзи для степової зони України: 

дис….канд.  с.-г. наук: 06.01.05/ ДУ Інститут зернових культур 

НААНУ. Дніпро, 2019. 193 с.  
У дисертаційній роботі досліджено особливості прояву селекційних 

ознак вихідних ліній, сестринських гібридів та самозапилених сімей 

плазми Айодент. Проведено оцінку вихідного матеріалу за основними 

господарсько-цінними ознаками. Виділено кращі сім‟ї даної плазми для 

використання в селекційній роботі при створенні високопродуктивних 

ранньостиглих гібридів кукурудзи. Визначено залежність між 

продуктивністю та іншими селекційними ознаками у досліджуваного 

матеріалу. Наведено результати оцінки вихідних ліній, сестринських 
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гібридів та самозапилених сімей за стійкістю до умов вирощування. 

Встановлено загальну та специфічну комбінаційну здатність вихідного 

матеріалу та створених на їх основі самозапилених сімей S1-6 відносно 

основних господарсько-цінних показників. Виділено кращі зразки з 

високими та стабільними за роками ефектами ЗКЗ та варіансами СКЗ 

за основними селекційними ознаками. 
 

250. Гайдаш Олександр Леонідович. Селекція вихідного матеріалу 

змішаної зародкової плазми для синтезу скоростиглих гібридів 

кукурудзи: дис….канд.  с.-г. наук: 06.01.05/ ДУ Інститут зернових 

культур НААНУ. Дніпро, 2019. 230 с. 
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання щодо створення, оцінки та добору 

вихідного матеріалу Змішаної зародкової плазми для селекції 

скоростиглих гібридів кукурудзи. Досліджено селекційне різноманіття 

скоростиглих самозапилених сімей S4, S5, S6 Змішаної геноплазми. У 

результаті успішного генерування нових самозапилених ліній створено 

на їх базі гібридні комбінації в яких гармонійно поєднуються 

скоростиглість, висока і стабільна врожайність та низька збиральна 

вологість зерна. 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС 
 

251. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Клітинно-інженерні та молекулярно-генетичні біотехнології 

сільськогосподарських рослин» для аспірантів освітньо-наукового 

рівня «Доктор філософії» спеціальності 201 – Агрономія / Укл.: 

Т.М. Сатарова, Денисюк К.В. Дніпро: ДУ ІЗК НААН, 2019. 16 с. 
https://www.institutzerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentio

ns/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(8).pdf  
 

252. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Клітинно-інженерні та молекулярно-генетичні біотехнології 

сільськогосподарських рослин» для аспірантів освітньо-наукового 

рівня «Доктор філософії» спеціальності 201 – Агрономія / Укл.: 

https://www.institutzerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(8).pdf
https://www.institutzerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(8).pdf
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Т.М. Сатарова, Денисюк К.В. Дніпро: ДУ ІЗК НААН, 2019. 15 с. 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetenti-

ons/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(8).pdf 
 

253. Конспект лекцій з дисципліни «Адаптивна селекція 

сільськогосподарських рослин» для підготовки докторів філософії 

спеціальності 201 – Агрономія / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель. 

Дніпро: ДУ ІЗК НААН, 2019. 100 с. https://www.institut-

zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/konspekt-

lektcii.pdf 
 

254. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Адаптивна селекція сільськогосподарських рослин» для 

аспірантів освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» 

спеціальності 201 – Агрономія / Укл.: В. Ю. Черчель,                        

О.Л. Гайдаш. Дніпро: ДУ ІЗК НААН, 2019. 16 с. 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_ fahcompete-

ntions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(1_2).pdf 
 

255. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Адаптивна селекція сільськогосподарських рослин» для 

аспірантів освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» 

спеціальності 201 – Агрономія / Укл.: Б. В. Дзюбецький,                      

В. Ю. Черчель. Дніпро: ДУ ІЗК НААН, 2019. 17 с. 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_ fahcompe-

tentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(1_2).pdf 
 

256. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з 

вивчення дисципліни «Сучасні технології та нормативно-правова 

база насінництва» (для аспірантів освітньо-наукового рівня 

доктора філософії за спеціальності 201 «Агрономія») // Державна 

установа Інститут зернових культур НААН України; укладачі 

М.Я. Кирпа, А.В. Алдошин. Дніпро : ДУ ІЗК НААН, 2019. 21 

сhttps://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_ fahcom-

petentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(1_3).pdf 
 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetenti-ons/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(8).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetenti-ons/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(8).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/konspekt-lektcii.pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/konspekt-lektcii.pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/konspekt-lektcii.pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_%20fahcompete-ntions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(1_2).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_%20fahcompete-ntions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(1_2).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_%20fahcompe-tentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(1_2).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_%20fahcompe-tentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(1_2).pdf
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257. Методичні рекомендації для самостійного вивчення 

дисципліни «Сучасні технології та нормативно-правова база 

насінництва» (для аспірантів освітньонаукового рівня доктора 

філософії за спеціальності 201 «Агрономія») // Державна установа 

Інститут зернових культур НААН України; укладачі М.Я. Кирпа, 

А.В. Алдошин. Дніпро : ДУ ІЗК НААН, 2019. 16 с. 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcom-

petentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(1_3).pdf 
 

258. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Адаптивне землеробство в умовах трансформації агросистем» 

для аспірантів освітньонаукового рівня «Доктор філософії» 

спеціальності 201 – Агрономія / Укл.: Шевченко М.С.,            

Десятник Л.М. Дніпро: ДУ ІЗК НААН, 2019. 11 с. 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/ silabus_fahcom-

petentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(2_1).pdf 
 

259. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Адаптивне землеробство в умовах трансформації агросистем» 

для аспірантів освітньонаукового рівня «Доктор філософії» 

спеціальності 201 – Агрономія / Укл.: Шевченко М.С.,                

Десятник Л.М. Дніпро: ДУ ІЗК НААН, 2019. 11 с. 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcom-

petentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(2_1).pdf 
 

260. Смарт методи управління родючістю ґрунтів : навчальний 

посібник для аспірантів спеціальності 201 – Агрономія / Укл.: 

Шевченко М.С., Десятник Л.М. Дніпро: ДУ ІЗК НААН, 2019.        

