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Постановка проблеми. Питання збереження 
генетичної мінливості сьогодні актуальне як ні-
коли, оскільки внаслідок модернізації рослинни-
цтва, інтенсифікації виробництва сільськогоспо-
дарської продукції втрачено більшість місцевих 
популяцій. Дехто з генетиків та екологів стурбо-
ваний зниженням рівня генетичної мінливості. І 
лише вдала селекція визначає її стійкість. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
На підставі аналізу мінливості кількісних ознак 
намагаються знайти критерії для відбору на ран-
ніх етапах селекції [3]. Однак вони часто суб'єк-
тивні, а тому окреме місце в селекції сільського-
сподарських культур займає теорія індексів. 
Останні покликані знижувати суб'єктивну оцінку 
величини ознаки, враховувати вплив інших 
ознак на основну, якою є врожайність. Щоб 
отримати індекс, необхідно знати відносну еко-
номічну цінність ознаки, її генотипічну та фено-
типічну варіанси, а також коваріанси між озна-
ками [5]. 
У селекції рослин розрізняють індекс чистої 

цінності або узагальненого генотипу, індекс від-
бору (Сміта-Хазеля), обмежений індекс відбору 
Кемпторна і Нордскога, базовий індекс Бріма, 
які використовуються з певною метою. Так, на-

приклад, перший із названих має комплексне 
застосування, другий розглядає генотип як одну 
узагальнену ознаку, третій заснований на еконо-
мічній цінності ознаки. Існують й інші індекси, 
які доповнюють або конкретизують попередні,  
з-поміж яких необхідно назвати індекс бажаного 
приросту. Застосування індексів може дати зна-
чно більший ефект у селекції, ніж використання 
самої ознаки [1].  
У роботах полтавських вчених перевагами ін-

дексів називаються зменшення мінливості та 
встановлення закономірностей непомітних на 
абсолютних величинах. якщо до складу індексу 
входять дві кількісні ознаки, пов'язані тісною 
кореляцією, то він, за даними В.М. Тищенка та 
М.М. Чекаліна, виявляється менш мінливий, ніж 
його складові [3].  
Найчастіше в селекції пшениці озимої засто-

совується збиральний індекс, що відображає ча-
стку зерна в загальній масі рослини, а також і 
цілу низку вторинних індексів, серед яких необ-
хідно відзначити співвідношення маси зерна з 
колоса до маси стебла і полови, й полтавський 
індекс. Останній заснований на співвідношенні 
маси зерна з колоса до довжини верхнього між-
вузля. 
Переваги цього індексу полягають у:  
- тісній позитивній кореляції з ознаками про-

дуктивності колоса і негативній з ознаками стеб-
ла;  

- наявності генетичного різноманіття, що дає 
змогу проводити відбір; 

- достатньо високому рівні успадкування;  
- простоті й швидкості визначення [3].  
Селекційні індекси в значній мірі доповнюють 

моделі сортів. Останні стали використовуватися 
в селекції з повоєнного часу. Підставою для цьо-
го залишається, передусім, те, що генетична ме-
жа сортів досі не досягнута. У розробці моделі 
сорту потрібно обмежитися морфологічними 
ознаками, не надаючи особливої уваги інтенсив-
ності фотосинтезу, пересуванню його продуктів 
до зерна [1] і т.п.  

________________ 
* Керівник – кандидат сільськогосподарських наук В.Н. Гелюх  

На основі результатів досліджень розроблена і 
пропонується модель сорту пшениці озимої м’якої, 
яка б в умовах Лісостепу забезпечувала врожай-
ність зерна 7,5-10 т/га. Оцінку пропонується вес-
ти за окремими відомими селекційними індексами, 
перелік яких доповнено йорданським – відношенням 
маси 1000 зерна до маси соломини. Виділено сорти 
озимої пшениці, які доцільно включати у схеми 

схрещувань: Альтера, Запорука, Василина, Астет, 
Зміна, Гаразівка, Зразкова, Юсма, Северодонская 
та інші (в загальній кількості – 25). Зроблено ви-
сновки про недоцільність використання як вихідно-
го матеріалу для селекції пшениці озимої сортів 

китайського походження. 
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Кожен селекціонер будує свою власну модель 
сорту, яка враховує особливості фенотипу, його 
генетичну структуру, агроекологічні особливості 
місцевості, для якої створюється сорт. Перекон-
ливим прикладом може служити модель сорту 
полтавських селекціонерів, створена для умов 
Лісостепу України:  

- висота рослини – 80-90 см;  
- форма колоса циліндрична;  
- кількість міжвузль – 4-5 шт.;  
- довжина верхнього міжвузля – 35-38 см;  
- маса стебла – 1,5-1,8 г;  
- продуктивна кущистість – 2,5-4;  
- зерно довгасте, з неглибокою борозенкою;  
- склоподібність – 80-90%;  
- селекційні індекси SPI = 0,76-0,84;  
- міс = 3,1-4,1;  
- ЛПК = 4-6,5;  
- НІ = 43-51;  

- АІ = 1,3-1,7;  
- SI = 1,7-2;  
- PI = 4-5,5 і т.д. [3].  
Створення моделі сорту є перспективним в 

умовах сучасної селекції, коли кожен її крок стає 
все важчим.  
Для того, щоб створити кращий сорт, ніж іс-

нуючі, потрібно змоделювати певний ідеотип. 
Модель сорту – необхідна умова для сучасної 
селекційної програми, що враховує не лише ба-
жані ознаки майбутнього генотипу, але й факто-
ри навколишнього середовища, лімітуючі вро-
жайність і якість продукції. Від цього залежати-
ме взаємозв'язок між рослинами, які визначають 
важливі агротехнічні прийоми, зокрема густоту 
посіву та ін.  
Оскільки в умовах Лісостепу можна отриму-

вати високоякісне зерно, то в моделі сорту необ-
хідно враховувати й ознаки якості зерна [2, 4].  

1. Порівняльна характеристика моделі сорту пшениці озимої, 2008 р. 
Значення параметра Параметри моделі існуюче пропоноване 

Висота рослини 80-90 така ж 
Форма колоса циліндрична не враховується 

Кількість міжвузль, шт. 4-5 така ж 
Довжина верхнього міжвузля, см 35-38 така ж 

Маса стебла, г 1,5-1,8 така ж 
Продуктивна кущистість, шт. 2,5-4,0 не враховується 

Зерно довгасте, з неглибокою 
борозенкою не враховується 

Склоподібність, % 80-90 не менше 60 
Індекси:   

продуктивності колоса 0,76-0,84 такий же 
мікророзподілів 3,3-4,1 такий же 

лінійної щільності колоса 4-6,5 такий же 
збиральний 43-51 не враховується 
атракції 1,3-1,7 такий же 

інтенсивності 1,7-2,0 такий же 
полтавський 4,0-5,5 такий же 
йорданський не враховується не менше 5,0 

фотоперіодичність чутливий і нейтральний такий же 
період яровизації довгий або середній такий же 

маса зерна з колоса, г 1,4-2,1 не враховується 
число зерен у колосі, шт. 44-56 не враховується 

маса 1000 зерен, г 42-50 така ж 
Урожай зерна, т/га 7,5-10 такий же 
Вміст білку, % 13,5-15,5 такий же 

Вміст клейковини, % 28-35 такий же 
Якість клейковини ІІ група така ж 
Об’єм хліба, см3 1200 такий же 

Загальна оцінка, бал. 10 така ж 
Седиментація, см3 не враховується 60-80 
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Методика проведення розрахунків. На під-
ставі проведених досліджень, нами була розроб-
лена модель сорту пшениці озимої для умов Лі-
состепу України. Модель створювали за допомо-
гою ознак та індексів, які мають зв'язок із вро-
жайністю та якістю зерна, використовуючи ме-
тоди кореляційного аналізу і множинної реґресії. 
Виходячи з отриманих результатів дослі-

джень, доцільно, на думку авторів, конкретизу-
вати модель сорту, створену полтавськими селе-
кціонерами для Лісостепу України [3]. Порівня-
льна характеристика існуючої та пропонованої 
моделі наведена в таблиці 1.  
У пропонованій моделі не наводяться деякі її 

параметри, наприклад, блоки гліадинів і глюте-
нінів, оскільки вони не вивчалися в представле-
них дослідженнях. Однак, із нашого погляду, 
слід передусім враховувати такі ознаки, як висо-
та рослини, маса стебла і доповнити перелік ін-
дексів йорданським індексом (відношення маси 
1000 зерен до маси стебла). Таким чином, у про-
граму селекції необхідно включати ті ознаки та 
індекси, які мають достовірні кореляційні зв'язки 
з урожайністю.  
Що стосується показників якості зерна, то у 

полтавській моделі вони оптимізовані досить 
точно. Однак включення числа седиментації мо-
же допомогти в створенні нових високоякісних 
сортів озимої пшениці. Це мотивується досить 
високим кореляційним зв'язком числа седимен-
тації з іншими, більш важливими, вмістом клей-
ковини та її якістю, а також із вмістом білку. 
Крім того, для визначення числа седиментації не 
потрібно багато матеріалу, що дозволяє викори-
стовувати його на ранніх етапах селекційного 
процесу.  
Висновки. Із всієї кількості зразків, що були 

вивчені в представлених дослідженнях, переду-
сім необхідно включати в схрещування 25 сор-
тів: Альтера, Запорука, Василина, Астет, Зміна, 
Гаразівка, Зразкова, Юсма, Северодонская, По-
долянка, Спалах, Муза, Альбатрос одеський, Во-
сторг, Ремеслівна, Тарасівська остиста, Дон 93, 
Володарка, Волошкове, Kobiera, Lars, Qalitel, 
Briscard, KS9U59, KS93U. Сорти китайської се-
лекції недоцільно використовувати в схрещу-
вання, оскільки гібриди, отримані з їх викорис-
танням, мають низькі показники господарсько-
цінних ознак. 
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Постановка проблеми. Економічна ситуація у 
сільському господарстві України та інтенсифіка-
ція прийомів вирощування сільськогосподарсь-
ких культур створили складні умови для вітчиз-
няних фермерів. Якщо український фермер бажає 
застосовувати сучасні екологічні технології, то це 
потребує від нього значних капіталовкладень [3]. 
Технології із застосуванням гербіцидів та пести-
цидів хоч і дешевші, але негативно впливають на 
оточуюче середовище та здоров’я споживачів 
сільськогосподарської продукції. 
Однією з передових екологічних технологій, 

яка, на жаль, ще не отримала суттєвого розпо-
всюдження та дослідження в Україні, є ЕМ-
технологія. Світова практика показала, що нова 
технологія може зробити значний внесок у зага-
льне поліпшення екологічного стану нашої пла-
нети, вирішивши проблему забруднення мето-
дом очисних операцій. Завдяки використанню 
цієї технології в сільському господарстві досяга-
ється економічно ефективне забезпечення про-
дуктами харчування високої якості при дбайли-
вому використанні природних ресурсів і, як на-
слідок, загальне поліпшення здоров'я населення. 

Підраховано, що комплексне застосування ЕМ-
технології вдвічі-втричі зменшує мільярдні ви-
трати на вирішення екологічних проблем, забез-
печення продуктами харчування, витрати меди-
чного обслуговування [4]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. У 
1988 році Комітет із дослідження альтернатив-
них методів у сільському господарстві Націона-
льної академії наук США видав важливу працю 
„Alternative agriculture”, в якій висвітлювалася 
система виробництва харчових і технічних куль-
тур. Вона містила досвід управління та інформа-
цію щодо скорочення вартості, підвищення ефек-
тивності й підтримки рівня виробництва шляхом 
застосування сівозмін, поєднання рослинництва і 
тваринництва, вирощування азотофіксуючих 
бобових культур, комплексного контролю за 
шкідливими організмами, застосування парів, а 
також використання відходів сільськогосподар-
ського виробництва як біодобрива для покра-
щання стану ґрунтів. У роботі рекомендувалося 
практикувати ці методи як альтернативу інтен-
сивному веденню сільського господарства. 
Концепція ефективних мікроорганізмів була 

розроблена професором Теруо Хіга (Університет 
Рюкюс, Окінава, Японія). Після тридцяти років 
вивчення механізмів і законів ґрунтової мікробіо-
логії йому вдалося створити досить складний 
багатокомпонентний симбіотичний препарат, що 
отримав назву «ЕМ-1». Він складається із суміші 
культур корисних природних мікроорганізмів, 
що застосовуються як інокулянти для збільшен-
ня мікробної активності ґрунтів та як імуности-
мулятори рослин. Методи відтворення здорового 
ґрунту за допомогою ЕМ-технології викладені в 
двох головних працях Теруо Хіга: „An Earth Sav-
ing Revolutionі І” (1993) та „An Earth Saving 
Revolutionі II” (1994), численних статтях, моно-
графіях та виданнях, написаних у співавторстві з 
іншими науковцями світу. 

__________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор П.В. Писаренко 
 

Викладено основні відомості про нову технологію 
вирощування сільськогосподарських культур, роз-
роблену японським вченим Теруо Хіга, що за 

останні 20 років набула широкого розповсюджен-
ня у світі. Описуються основні її аспекти та ме-
тоди, подається аналіз щодо можливості викори-
стання в Україні. Надається інформація про до-
слідження впливу ЕМ-препарату на рослини куку-
рудзи в умовах Полтавської області та наводять-
ся відомості стосовно проведення досліджень із 
цієї теми в найближчий час. Визначено, що різні 
прийоми вирощування кукурудзи мають суттєвий 
вплив на її зростання й розвиток. При цьому інтен-
сифікація цих прийомів відіграє важливу роль у 
підвищенні врожайності даної культури.  
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Так, у праці Теруо Хіга та Джеймса Ф. Парра 
„Корисні та ефективні мікроорганізми для ве-
дення сталого сільського господарства та відно-
влення довкілля” (1994) зазначається, що уніка-
льність мікроорганізмів і їх часто непередбачу-
ваний характер і біосинтезуючі можливості да-
ють змогу вирішувати надзвичайно складні про-
блеми у науці. 
У брошурі Ернста Хаммеса „Жизнь − это зам-

кнутый цикл, который обеспечивается деятель-
ностью эффективных микроорганизмов” (2006) 
детально розглянуті головні принципи життя та 
взаємозв’язок між мікробними симбіонтами лю-
дини й ґрунтовими мікроорганізмами. Порівню-
ються погляди різних вчених на ґрунтоутворен-
ня та фізіологію рослин. Хаммес робить висно-
вок, що все життя на Землі має замкнутий цикл, 
який забезпечується діяльністю корисних мікро-
організмів, і людина є однією з ланок цього кру-
гообігу. 
Ріст і розвиток рослин тісно пов'язані з харак-

тером ґрунтової мікрофлори, що знаходиться в 
навколокореневій зоні, тобто ризосфері [2]. ЕМ-
препарати дають змогу реґулювати її якість за 
рахунок своєї опортуністичної діяльності. Для 
значного збільшення виробництва продуктів хар-
чування також важливо розвивати виробництво 
культур із поліпшеними генетичними властивос-
тями (тобто можливостями збільшення продук-
тивності, стійкості до захворювань тощо) та з 
підвищеною стійкістю до змін умов навколиш-
нього середовища, зокрема до стресових умов 
(посух, високих температур, нестачі або незба-
лансованого живлення, забур'яненості). ЕМ-
технологія дозволяє фермерові реґулювати 
якість ґрунтової мікрофлори в залежності від 
власних потреб. 
Перехід до ЕМ-технології ні в якому разі не 

означає відмови від традиційних систем земле-
робства. Навпаки, потрібно гармонійно об'єдна-
ти основні їх компоненти, необхідні для забезпе-
чення врожайності, включаючи світло, вуглеки-
слий газ, воду, родючість ґрунтів і ґрунтову мік-
рофлору. Оскільки наявність усіх цих компонен-
тів життєво важлива, необхідно впроваджувати 
нові технології та енерґетично раціональні сис-
теми біологічного виробництва [2]. 
Мета і завдання дослідження. Метою дослі-

дження автора є адаптація ЕМ-технології до клі-
матичних умов Полтавської області та вітчизня-
них способів вирощування сільськогосподарсь-
ких культур. 
Завданням дослідження є ґрунтовне вивчення 

впливу препарату ЕМ-1 на урожайність та якість 

рослин кукурудзи в умовах Полтавської області. 
Матеріали і методи досліджень. У 2008 році 

автором статті було закладено дослід згідно з 
пропонованою технологією [1]. Вивчені 6 варіа-
нтів у 4-х повтореннях. 
Схема досліду: 
Контроль – без добрив. 
Мінеральні добрива N30P30K30. 
Орґано-мінеральні добрива N30P30K30. 
Мінеральні добрива N30P30K30+ЕМ-1. 
Орґано-мінеральні добрива N30P30K30+ЕМ-1. 
ЕМ-1. 
В якості контролю (варіант 1) використовува-

ли ділянки без застосування добрив. 
У другому варіанті вносили мінеральні добри-

ва (нітроаммофоска) з розрахунку 176,5 кг/га. 
У третьому варіанті вносили орґано-

мінеральне добриво на основі курячого посліду в 
дозі 600 кг/га.  
У четвертому варіанті вносили мінеральні до-

брива (нітроаммофоска) з розрахунку 176,5 кг/га 
із додаванням розчину препарату ЕМ-1 у конце-
нтрації 1:100 з розрахунку 3 л/м2. 
У п’ятому варіанті вносили орґано-мінеральне 

добриво на основі курячого посліду в дозі 
600 кг/га із додаванням розчину препарату ЕМ-1 
у концентрації 1:100 з розрахунку 3 л/м2. 
У шостому варіанті вносили розчин препарату 

ЕМ-1 у концентрації 1:100 з розрахунку 3 л/м2. 
Препарат ЕМ-1 вносили в ґрунт оприскувачем 

із наступною культивацією на глибину 5-8 см 
відповідно до рекомендацій автора технології [4] 
та інструкції із застосування. 
У досліді вирощувався гібрид кукурудзи 

ЗПСК 330, районований в Україні. Попередник − 
озиме жито. 
Проведені наступні спостереження: 
1. Визначення дат настання фенологічних фаз 

веґетації кукурудзи. 
2. Підрахунок густоти стояння рослин в два 

строки: у фазу повних сходів і перед збиранням. 
3. Визначення динаміки росту рослин кукуру-

дзи і площі листової поверхні у фазах 3-4-х лист-
ків, викидання волоті та молочно-воскової стиг-
лості на 15-ти обраних рослинах у двох несумі-
жних повтореннях.  

4. Вивчення процесу накопичення сирої речо-
вини рослинами кукурудзи у фазах 3-4-х листків, 
викидання волоті та молочно-воскової стиглості 
шляхом відбору 15-ти рослин по діагоналі ділян-
ки у двох несуміжних повтореннях. 

5. Аналіз структури врожаю кукурудзи (дов-
жина початку, в т.ч. невиповненої його частини, 
кількість зерен у початку, кількість зерен у ряду, 
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озерненість початка, маса початка, маса зерен 
початка, маса зерен із рослини, маса 1000 зерен, 
вихід зерна з початка та вологість зерна) на двох 
несуміжних повтореннях усіх варіантів. 
Результати досліджень. Зміна висоти рослин 

кукурудзи в залежності від прийомів вирощу-
вання. 
Аналізуючи таку важливу морфологічну озна-

ку, як висота рослин, можна простежити динамі-
ку їх росту за основними фенологічними фазами 
та оцінити вплив змін умов веґетації на них 
(табл. 1). 
Із даних таблиці 1 видно, що найбільша висота 

рослин кукурудзи у фазі 3-4-х листків (20,3 см) 
спостерігалася у варіанті 5 (орґано-мінеральні 
добрива + ЕМ-1) та перевищувала варіант 1 (кон-
троль) на 0,4 см (1,9%). Значної різниці у висоті 
рослин на даній фазі розвитку не спостерігалося. 
У процесі веґетації кукурудзи тенденція збері-

галася. Так, у фазі викидання волоті максималь-
на висота рослин становила 178 см (варіант 5) і 
перевищувала контроль (варіант 1) на 13,0 см 
(7,9%). Варіант 4 із застосуванням мінеральних 
добрив та ЕМ-1 перевищив контроль (варіант 1) 
на 11,0 см (6,67%). Варіант 6 із застосуванням 
чистого ЕМ-1 показав результат, що був вищий 
за контроль (варіант 1) на 3,63%, але менший за 
варіант 2 із мінеральними та варіант 3 − із орґа-
но-мінеральними добривами. 
У фазі молочно-воскової стиглості висота ро-

слин кукурудзи була максимальною і в серед-
ньому по варіантах склала 186 см. При цьому 
найвищий показник був у варіанті 4 із застосу-
ванням мінеральних добрив та ЕМ-1, який пере-
вищив контроль (варіант 1) на 13 см (7,26%). 
Варіант 6 із застосуванням чистого ЕМ-1 пока-
зав результат, що був вищий за контроль (варі-
ант 1) на 2,23%. 
Очікувану продуктивність рослин можна оха-

рактеризувати, дослідивши стан листкового апа-
рату рослини (табл. 2). 