176 с. https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcom-

petentions/navchalniy-posibnyk.pdf 
 

261. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Смарт-методи управління родючістю ґрунтів» для аспірантів 

освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 201 – 

Агрономія / Укл.: Шевченко М.С., Десятник Л.М. Дніпро: ДУ ІЗК 

НААН, 2019. 15 с. https://www.institut-zerna.com/education/docs/ 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcom-petentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(1_3).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcom-petentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(1_3).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/%20silabus_fahcom-petentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(2_1).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/%20silabus_fahcom-petentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(2_1).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcom-petentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(2_1).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcom-petentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(2_1).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcom-petentions/navchalniy-posibnyk.pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcom-petentions/navchalniy-posibnyk.pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/%20silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(2_2).pdf
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silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-

zanyat(2_2).pdf 

 

262. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Смарт-методи управління родючістю ґрунтів» для аспірантів 

освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 201 – 

Агрономія / Укл.: Шевченко М.С., Десятник Л.М. Дніпро: ДУ ІЗК 

НААН, 2019. 11 с. https://www.institut-zerna.com/education/ 

docs/silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-

samostijnoi-roboti(2_2).pdf 
 

263. Регулювання шкодочинності бур’янів в біотехногенних 

системах : навчальний посібник для аспірантів спеціальності 201 

– Агрономія / Укл.: Якунін О.П., Судак В.М. Дніпро: ДУ ІЗК 

НААН, 2019. 21 с. https://www.institut-zerna.com/education/ 

docs/silabus_fahcompetentions/navchalniy-posibnyk(1).pdf 
 

264. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Регулювання шкодочинності бур'янів в біотехногенних 

системах» для аспірантів освітньонаукового рівня «Доктор 

філософії» спеціальності 201 – Агрономія / Укл.: Судак В.М., 

Матюха В.Л., Горбатенко А.І., Педаш Т.М. Дніпро : ДУ ІЗК 

НААН, 2019. 15 сhttps://www.institut-zerna.com/education/docs/ 

silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-

zanyat(2_3).pdf 
 

265. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни «Регулювання шкодочинності бур'янів в 

біотехногенних системах» для аспірантів освітньо-наукового 

рівня «Доктор філософії» спеціальності 201 – Агрономія / Укл.: 

В.М. Судак, В.Л. Матюха, А.І. Горбатенко, Т.М. Педаш. Дніпро : 

ДУ ІЗК НААН, 2019. 17 с. https://www.institut-

zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/metodichni-

rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(2_3).pdf 
 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/%20silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(2_2).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/%20silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(2_2).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/%20docs/silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(2_2).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/%20docs/silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(2_2).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/%20docs/silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(2_2).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/%20docs/silabus_fahcompetentions/navchalniy-posibnyk(1).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/%20docs/silabus_fahcompetentions/navchalniy-posibnyk(1).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(2_3).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(2_3).pdf
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcompetentions/metodichni-rekomendatsii-do-samostijnoi-roboti(2_3).pdf
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266. Конспект лекцій з дисципліни «Агротехнологічні прийоми 

підвищення продуктивності кукурудзи і сорго» для підготовки 

докторів філософії спеціальності 201 – Агрономія /                            

А. В. Черенков, М. І. Дудка, І. Д. Ткаліч, О. П. Якунін : ДУ ІЗК 

НААН, 2019. 70 с. https://www.institut-zerna.com/education/docs/ 

silabus_fahcompetentions/konspekt-lektcii(1).pdf 
 

267. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Агротехнологічні прийоми підвищення продуктивності 

кукурудзи і сорго» для аспірантів освітньо-наукового рівня 

«Доктор філософії» спеціальності 201 – Агрономія / Укл.:               

А. В. Черенков, М. І. Дудка, О. П. Якунін. Дніпро: ДУ ІЗК НААН, 

2019. 16 с. https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_ 

fahcom-petentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-

zanyat(7).pdf 
 

268. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Агробіологічні особливості формування врожайності 

зернобобових культур» для аспірантів освітньо-наукового рівня 

«Доктор філософії» спеціальності 201 – Агрономія / Укл.:                

А. Д. Гирка, О. В. Бочевар. Дніпро : ДУ ІЗК НААН, 2019. 14 с. 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_fahcom-

petentions/metodichni-rekomendatsii-do-praktichnih-zanyat(3_2).pdf 
 

269. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 

«Агробіологічні особливості формування врожайності 

зернобобових культур» для аспірантів освітньо-наукового рівня 

«Доктор філософії» спеціальності 201 – Агрономія / Укл.:                

А. Д. Гирка, О. В. Бочевар. Дніпро : ДУ ІЗК НААН, 2019. 17 
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