Аналіз даних свідчить про те, що протягом ве-
ґетаційного періоду на одній рослині кукурудзи 
в середньому сформувалося 9-11 життєздатних 
листків. 
Площа листкового апарату рослин кукурудзи 

найбільш інтенсивно зростала від фази 3-4-х лис-
тків до фази викидання волоті, коли вона стала 
максимальною (4592-3936 см2 на одну рослину). 
У другій половині веґетації спостерігалося ма-

сове відмирання листя нижнього ярусу. В ре-
зультаті цього площа листової поверхні у фазі 
молочно-воскової стиглості була на 8-11% мен-
ша, ніж у фазі викидання волоті. 
У досліді мінімальна площа листкового апара-

ту була у контрольному варіанті 1. У фазі вики-
дання волоті при максимально великій асиміля-
тивній поверхні вона склала 3936 см2 на одну 
рослину. Всі препарати, які були застосовані в 
досліді, сприяли збільшенню площі листкового 
апарату незалежно від погодних умов. Найкра-
щим виявився варіант 5 (орґано-мінеральні доб-
рива + ЕМ-1) із асимілятивною поверхнею 
4592 см2 на одну рослину, що більше за конт-
роль (варіант 1) на 14,3%. 
Аналізуючи дані таблиці 2, можемо зробити 

висновок, що площа листкового апарату рослин 
кукурудзи збільшувалася по варіантах за раху-
нок більшого розміру листкових пластин, а не за 
рахунок більшої кількості листя на рослині.  
Можемо побачити, що інтенсифікація прийо-

мів вирощування має значний вплив на врожай-
ність рослин кукурудзи (табл. 3). Коливання 
врожайності зерна склало в цілому по досліду 
33,9-45,82 ц/га при середній врожайності 39,2 
ц/га. У результаті дисперсійного аналізу дослід-
ного матеріалу було встановлено, що інтенсифі-
кація прийомів вирощування дала достовірний 
приріст врожаю по всіх варіантах досліду. Най-
ліпші показники врожайності були у варіанті 5 
(орґано-мінеральні добрива + ЕМ-1) і перевищу-
вали контроль (варіант 1) на 11,93 ц/га (35,21%). 

1. Вплив прийомів вирощування на висоту рослин кукурудзи 
Висота рослин, см 

фенологічна фаза розвитку рослин Варіант досліду 
3-4 листки викидання 

волоті 
молочно-воскова 

стиглість 
Контроль 19,9 165 179 

Мінеральні добрива 20,1 174 186 
Орґано-мінеральні добрива 20,2 175 187 
Мінеральні добрива + ЕМ-1 20,2 176 189 

Орґано-мінеральні добрива + ЕМ-1 20,3 178 192 
ЕМ-1 20,1 171 183 
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2. Стан листкового апарату рослин кукурудзи в залежності від прийомів вирощування 
Фенологічна фаза розвитку рослин 

3-4 листки викидання волоті молочно-воскова  
стиглість 

Варіант досліду площа лис-
тового апа-

рату, 
см2/росл. 

кількість 
листя, 

шт./росл. 

площа лис-
тового 
апарату, 
см2/росл. 

кількість 
листя, 

шт./росл. 

площа лис-
тового 
апарату, 
см2/росл. 

кількість 
листя, 

шт./росл. 

Контроль 35 3 3936 9 3498 8 
Мін. добрива 42 4 4264 10 3838 9 

Орґано-мінеральні  
добрива 43 4 4428 10 3985 9 

Мінеральні добрива + 
ЕМ-1 44 4 4510 11 4135 10 

Орґано-мінеральні  
добрива + ЕМ-1 46 4 4592 11 4174 10 

ЕМ-1 38 3 4100 9 3645 8 

3. Врожайність кукурудзи за різних прийомів вирощування 
Приріст врожаю у порівнянні з контролемВаріант досліду Врожайність зерна, ц/га ц/га % 

Контроль 33,89 − − 
Мінеральні добрива 39,74 5,85 17,28 

Орґано-мінеральні добрива 39,00 5,12 15,10 
Мінеральні добрива + ЕМ-1 41,57 7,68 22,66 
Орґано-мінеральні добрива 

+ ЕМ-1 45,82 11,93 35,21 

ЕМ-1 34,92 1,03 3,05 
 
Висновки. 
1. Різні прийоми вирощування кукурудзи мали 

суттєвий вплив на ріст і розвиток цієї культури. 
При цьому, у порівнянні з контролем (варіант 1), 
достатня кількість поживних речовин у корене-
вмісному шарі ґрунту сприяла прискореному 
зростанню надземної маси та достиганню куку-
рудзи. 

2. Застосування інтенсивних прийомів виро-
щування кукурудзи дало збільшення висоти рос-
лин, яка виявилася максимальною (192 см) у ва-
ріанті 5 (орґано-мінеральні добрива + ЕМ-1) у 
фазі молочно-воскової стиглості. 

3. Внесення різних добрив у комбінації з ЕМ-1 
сприяло збільшенню площі листкової поверхні 
рослин кукурудзи. Найбільшою вона була у фазі 

викидання волоті у варіанті 5 і склала 4592 см2 
на одну рослину. У фазі молочно-воскової стиг-
лості площа листкової поверхні рослин зменши-
лася до 4174 см2 на одну рослину (9,1%). Від-
мінність від контролю (варіант 1) за цими фаза-
ми була 656 см2 (17%) і 676 см2 (19%) відповідно. 

4. Дослідженням визначено, що інтенсифіка-
ція прийомів вирощування значно впливає на 
врожайність рослин кукурудзи. Найліпші показ-
ники врожайності були у варіанті 5 (орґано-
мінеральні добрива + ЕМ-1) і перевищували ва-
ріант 1 (контроль) на 11,93 ц/га (35,21%). 

5. Отримані дані переконали в необхідності 
проведення додаткових дослідів із застосуван-
ням препарату ЕМ-1 та його комбінаціями з ін-
шими видами добрив. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку землеробства у боротьбі з бур’янами 
застосовують агротехнічні, хімічні, біологічні та 
інші заходи, що є складовими комплексної інте-
грованої системи захисту рослин [1]. 
Найефективнішим способом захисту рослин 

залишається застосування гербіцидів. За їх вико-
ристання швидко досягається результат і підви-
щується продуктивність праці. Незважаючи на 
сказане, застосування гербіцидів негативно 
впливає на навколишнє середовище. Саме цим й 
обумовлюється актуальність і важливість еколо-
гічно безпечного застосування гербіцидів [5]. 
У різних літературних джерелах зібрано знач-

ний експериментальний матеріал щодо ефектив-
ності сумішей із двох і більше гербіцидів різних 
хімічних класів та механізмів дії, що доповню-
ють один одного за спектром та величиною фі-
тотоксичності [7]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Бур’яни є конкурентами сільськогосподарських 
рослин у використанні факторів життя, і тому 
наявність їх у культурних агроценозах недопус-
тима. У посівах просапних культур суттєве зна-
чення приділялося знищенню бур’янів під час 

вегетації. Одним з ефективних засобів знищення 
бур’янів є застосування сумішей двох і більше 
гербіцидів [1, 7]. Для посилення ефективності дії 
гербіцидів необхідно вказувати видовий склад 
бур’янів та їхні біологічні особливості, ступінь 
засмічення посівів, стан культурних рослин, хі-
мічні властивості препаратів, погодні умови й 
техніку [5]. На досить забур’янених площах сої 
досягти успіху агротехнічними заходами прак-
тично неможливо – навіть найглибша оранка не 
знищує багаторічні бур’яни повністю у зв’язку з 
глибоким проникненням у грунт їх органів веге-
тативного розмноження. Тому для рослин, особ-
ливо з глибоким заляганням кореневої системи, 
які виявляють стійкість до препаратів, потрібно 
підбирати якомога ефективніші гербіциди для 
знищення небажаної рослинності [2, 4, 6]. Як 
зазначав Б.А. Доспєхов, найбільш простим роз-
міщенням варіантів є систематичне розміщення. 
Головна перевага цього досліду полягає в зруч-
ності обробки грунту, внесення добрив, посіву, 
догляду за посівами, збирання тощо [3]. 
Мета і завдання. Метою нашого дослідження 

є визначення ефективності сумісного та окремо-
го застосування гербіциду, впливу його на за-
бур’яненість посівів і врожайність сої. 
Завданням дослідження було вивчити викори-

стання бакових сумішей для зменшення за-
бур’яненості посівів, а також дослідити викорис-
тання гербіциду окремо та в сумішах із компо-
нентами (поліакриламідами), їх вплив на форму-
вання урожаю сої. На основі цих експеримента-
льних даних розробити науково-обґрунтовані, 
екологічно безпечні заходи боротьби з 
бур’янами в посівах сої, що дозволило б отрима-
ти високу врожайність сої з якомога меншим 
гербіцидним навантаженням на навколишнє се-
редовище. 
Матеріали і методика досліджень. Соя від-

носиться до культур, які досить негативно реа-
гують на забур’янення посівів, практично не ви-
тримуючи конкурентної боротьби з бур’янами. 

__________________ 
*Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор П.В. Писаренко  

У польовому досліді вивчали 4 варіанти застосуван-
ня ґрунтового гербіциду та його сумішей у посівах 
сої. Закладаючи дослід, враховували умови, які ви-
значають ефективність гербіциду, що діє за до-

статньо високої температури повітря (17… 25ºC), 
сонячної погоди й відсутності дощів протягом 

певного часу після обприскування. Встановлено, що 
за ввесь період досліджень вплив сумішей гербіци-
ду та компонентів (поліакриламіду) на забур’я-

неність посівів сої був значним. Це сприяло варіації 
урожайності на всіх ділянках досліду. Було відмі-
чено, що урожайність сої була найкращою там, де 

застосовували гербіцид Тайфун та  
компонент 70010. 
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Урожайність сої залежно від варіантів за 2008 рік, ц/га 
Біологічна врожайність Варіант досліду Норма внесення г/м² ц/га 

Контроль - 102,5 1,2 
Тайфун 2,5 л/га 639,1 6,4 
Тайфун 2,5 л/га 

Компонент 70010 10 г/га 1242 12,4 

Тайфун 2,5 л/га 
Компонент 60508 20 г/га 1175 11,7 

Середнє 790 7,9 
 

Досягти успіху на забур’янених площах агротех-
нічними заходами практично неможливо [4]. На-
віть найглибша оранка не знищує багаторічні 
бур’яни повністю у зв’язку з глибоким проник-
ненням у грунт їх органів вегетативного роз-
множення. Тому проведення заходів хімічного 
захисту рослин від бур’янів є необхідним в умо-
вах інтенсивної технології вирощування сої [2]. 
У нашому досліді ми використовували досхо-

довий гербіцид Тайфун, що є аналогом гербіци-
ду Дуал. Тайфун – це гербіцид контактної дії, 
похідний хлорацетаніліду, що ефективно діє на 
однорічні односім’ядольні та багато дво-
сім’ядольних видів бур’янів. Для розширення 
спектру дії даного гербіциду проти стійких видів 
бур’янів (лобода біла, паслін чорний, гірчиця 
польова, гірчак розлогий та ін.) його рекомендо-
вано змішувати з іншими препаратами [6]. 
Методика проведення досліду. Схема досліду 

включала 4 варіанти розміщених послідовно у 
трьохкратній повторності. Обприскування посі-
вів проводили досходове, суміш готували безпо-
середньо перед їх внесенням на полі. Агротехні-
ка вирощування сої – загальноприйнята для да-
ної зони. Облік засміченості посівів визначали 
ваговим методом у трьохкратній повторності (за 
Б.А. Доспєховим). Для цього брали зразки 
бур’янів у трьохкратній повторності, підрахову-
вали їх кількість і визначали вагу надземної (по-
вітряно-сухої) маси всіх видів бур’янів (г/м²) пі-
сля внесення досліджуваних розчинів на 10, 20, 
30 та 45-ий день [3].  
Об’єкт дослідження – бур’яни, що засмічу-

ють посіви сої; досходовий гербіцид Тайфун та 
компоненти 70010, 60508. Дослідження прово-
дилися у виробничих умовах Агрофірми «Маяк» 

Котелевського району Полтавської області про-
тягом 2008 року. 
Результати дослідження. У 2008 році погодні 

умови для вирощування сої були сприятливими. 
Однак у зв’язку зі значною засміченістю посівів 
урожайність по варіантах мала відмінності, які ко-
ливалися від 1,2 до 12,4 ц/га. 
Середній показник урожайності по варіантах 

становив 7,9 ц/га (табл.). Детальніший аналіз 
результатів дослідження показав, що найвищу 
урожайність – 12,4 ц/га – одержали з ІІІ варіанту 
досліду, де застосовували такі суміші гербіцидів 
як Тайфун (2,5 л/га) та компонент (поліакрил-
амід) 70010. Майже така ж урожайність була від-
мічена на ІV варіанті (вона становила 11,7 ц/га). 
За результатами цьогорічного дослідження, 

які подані в таблиці, видно, що дія суміші Тай-
фун та компонента 70010 істотно вплинули на 
урожайність сої, в той час як застосування до-
сходового гербіциду без компонента дав набага-
то гірший результат за урожайністю (6,4 ц/га). 
Висновки 
1. Погодні умови 2008 року були сприятливи-

ми для вирощування сої, водночас це призвело 
також до розвитку бур’янів, які в значній мірі 
впливають на рівень урожайності культури. 

2. В умовах складного типу забур’яненості з 
переважанням злакових видів найвищу ефектив-
ність сумішей досходових гербіцидів було вста-
новлено на ІІІ варіанті досліду, де застосовували 
суміш гербіцидів Тайфун (2,5 л/га) та компонент 
70010 (10 г/га). Це, в свою чергу, дало змогу 
отримати урожай 12,4 ц/га. 

3. Застосування сумішей істотно підвищує ефек-
тивність гербіцидів, які доповнюють один одного 
за спектром дії та величиною фітотоксичності.  
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Постановка проблеми. Явище гетерозису за 
окремими кількісними ознаками є основною ха-
рактерною особливістю гібридів F1. Після від-
криття цього явища на багатьох культурах бага-
точисельні дослідження довели переваги гібридів 
F1 перед сортами, і нині створення гетерозисних 
гібридів є приоритетним напрямом у селекції ба-
гатьох сільськогосподарських культур. Широке 
практичне застосування гібридів F1 обумовлене їх 
сильним вегетативним ростом і можливістю 
швидкого комбінування в гібридах F1 найбільш 
важливих господарсько цінних ознак (8). Ця осо-
бливість важлива ще й тим, що в гібридах F1 ком-
бінуються ознаки, які у сортів мають від`ємну 
кореляційну залежність, і їх об`єднання в одному 
генотипі представляє проблему. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Для ефективного використання гетерозису у то-
мата необхідна інформація про домінування кі-
лькісних ознак. Знання закономірностей спадко-
вої мінливості ознак і їх прояву в гібридах F1 при 
гібридизації дає можливість прогнозувати ефек-
тивність добору в гібридних популяціях і здійс-
нювати обґрунтований підбір батьківських пар і 
тому є неодмінною умовою будь-якої обґрунто-
ваної селекційної програми зі створення гетеро-
зисних гібридів [9]. Прояв кількісної ознаки у 
гібридів першого покоління, у порівнянні з бать-
ківськими формами, може змінюватися як у бік 
його збільшення, так і послаблення [3]. З про-

блеми прояву господарсько цінних ознак томата 
в F1 думки дослідників вельми протирічні, як у 
відношенні ступеня домінування і напряму до-
мінування ознак, так і у відношенні величини 
ефекту гетерозису і його природи [7]. Окремі 
вчені [4, 6] пояснюють це значною різноманітні-
стю гібридів, що вивчаються, і значною варіабе-
льністю умов проведення досліджень. 
У зв`язку з цим метою наших досліджень бу-

ло вивчення ступеня домінування і гетерозис 
вмісту пектинових речовин у плодах томата, 
оскільки ця ознака є основним фактором форму-
вання технологічних якостей плоду. 
Матеріали і методи. Дослідження проводи-

лись в Інституті овочівництва і баштанництва 
УААН протягом 2006-2007 років. Матеріалом для 
досліджень послужили 36 гібридів F1, отриманих 
у диалельній схемі. Схема включала 9 кращих 
сортів вітчизняної і закордонної селекцій, які по-
казали добрі результати за основними господар-
сько цінними і технологічними ознаками. Оцінку 
ознак вмісту пектинових речовин проводили за 
методикою ГОСТ 29059-91 «Продукты перерабо-
тки плодов и овощей. Титриметрический метод 
определения пектиновых веществ» в лабораторії 
аналітичних вимірювань ІОБ УААН. Ступінь до-
мінування (hp) вираховували за формулою F. Pe-
ter, K. Frey [14]. Величину ефекту гетерозису (Х) 
визначали за Х. Даскаловим [1]. 
Результати досліджень. Відомостей про ха-

рактер прояву ознаки вмісту пектинових речо-
вин у томата в літературі небагато. В роботах 
А.П. Сироватської відмічено позитивну ступінь 
домінування за ознакою вмісту пектинових ре-
човин у схрещуваннях культурних сортів із ди-
кими і напівкультурними різновидами [10]. За 
даними Mohamed et al. [12], низький вміст пек-
тинових речовин домінує. Автори відмічають, 
що у гібридів F1 вміст пектинових речовин сумар-
ний і по фракціях був схожим із вмістом їх у гір-
шого з батьків [13]. Такої думки дотримується і 
Sayed et al. [15]. Зустрічаються дані [2] про гете-
розис за даною ознакою, причому в цих дослі-
дженнях проявляється як позитивний, так і нега-
тивний гетерозис у залежності від компонентів 

Досліджено особливості прояву вмісту водороз-
чинного пектину, протопектину та сумарного 
пектину у гібридів F1. Виявлено, що за ступенем 
домінування проявляється переважно гетерозис, а 
величина гетерозису за вмістом вивчених компо-
нентів незначна. Показано, що прояв пектинового 
комплексу суттєво залежить від умов навколиш-
нього середовища і конкретного генотипу комбі-
нації, що вказує на складний генетичний контроль 
даних ознак. Виділено зразок Rio Fuego, у комбіна-
ції з яким стабільно проявляють гетерозис за ви-

вченими ознаками. 
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схрещувань. Так, Х.Б. Шифрина [11] вказує на 
проміжний характер успадкування пектинових 
речовин у гібридів першого покоління. 
Результати, наведені в таблицях 1, 2, 3, пока-

зують, що в залежності від комбінації та погод-
них умов конкретного року випробувань у гіб-
ридів першого покоління проявляються всі типи 
характеру ступеню домінування за ознаками 
вмісту пектинових речовин у плодах томата. Ос-

новна частина гібридів F1 характеризувалася по-
зитивним і негативним ступенем наддомінуван-
ня з певними відхиленнями. Так, у 2006 році 
30,6% гібридів, а в 2007 році – 63,9% проявили 
позитивне наддомінування за вмістом розчинно-
го пектину. 22,2% в 2006 і 19,4% гібридів у 2007 
році проявили негативне наддомінування за цією 
ознакою. Значна частина комбінацій у 2006 році 
проявила негативне домінування (25,0%). 

1. Ступінь домінування (hp) та ефект гетерозису (X) за ознакою вмісту  
водорозчинного пектину у гібридів F1 томата 
Водорозчинний пектин, 

мг% hp Х,% Комбінація 
2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Карась х Астероїд 149 199 -0,05 2,50 99 169 
Карась х Чайка 204 177 2,24 1,87 124 149 
Карась х Robot 210 132 1,05 -3,00 107 91 
Карась х Севен 162 188 0,49 2,45 113 117 
Карась х Іскорка 134 169 -6,88 3,38 70 119 
Карась х Геркулес 183 198 -0,97 4,31 89 146 
Карась х Rio Fuego 127 165 -0,80 1,74 84 127 
Карась х Алтей 181 191 -1,03 3,73 85 141 
Астероїд х Чайка 140 125 0,46 25,67 105 145 
Астероїд х Robot 199 147 0,77 1,23 121 130 
Астероїд х Севен 158 97 6,16 -0,72 141 75 
Астероїд х Іскорка 141 180 -0,47 2,88 88 164 
Астероїд х Геркулес 125 86 -0,91 -0,94 72 83 
Астероїд х Rio Fuego 127 218 10,50 9,93 106 224 
Астероїд х Алтей 130 142 -0,83 2,26 71 139 
Чайка х Robot 114 96 -2,06 -0,70 64 84 
Чайка х Севен 159 144 1,58 0,33 127 111 
Чайка х Іскорка 138 152 -1,35 1,78 80 137 
Чайка х Геркулес 151 158 -0,91 3,24 80 151 
Чайка х Rio Fuego 153 172 1,44 6,88 114 174 
Чайка х Алтей 80 148 -2,35 2,75 41 142 
Robot х Севен 227 106 1,35 -3,26 145 68 

Robot х Іскорка 252 130 9,00 -2,14 124 95 
Robot х Геркулес 122 155 -9,70 2,40 56 118 
Robot х Rio Fuego 181 165 0,36 2,52 110 132 

Robot х Алтей 213 100 -0,80 -2,90 93 77 
Севен х Іскорка 125 116 -0,56 -1,95 83 76 
Севен х Геркулес 112 101 -0,88 -1,78 67 69 
Севен х Rio Fuego 140 132 3,29 -0,28 124 94 
Севен х Алтей 123 68 -0,74 -3,00 70 47 

Іскорка х Геркулес 105 139 -7,09 1,77 49 109 
Іскорка х Rio Fuego 215 130 1,43 0,68 135 107 
Іскорка х Алтей 151 140 -2,99 1,86 68 110 

Геркулес х Rio Fuego 203 174 0,52 10,14 116 151 
Геркулес х Алтей 309 203 8,41 165,67 130 169 
Rio Fuego х Алтей 203 138 0,31 4,31 111 120 

Середнє 162 147 - - 96 121 
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2. Ступінь домінування (hp) та ефект гетерозису (X) за ознакою вмісту протопектину  
у гібридів F1 томата 

Протопектин, мг % hp Х, % Комбінація 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Карась х Астероїд 227 173 4,32 1,56 159 135 
Карась х Чайка 204 156 5,34 0,96 134 117 
Карась х Robot 169 151 -0,70 -1,52 91 90 
Карась х Севен 129 171 -0,74 -0,22 90 98 
Карась х Іскорка 101 150 -6,38 0,63 58 109 
Карась х Геркулес 232 186 3,20 4,27 130 114 
Карась х Rio Fuego 116 172 -2,52 - 78 110 
Карась х Алтей 229 158 66,00 1,11 140 107 
Астероїд х Чайка 121 120 -1,20 3,44 91 115 
Астероїд х Robot 146 152 -0,47 0,32 88 109 
Астероїд х Севен 241 140 705,00 -0,14 195 96 
Астероїд х Іскорка 157 169 0,10 6,26 102 154 
Астероїд х Геркулес 133 74 -0,72 -1,76 84 55 
Астероїд х Rio Fuego 142 234 1,95 3,70 110 182 
Астероїд х Алтей 143 187 -0,06 3,42 99 156 
Чайка х Robot 121 100 -1,65 -1,26 69 69 
Чайка х Севен 160 175 2,72 0,57 120 116 
Чайка х Іскорка 108 95 -2,65 -3,80 66 83 
Чайка х Геркулес 126 182 -1,66 1,47 74 131 
Чайка х Rio Fuego 269 204 37,00 2,96 193 153 
Чайка х Алтей 147 140 -0,63 1,04 96 113 
Robot х Севен 164 135 -0,06 -7,29 98 73 

Robot х Іскорка 284 139 7,05 -0,33 144 93 
Robot х Геркулес 85 195 -16,81 3,91 42 112 
Robot х Rio Fuego 334 199 4,38 2,82 193 118 

Robot х Алтей 148 80 -1,72 -3,99 79 50 
Севен х Іскорка 167 148 0,41 -0,22 108 95 
Севен х Геркулес 116 128 -1,22 -4,20 72 71 
Севен х Rio Fuego 144 153 2,35 -1,22 111 87 
Севен х Алтей 242 152 4,82 -0,53 168 91 

Іскорка х Геркулес 95 164 -17,94 0,84 50 114 
Іскорка х Rio Fuego 232 192 2,90 2,84 144 139 
Іскорка х Алтей 102 165 -7,00 3,56 59 128 

Геркулес х Rio Fuego 118 196 -1,59 6,03 71 120 
Геркулес х Алтей 235 215 3,53 4,30 131 140 
Rio Fuego х Алтей 113 195 -2,60 5,34 75 132 

Середнє 167 160 - - 106 110 
 
За ознакою вмісту протопектину і сумарного 

пектину в плодах томата спостерігалася схожа 
картина. В 2006 році 38,9%, а в 2007 році 48,6% 
гібридів F1 проявили позитивний гетерозис; 
36,1% в 2006 році і 22,9% гібридів F1 у 2007 році 
проявили негативний гетерозис за вмістом про-
топектину. За вмістом сумарного пектину в 2006 
році позитивний гетерозис проявили 30,6%, а в 
2007 – 58,4% комбінацій проявили позитивне 
наддомінування; 30,6% гібридів у 2006 році і 

19,4% комбінацій проявили негативний гетеро-
зис. Значна частина комбінацій у 2006 році про-
явила проміжне успадкування (25%). Дані табли-
ці 4 свідчать, що всі складові компоненти пекти-
нового комплексу плодів томатів – у залежності 
від умов року – мають однакову тенденцію про-
яву ознак у першому поколінні. Аналіз даних 
таблиці 4 дозволяє стверджувати, що умови 2007 
року суттєво впливали на прояв пектинового 
комплексу у гібридів першого покоління. Тут чіт-
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ко простежується тенденція тяжіння ступеня до-
мінантності у бік позитивного наддомінування 
набору досліджуваних гібридів. Ці дані співпада-
ють із даними досліджень [2], де відмічається 
прояв позитивного наддомінування та суттєвий 
вплив комплексу абіотичних чинників на вміст 
пектинових речовин у плодах томатів. 
Про специфічність у відношенні ступеня до-

мінування свідчать і абсолютні значення вмісту 
пектинових речовин у плодах томата. Як можна 

побачити з даних таблиць 1, 2, 3, середня вели-
чина вмісту пектинових речовин у 2006 році для 
водорозчинного пектину становить 162 мг %, а в 
2007 році – 147 мг %, для протопектину – 167 
мг % в 2006 році і 160 мг % у 2007; для сумарно-
го пектину – 329 мг % у 2006 році й 306 мг % у 
2007, тобто 2006 рік був сприятливішим для на-
копичення пектинових речовин. Однак кількість 
комбінацій, які проявляють наддомінування, бі-
льше, ніж відмічалася у 2007 році. 

3. Ступінь домінування (hp) та ефект гетерозису (X) за ознакою вмісту сумарного пектину 
у гібридів F1 томата 

Сумарний пектин,  
мг % hp Х, % Комбінація 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Карась х Астероїд 376 372 1,63 2,06 128 151 
Карась х Чайка 408 333 3,34 1,47 129 132 
Карась х Robot 379 283 -0,07 -4,64 99 90 
Карась х Севен 291 359 0,08 0,79 102 107 
Карась х Іскорка 235 319 -6,59 1,44 65 114 
Карась х Геркулес 415 384 0,76 9,56 108 129 
Карась х Rio Fuego 243 337 -1,32 2,48 81 118 
Карась х Алтей 410 349 1,00 2,76 109 123 
Астероїд х Чайка 261 245 -0,23 9,00 98 128 
Астероїд х Robot 345 299 0,16 0,69 104 119 
Астероїд х Севен 399 237 22,32 -0,42 169 86 
Астероїд х Іскорка 298 349 -0,22 3,82 95 159 
Астероїд х Геркулес 258 160 -0,83 -1,48 77 68 
Астероїд х Rio Fuego 269 452 2,76 5,57 108 200 
Астероїд х Алтей 273 329 -0,64 2,87 84 148 
Чайка х Robot 235 196 -1,85 -1,02 66 76 
Чайка х Севен 319 319 1,94 0,45 123 114 
Чайка х Іскорка 246 247 -1,94 0,79 73 110 
Чайка х Геркулес 276 340 -1,20 2,11 77 140 
Чайка х Rio Fuego 422 376 8,98 4,16 154 162 
Чайка х Алтей 227 288 -2,05 1,92 65 126 
Robot х Севен 391 241 0,71 -4,51 121 70 

Robot х Іскорка 536 269 7,64 -0,52 134 94 
Robot х Геркулес 207 350 -71,56 2,94 49 115 
Robot х Rio Fuego 515 364 2,19 2,64 152 124 

Robot х Алтей 361 180 -12,92 -3,62 87 62 
Севен х Іскорка 292 264 -0,17 -0,80 96 85 
Севен х Геркулес 228 229 -1,00 -2,58 70 70 
Севен х Rio Fuego 284 285 2,88 -0,62 117 90 
Севен х Алтей 365 220 0,50 -1,74 114 70 

Іскорка х Геркулес 200 303 -9,89 1,78 49 112 
Іскорка х Rio Fuego 447 322 2,00 9,35 140 124 
Іскорка х Алтей 253 305 -10,63 15,53 64 119 

Геркулес х Rio Fuego 321 370 -0,23 8,15 94 133 
Геркулес х Алтей 544 419 17,70 9,74 130 153 
Rio Fuego х Алтей 316 333 -0,23 20,05 95 127 

Середнє 329 306 - - 101 115 
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4. Характер прояву ознак пектинового комплексу у гібридів F1 томата 
Кількість гібридів зі ступенем домінування, % 

> 1,0 0,51–1,0 0,50 – (-0,50) -0,51– (-1,0) < -1,0 Ознака 
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Водорозчинний 
пектин 30,6 63,9 5,5 2,9 16,7 5,5 25,0 8,3 22,2 19,4 

Протопектин 38,9 48,6 0,0 11,4 13,9 14,3 11,1 2,8 36,1 22,9 
Сумарний пектин 30,6 58,4 8,3 8,3 25,0 5,6 5,5 8,3 30,6 19,4 
 
Більш глибокий аналіз даних дозволяє дійти 

висновку, що середня величина вмісту пектино-
вих речовин по фракціях не відображає реальної 
картини. Із таблиць 1, 2, 3 видно, що величина і 
напрям ступеня домінування ознак вмісту пек-
тинових речовин у плодах томата значно зміню-
валися навіть у межах одної комбінації, тобто 
конкретного сполучення генів. Тому тут можна 
лише орієнтовно стверджувати про перевагу то-
го чи іншого генетично обумовленого типу про-
яву і зміни його в залежності від факторів навко-
лишнього середовища. Наші дані показують, що 
величина ступеню домінування для кожної ком-
бінації досить специфічна. Більшість комбінацій 
за всіма компонентами пектинового комплексу 
демонструють прямо протилежні зміни напрям-
ку домінування, що вказує на складний генетич-
ний контроль цих ознак і на суттєву взаємодію 
«генотип»-«середовище». 
Вивчення ефекту гетерозису свідчить: за во-

дорозчинним пектином він був незначним і зна-
ходився в межах 96-121% в окремі роки. Гетеро-
зис по протопектину становив 106-110%, по су-
марному пектину – 101-115%. 
У зв`язку з цим нашим завданням було виді-

лити комбінації з більш високим ефектом гете-
розису, з одного боку, а з іншого, комбінації зі 
стабільним ступенем домінування по роках. На-
самперед нас цікавив гетерозис за вмістом про-
топектину і сумарного пектину. Стабільно висо-
кими ефектами гетерозису за 2006-2007 роки за 
вмістом протопектину відзначилися комбінації 

Карась х Астероїд, Карась х Геркулес, Карась х 
Алтей, Астероїд х Rio Fuego, Чайка х Rio Fuego, 
Robot x Rio Fuego, Іскорка х Rio Fuego, Геркулес 
х Алтей. За сумарним пектином виділилися ком-
бінації Карась х Астероїд, Карась х Чайка, Ка-
рась х Алтей, Астероїд х Rio Fuego, Чайка х Rio 
Fuego, Robot x Rio Fuego, Іскорка х Rio Fuego, 
Геркулес х Алтей.  
Слід зауважити, що нам не вдалося виявити 

чіткої закономірності в прояві ступеня доміну-
вання відносно вихідних форм гібридів. Як по 
роках, так і по компонентах пектинового ком-
плексу прояв ступеню домінування вкрай мінли-
вий для переважної більшості гібридів першого 
покоління. Впевнено можна стверджувати лише 
те, що переважна кількість гібридів, отриманих 
за участі одного з батьків сорту Rio Fuego, стабі-
льно (і по роках, і по компонентам пектинового 
комплексу) потрапляли до діапазону з позитив-
ним наддомінуванням.  
Висновки. 1. Прояв пектинового комплексу 

плодів томата (вмісту водорозчинного пектину, 
протопектину та сумарного пектину) у гібридів 
F1 носить складний характер. 

2. За ступенем домінування проявляється пе-
реважно гетерозис, а величина гетерозису за вмі-
стом вивчених компонентів незначна. 

3. Прояв пектинового комплексу суттєво за-
лежить від умов навколишнього середовища, 
умов року і конкретного генотипу комбінації – 
це вказує на складний генетичний контроль да-
них ознак. 
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Постановка проблеми. Земельна інформа-
ційна система (ЗІС) є найпоширенішою у світі 
підсистемою єдиної геоінформаційної системи 
(ГІС) і, відповідно, володіє усіма можливостями 
сучасних ГІС-технологій, як правило, включає у 
себе відомості (правові, природні, господарські 
тощо) про окремі земельні ділянки та землю пе-
вної території в цілому. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Як свідчать літературні дані, головною метою 
створення, функціонування та використання ЗІС 
є автоматизоване моделювання на основі ком-
п'ютерних ГІС-технологій у поєднанні з можли-
востями автоматизованих систем (електронна 
тахеометрія, GPS тощо) і збір вихідних даних 
минулого, сучасного і майбутнього стану земель 
конкретної території, їх характеристик і власти-
востей, взаємозв'язків між земельними ресурса-
ми та іншими компонентами геокомплексів і го-
сподарською діяльністю людей [1]. Це дає мож-
ливість визначити екологічний стан земель, за-
кономірності їх поширення, надати їм об'єктивну 
виробничу оцінку та рекомендації щодо поліп-

шення родючості ґрунтів, їх раціонального та 
ефективного використання тощо. Цій проблемі 
надається значна увага в працях В.В. Бойко, 
В.М. Савинкова, В.М. Глушкова, М.М. Габріель 
та інших вітчизняних і зарубіжних вчених. 
Мета роботи: визначення залежності розвитку 

3ІС від рівня існуючих технічних засобів (вимірю-
ваних, дистанційних, комунікаційної та обчислю-
вальної техніки), їх доступності (фінансових мож-
ливостей) для відповідних організацій та установ.  
Тому важливою і необхідною умовою є по-

етапність реалізації програми впровадження ЗІС.  
Результати досліджень. На першому етапі – 

створення регіональної ЗІС (адміністративний ра-
йон, область, найбільш небезпечні з екологічної 
точки зору території) з їх першочерговою орієнта-
цією на створення повноцінних банків даних про 
земельний фонд на основі попередніх стандарти-
зованих вимог до основних складових ГІС (стан-
дартні форми введення графічної інформації, стан-
дартні формати для баз даних, уніфікована карто-
графічна проекція та система координат тощо). 
На другому етапі – створення національної 

ЗІС на базі розвинутих регіональних ЗІС із кон-
центрацією всієї інформації про земельний фонд 
країни, його стан, властивості, взаємозв'язки з 
іншими компонентами геокомплексів тощо, яка 
досить необхідна у концентрованому та система-
тизованому вигляді для проведення фундамен-
тальних наукових досліджень, прийняття управ-
лінських рішень на рівні держави та інше. Ство-
рення ЗІС доцільно починати з розробки регіо-
нальних геоінформаційних систем в адміністра-
тивному районі, який є базовим рівнем територі-
ального управління суспільством.  
Результати дослідження. Основні напрями 

процесу розробки і створення ЗІС на рівні адмі-
ністративного району розглянемо з картографо-
геодезичної, тематичної та організаційно-мето-
дичної точок зору [3].  

________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор П.В. Писаренко  

Створення регіональних автоматизованих земель-
них інформаційних систем пов’язано з сучасним 
етапом реформування земельних відносин, відповід-
ними змінами у понятті змісту та призначення 
державного земельного кадастру, із продовжен-
ням швидкого розвитку інформаційних технологій. 
Проведено аналіз застосування сучасних інформа-
ційних технологій, перехід на автоматизоване ве-
дення земельного кадастру. Подано рекомендації 
щодо побудови ефективної національної системи 
управління земельними ресурсами, створення ав-
томатизованих систем підтримки управлінських 

рішень у цій галузі. 
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Одним із найважливіших елементів будь-якої 
карти (звичайної геокарти, електронної комп'ю-
терної тощо) є математична основа (картографіч-
на проекція, масштаб, геодезична основа та ін.), 
на якій будується картографічне зображення. 
Сучасні ГІС, їх математичне й програмне забез-
печення підтримують від кількох десятків карто-
графічних проекцій (наприклад, ГІС Arc Info 
(ESRI, США) підтримує 55 проекцій на семи 
сфероїдах) до декількох сот (наприклад, ER 
Mapper 5,0 (Австралія) – програмний пакет для 
цифрової обробки зображень підтримує понад 
700 картографічних проекцій) [2]. Крім того, бі-
льшість ГІС мають можливість доповнювати 
систему іншими проекціями, необхідними кори-
стувачу, перетворюють картографічні зображен-
ня з однієї проекції в іншу. Такий широкий 
спектр картографічних проекцій надає можли-
вість вибору зі значного переліку проекцій таку, 
яка б відповідала конкретним завданням ство-
рюваної карти (призначення, масштаб, зміст, пе-
релік задач, які будуть розв'язуватися за нею, 
тощо) та особливостям предмета картографу-
вання географічного положення території, що 
зображується, її розмір і конфігурація тощо).  
Картографічна проекція карт земельних ре-

сурсів, як правило, визначається проекцією її 
картографічної основи, тобто проекцією топо-
графічних карт і планів. Топографічні карти і 
плани України складаються у рівнокутній попе-
речно-циліндричній проекції Гауса-Крюгера, 
плани землеволодінь (землекористувань) скла-
даються в ортогональній проекції. За кордоном 
для цієї мети переважно використовуються: 

1) універсальна поперечно-циліндрична прое-
кція Меркатора (UТМ), що досить нагадує за 
своїми властивостями проекцію Гауса-Крюгера 
(у ній на осьовому меридіані кожної зони масш-
таб дорівнює 0,9996, а не одиниці, як у проекції 
Гауса; на відстані близько 200 км від осьового 
меридіана в обидві сторони (і паралельно йому) 
знаходяться дві ізоколи з нульовим спотворен-
ням довжин, а при подальшому віддаленні від 
осьового меридіана масштаб стає більшим оди-
ниці, досягаючи максимуму на перетині крайніх 
меридіанів зони з екватором (ϋm=±0,05);  

2) поперечно-циліндрична проекція Меркато-
ра (ТМ), яка також близька до проекції Гауса (на 
осьовому меридіані зони масштаб дорівнює оди-
ниці), проте її обчислюють іншим способом. 
Ці проекції широко використовуються в існу-

ючих ГІС, у більшості програмних продуктах 
ГІС-технологій, що дає можливість рекоменду-
вати їх і для ЗІС. Проте деякі автори висловлю-

ють думку, що проекції номенклатурних карт 
(топографічних) – такі, як проекція Гауса-
Крюгера, UTM, ТМ – не можуть використовува-
тися для цифрових карт у ГІС, оскільки поверх-
ня карти має бути безперервною й не може діли-
тися на окремі аркуші. Ці зауваження справедливі 
для дрібномасштабного, а не для середньо- і круп-
номасштабного картографування земельних ре-
сурсів. Тобто, для регіональних ГІС можна без 
будь-яких обмежень використовувати проекцію 
Гауса-Крюгера, враховуючи її переваги. Головним 
недоліком цієї проекції є те, що формули, які ви-
користовуються для її обчислення, придатні, в ос-
новному, для вирішення задач лише у вузькій зоні, 
але його можна усунути, застосовуючи відомі фо-
рмули проекції Гауса-Крюгера, розраховані для 
широкої смуги, за якими можна отримати дану 
проекцію практично за будь-якої різниці довгот. 
Наприклад, при різниці довгот 30º (територія 
України мас різницю довгот близько 18º) помилки 
обчислення прямокутних координат проекції за 
цими формулами менше 0,1 м [2]. 
Що стосується матеріалів аеро- і космічного 

знімання, тобто аерокосмознімків, які мають 
центральну проекцію, то сучасні програмні та 
апаратні засоби обробки знімків повністю забез-
печують корекцію геометричних вимірювань 
одиничних знімків шляхом їх приведення до 
проекції відповідної карти місцевості та здійс-
нюється внутрішнє, взаємне та зовнішнє орієн-
тування знімків, що складають стереопари, й 
інший вибір операцій обробки знімків, які мають 
бути використані у ЗІС.  
Для розв'язування завдань регіонального рівня 

найбільш придатні карти масштабів 1 : 50 000 – 
1 : 100 000, які дозволяють дати повну характе-
ристику земель і, як правило, складаються на 
території адміністративних районів. Для розв'я-
зування завдань локального рівня доцільно вико-
ристовувати карти масштабів 1 : 25 000 – 1 : 5 000, 
які найчастіше використовуються в практиці кар-
тографічних досліджень земельних ресурсів і скла-
даються на території землеволодінь (землекорис-
тувань) окремих сільськогосподарських підпри-
ємств. Карти цього масштабного виду мають у собі 
найбільшу за обсягом і детальністю інформацію 
про земельний фонд; окрім того, вони є основою 
для розробки всіх заходів щодо раціонального ви-
користання, поліпшення і охорони земель. Врахо-
вуючи все це, можна констатувати, що карти мас-
штабів 1 : 25 000 – 1 : 5 000 повинні бути базовими 
картами регіональної ЗІС.  
Крім даних масштабів необхідно передбачити, 

щоб регіональна ЗІС мала можливість підтриму-
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вати масштаби 1 : 2 000 – 1 : 200, в яких склада-
ються карти земельних ресурсів на території фер-
мерських господарств, дослідних станцій, опор-
них пунктів, зрошуваних ділянок, садів тощо. 
Важливе значення для одержання точних пла-

нів і карт за допомогою ГІС-технології має їх 
геодезична основа й, передусім, опорні геодезич-
ні пункти, які дозволяють звести у єдине ціле 
розрізнені картографічні джерела. Особливо сут-
тєве значення мають опорні пункти при ство-
ренні крупномасштабних кадастрових планів і 
карт. Загальновизнано, що точки теодолітних 
ходів, які прокладені по межах землеволодінь 
(землекористувань), – найприйнятніша геодезич-
на основа для крупномасштабного картографу-
вання земель. У зв'язку з тим, що координати 
цих точок, як правило, вирахувані у більшості 
випадків у часткових (місцевих) системах коор-
динат, необхідно попередньо привести їх в єди-
ну для картографованого регіону умовну або, 
краще, державну систему координат. 
Для забезпечення банків даних ЗІС первинною 

польовою інформацією про земельні ресурси 
неабияке значення має розробка нових техноло-
гій топографічного знімання з картографо-
геодезичної точки зору. Тобто, необхідно ком-
плектувати виробничі колективи, які здійснюють 
топографічні знімання, технічною базою автома-
тизованих систем картографування (електронні 
тахеометри, віддалеміри, GРS-приймачі тощо) і 
відповідною методикою знімань, результати 
яких можна безпосередньо вводити і використо-
вувати у ЗІС [2]. 
При створенні регіональних ЗІС особливу ува-

гу слід звертати на уніфікацію та стандартизацію 
практично всіх питань, пов'язаних із процесами 
створення та експлуатації ЗІС, у тому числі й 
питань, пов'язаних з єдиною системою карто-
графічних проекцій, масштабів, координат та 
інших.  
Тематична інформація є основною змістовною 

частиною ЗІС, тобто, головним об'єктом такої 
системи є земельний фонд певного регіону і, 
перш за все, вся сума його показників і характе-
ристик, яка міститься у земельно-кадастрових 
документах. Проте для об'єктивного пізнання 
земельних ресурсів, закономірностей їх розвитку 
необхідні знання та всебічне вивчення різних 
факторів, що впливають на їх стан (рельєф, гір-
ські породи, рослинний покрив, господарська 
діяльність людини тощо). Для цього необхідно у 
базу даних ЗІС занести відповідну інформацію 
про рельєф регіону з фізичної, гіпсометричної, 
геоморфологічної та інших карт, які характери-

зують рельєф як один із найважливіших факто-
рів впливу на топографію земель, їх контраст-
ність і складність. 
Важливу роль при картографуванні земель ві-

діграє знання геологічної будови території та 
складу материнських (ґрунтоутворюючих) порід. 
Цю інформацію необхідно внести у банк даних 
із геологічних карт: геологічної, четвертинних 
відкладень, літологічної, гідрогеологічної та ін-
ших карт і пояснюючих записок до них. Особли-
ву увагу потрібно звернути на цифрування прос-
торового розміщення корінних або підстилаю-
чих порід, які розміщуються безпосередньо під 
четвертинними відкладеннями і самих четвер-
тинних відкладень, які у більшості випадків є 
ґрунтоутворюючими породами. Цифрування 
останніх необхідно виконати найбільш детально, 
тому що склад і властивості четвертинних від-
кладень у значній мірі визначають механічний і 
хімічний склад та водно-фізичні властивості й 
режими ґрунтів, які на них формуються [3]. 
З геоботанічних карт, які зображують корінну, 

так звану, відновлену рослинність, і сучасний 
рослинний покрив території, у банк даних ЗІС 
вводять докладну цифрову інформацію про ко-
рінну та сучасну рослинність, що тісно взаємо-
пов’язана з рельєфом і характером ґрунтоутво-
рюючих порід регіону. 
На кліматичних картах цифруванню підляга-

ють ті показники, які впливають на фізичні 
(щільність, пористість, пластичність тощо), вод-
ні (водопроникливість, вологоємність, водо-
під'ємна властивість тощо), повітряні (повітро-
ємність, повітропроникливість, аерація тощо), 
теплові (поглинальна властивість, теплопровід-
ність, теплоємкість тощо) та інші властивості й 
режими ґрунтів. Це, перш за все, дані про річну 
кількість опадів, середньорічну температуру, 
температуру січня і липня, тривалість безмороз-
ного періоду та періоду зі сніговим покривом та 
інші кліматичні показники.  
Особливу цінність для ЗІС має інформація 

ландшафтних карт, які відрізняються від галузе-
вих тематичних карт (геологічних, ґрунтових, 
геоботанічних та ін.) тим, що об'єктом зобра-
ження на них є не один який-небудь компонент 
природи, а ввесь їх комплекс. Це поверхневі гір-
ські породи і рельєф, поверхневі та підземні во-
ди, особливості клімату на рівні земної поверхні, 
характер рослинності, ґрунтів, тваринний світ. 
Усі ці компоненти тісно пов'язані між собою й 
розвиваються в єдиній природній системі. 
Ландшафтна карта допомагає виявити такі при-
родні закономірності, які без неї виявити важко 
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або й взагалі неможливо. Наприклад, закономір-
ності розміщення ґрунтів і відповідних типів ро-
слинності. Тому цифрова інформація з ландшафт-
них карт є обов'язковим компонентом бази даних 
ЗІС.  
Важливою інформацією у ЗІС є дані про гос-

подарську діяльність людей з їх потужними за-
собами впливу на землю (машини, добрива, ме-
ліорація, різні засоби хімічного захисту рослин 
тощо), які викликають відчутні зміни властивос-
тей і характеру земельних ресурсів. Інтенсивна 
безконтрольна обробка земель, значна кількість 
органічних і мінеральних добрив, які вносять у 
ґрунт, швидкий розвиток процесів ерозії ґрунтів, 
спровокований людиною при порушенні елемен-
тарної агротехніки, та інші антропогенні факто-
ри змінюють не тільки морфологічний вигляд 
ґрунтів, але й їх хімічні, фізичні, агрохімічні 
властивості та параметри. Вся ця інформація по-
винна також бути у базі даних ЗІС.  
Висновки. Серед організаційно-методичних 

проблем створення ЗІС необхідно вказати такі:  
- заснування офіційного державного органу з 

координації та організації розвитку ГІС-
технологій у землекористуванні;  

- створення державного науково-дослідниць-
кого центру (та його філій) з розвитку ГІС-
технологій у землекористуванні; 

- розробка єдиної збалансованої програми на-
уково-дослідницьких робіт для науково-
методичного забезпечення створення регіональ-
них і національної ЗІС; 

- створення оптимальної мережі навчальних 
закладів із вивчення теорії та практики геоінфо-
рмаційних систем; 

- вивчення і використання інноваційного за-
рубіжного досвіду у створенні галузевих і націо-
нальних ЗIС та інших. 
Враховуючи зарубіжний історичний досвід, 

слід констатувати, що створення на базі сучас-
них ГІС-технологій навіть найкращої ЗІС прак-
тично не вирішить проблему в цілому. Мова по-
винна йти про організацію відповідних умов, 
створення відповідної інфраструктури для регіо-
нальних ЗІС, які повинні отримуватися від регі-
онів на основі ринкових механізмів. Процес гео-
інформатизації землекористування доцільно роз-
вивати за всіма напрямами, проте головна роль 
повинна належати загальнодержавному підходу. 
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Постановка проблеми. В повідомленні 1 [6] 
ми описали кількісний та видовий склад бакте-
рій фекалій прямої кишки поросят-сисунів, а та-
кож мали змогу спостерігати вікову динаміку 
видового складу мікрофлори, що співпадає з да-
ними літератури [10]. 
У даному повідомленні наводимо результати 

вивчення окремих біохімічних властивостей ви-
ділених бактерій. Робіт такого напряму в доступ-
ній літературі ми не зустрічали. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
РПБ (розчин полтавського бішофіту) все ширше 
застосовують у ветеринарній [1, 4, 5-6] та гуман-
ній медицині [3, 9]. Спочатку РПБ почали вико-
ристовувати у комплексній терапії загально-
дистрофічних процесів опорно-рухового апарату 
та уражень периферійної нервової системи. Од-
нак у доступній літературі ми не знайшли мате-
ріалів про його вплив на бактерійний пейзаж 
вмісту кишечника макроорганізму. В окремих 
публікаціях [2, 10, 14] показано, що від кількості 
та складу мікрофлори тіла тварин у значній мірі 

залежить стан її здоров’я. Тому в даній роботі 
ми продовжуємо наводити результати експери-
ментальних досліджень біологічних властивос-
тей бактерій, виділених нами із фекалій. 
Мета дослідження і методика його прове-

дення. Мета – вивчити вплив РПБ при нашкірно-
му застосуванні на пейзаж бактерій фекалій із 
прямих кишок поросят-сисунів. У даному повід-
омленні ми наводимо результати вивчення мор-
фологічних, культуральних та біохімічних влас-
тивостей бактерій видів Proteus morgani, Pseudo-
monas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Citrobac-
ter freundii, Staphylococcus aureus і грибів виду 
Candida tropicalis. Дослідження вели згідно з при-
йнятими методиками [8, 13], описаними нами [6]. 
Результати досліджень. Культури протея на 

МПА мали вигляд розпливчастої повзучої вуалі. 
Окремі з них були ізольовані, напівпрозорі, з 
рожевим центром. На середовищі Ендо мали ви-
гляд вуалі з утворенням демаркаційної смуги 
шириною 0,5-2 мм та зі специфічним гнильним 
їдким запахом. На середовищі Плоскірєва утво-
рювали великі колонії до 3 мм, які мали вигляд 
напівпрозорих, випуклих, із жовто-рожевим пер-
ламутровим відтінком колоній, навколо яких 
розміщувалося жовте кільце, що свідчить про 
виділення кислоти. На середовищі вісмут-
сульфіт аґар мали вигляд темно-коричневих ко-
лоній, без ефекту роїння. Proteus мorganii дез-
амінував фенілаланін, проявляв ріст за наявності 
ціанистого калію, мав позитивну реакцію з ме-
тиленовим червоним та негативну – Фогеса-
Проскауера (не утворював ацетилметилкарбі-
нол); розкладав глюкозу з виділенням газу, глі-
церин; був ферментативно інертним до лактози, 
маніту, сахарози, адоніту, арабінози, дульциту, 
інозиту, ксилолу, мальтози, рамнози, рафінози, 
саліцину, сорбіту, ескуліну, целобіози, трегало-
зи. Він не розріджував желатин, не володів декар-
боксилазою лізину, орнітину; гідролізував 

__________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук, професор В.П. Бердник 

Дослідили вплив розчину полтавського бішофіту 
на бактерійний пейзаж вмісту прямих кишок по-
росят-сисунів за нашкірного застосування. Вивчи-
ли морфологічні, культуральні та біохімічні влас-
тивості видів бактерій: Proteus morgani, Pseudo-

monas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Citrobac-
ter freundii, Staphylococcus aureus та дріжджопо-
дібних грибів виду Candida tropicalis. Не виявили 
видових достовірних змін умовно-патогенних бак-
терій. Спостерігали втрату лецітовітелазної вла-
стивості бактеріями виду Staphylococcus aureus. 
На фоні застосування розчину полтавського бі-
шофіту кількісні та якісні характеристики нор-

мофлори залишаються без змін. 
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сечовину, аргінін; утилізував цитрат Крістенсе-
на, не утилізував малонат, цитрат Сімонса; про-
дукував сірководень; не утворював цитохромок-
сидазу; редукував нітрати в нітрити. 
Біохімічні властивості Proteus morganiі на фо-

ні застосування РПБ не змінилися. 
Pseudomonas aeruginosa на МПА мала вигляд 

опуклих колоній з нерівними краями, блискучою 
поверхнею і кратереподібними заглибленнями у 
центрі; культури були покриті тонким шаром 
слизу зеленого відтінку, мали запах квіткового 
мила (цвіт липи). 
На середовищі Кінг-А культура утворює піо-

ціанін, який забарвлює середовище в синьо-
зелений колір. На середовищі глюкозо-
кров’яного агару культури мали зони гемолізу у 
вигляді райдужного лізису з блискучим метале-
вим шаром слизу. На середовищі Ендо Pseudo-
monas aeruginosa утворює блідо-рожеві колонії. 
При огляді мазків, виготовлених із культур, за-
барвлених за Грамом, виявлені грамнегативні 
палички 0,4-0,6 мкм, які були розміщені пооди-
ноко, попарно, маленькими ланцюжками, обме-
жені прозорим слизом. На ацетатному аґарі 
культура використовує ацетамід (як джерело 
азоту і вуглецю). Культура термофільна: має ріст 
при 42ºС і не росте при 5ºС. Pseudomonas aerugi-
nosa утворює фермент цитохромоксидазу; окис-
лює глюкозу (без ферментації) в аеробних умо-
вах, утворює кислоту без газу, а також ацетил-
метилкарбінол (+ реакція Фогес-Проскауера); 
має негативну реакцію на індол; не реагує з ме-
тиленовим синім.  
Культура Staphylococcus aureus викликала чіт-

ко виражене рівномірне помутніння в МПБ та в 
середовищі Кіт-Тароцці із пухким осадом. На 
скошеному аґарі його колонії росли настільки 
густо одна біля другої, що частіше зливалися в 
один суцільний шар – непрозорий, рівний, воло-
гий, блідо-рожевого кольору. При значному роз-
веденні культури: на МПА утворювала великі, 
круглі, випуклі колонії білого та рожевого ко-
льору; на МПА із 5% вмістом крові вівці – дрібні 
блискучі колонії білого і жовтуватого кольору, 
деякі утворювали прозору зону гемолізу навколо 
колоній (β); на середовищі Ендо – дрібні, прозорі 
колонії; на середовищі молочно-сольовому аґарі 
– блискучі непрозорі колонії, які при кімнатній 
температурі набували емалево-білого або золо-
тистого пігменту. До застосування РПБ на жовт-
ково-сольовому аґарі окремі колонії утворювали 
вінець, подібний до райдуги, яскраво-жовтого 
кольору (жовткова реакція - +). У препаратах, 
виготовлених із культур, забарвлених за Грамом, 

стафілококи були розміром 0,8-1,2 мкм, грампо-
зитивними, поодинокими, попарними та скупче-
ними, без спор. Staphylococcus aureus продукує 
каталазу, жовтий пігмент, лецитовітелазу; лабі-
льну ендонуклеазу; ферментує маніт, мальтозу, 
глюкозу, лактозу із утворенням кислоти; проду-
кує сірководень, не утворює індол; лакмусове 
молоко знебарвлює через 48 год.; нітрати пере-
водить у нітрити; не проявляє вірулентних влас-
тивостей по відношенню до білих мишенят ва-
гою 10 г, має негативну некротичну пробу на 
кроликах. У культурах, виділених після застосу-
вання РПБ, не виявили культур, що мали жовт-
кову реакцію.  
Культури бактерій родини Enterobacteriaceae 

росли у вигляді колоній: на середовищі Плоскі-
рєва без антибіотика – з жовтуватим відтінком, 
на середовищі Ендо – безкольорові із рожевим 
або бежевим відтінком. Вони мали позитивну 
реакцію на каталазу, не утворювали цитохром-
оксидазу. У препаратах, забарвлених за Грамом, 
розміщені грамнегативні палички.  

Enterobacter aerogenes не утворювала сірково-
день та індол, володіла декарбоксилазою лізину, 
орнітину, не дезамінувала фенілаланін, аргінін; 
не викликала гідроліз сечовини; утилізувала ци-
трат на середовищі Сімонса; була варіабельна до 
малонату натрію та повільно розріджувала жела-
тин. Enterobacter aerogenes мала негативну реак-
цію з метиловим червоним та позитивну – з Фо-
гес-Проскауером; розкладала глюкозу з утво-
ренням кислоти і газу, сахарозу, маніт, лактозу, 
рамному, ксилозу, мальтозу, сорбіт, арабінозу, 
рафінозу, інозит, саліцин, адоніт, не ферменту-
вала дульцит. Enterobacter aerogenes була рухли-
вою й використовувала цитрат на середовищі 
Крістенсена, проявляла ріст на ацетатному сере-
довищі й за наявності ціанистого калію. 

Citrobacter freundii росли у вигляді колоній 
рожевих або червоних, без металевого блиску на 
середовищі Ендо; на середовищі Плоскірєва – з 
інтенсивним рожево-червоним відтінком із тем-
ним центром; на середовищі вісмут-сульфіт аґарі 
– світло-зеленого та коричневого відтінків, що 
мали неприємний запах. У препаратах розміщу-
валися грамнегативними дрібними паличками, 
без капсул. Citrobacter freundii утилізував цитрат 
на середовищі Сімонса, утворював газ у глюкозі; 
розкладав лактозу, маніт, сорбіт, арабінозу, 
мальтозу; був ферментативно інертним до мало-
нату, адоніту; викликав гідроліз сечовини. Він не 
дезамінував фенілаланін, не розріджував жела-
тин, не володів лізиндекарбоксилазою; ріс за на-
явності ціаністого калію, мав позитивну реакцію 
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з метиленовим червоним та негативну – з Фогес-
Проскауером. Утворював сірководень і не утво-
рював індол.  
Культура Candida tropicalis на середовищі Са-

буро із поліміксином мала ріст у вигляді великих 
біломатових кремових, сметаноподібних коло-
ній, які вросли в субстрат. У препаратах, забарв-
лених за Грамом, культура мала вигляд грампо-
зитивних великих брунькоподібних колоній ви-
довженої форми. Мікроскопію проводили з ри-
сового аґару, на якому вивчали філамінацію. У 
препаратах, що виросли на крохмальному аґарі, 
псевдоміцелій мав вигляд довгих дріжджових 
клітин, які доторкувались одна до одної вузьки-
ми основами, утворюючи перетяжки; на їх кін-
цях спостерігали розвинуті гілкоподібні скуп-
чення (бластоспори). Candida tropicalis розклада-
ла сахарозу, мальтозу, глюкозу з утворенням ки-
слоти й газу, була ферментативно інертною до 
лактози. Виділені культури не були патогенними 
для білих мишенят вагою 10 г, мали негативну 
дермонекротичну пробу на кролях.  
Культури Streptococcus faecalis в середовищі 

Кіт-Тароцці викликали інтенсивне помутніння з 
утворенням гомогенного осаду, в МПБ утворю-
вали осад без помутніння; на МПА мали ріст у 
вигляді гладких дрібних колоній круглої форми з 
рівними краями діаметром 1-1,5 мм; на середо-
вищі Калини утворювали темно-вишневе забар-
влення; на середовищі ДІФ-4 мали вигляд дріб-
них круглих помаранчевого кольору колоній; на 
МПА із 5% вмістом крові вівці не утворювали 
зони гемолізу. 
У препаратах, забарвлених за Грамом, бактерії 

розміщувалися грампозитивними ланцюжками. 
Streptococcus faecalis мала негативну реакцію на 
каталазу, була стійкою до нагрівання при 60ºС 
упродовж 30 хв: добре росла при температурі 
10ºС та 45ºС; викликала гемоліз гіппуровокисло-
го натрію; утворювала сірководень на пептон-
ному середовищі, добре росла на бульйоні із 
40% вмістом жовчі й мала негативний САМР-
тест; розкладала сахарозу і лактозу, арґінін, ма-

ніт, ескулін; була ферментативно інертною до 
крохмалю, рафінози, трегалози, сорбіту, саліци-
ну, інуліну, гліцерину. Streptococcus faecalis не 
була вірулентною для білих мишей.  

Колонії лактобактерій на середовищі МРС-4 в 
анаеробних умовах мали вигляд краплі, були не 
рухливі, не утворювали піґмент. У препаратах за 
Грамом розміщувалися грампозитивними попар-
ними бактеріями. На стерильному молоці утво-
рювали кисле середовище (близько 400ºС); мали 
негативну реакцію на каталазу; не відновлювали 
нітрати в нітрити. Лактобактерії добре росли при 
45ºС, не росли при температурі 5ºС; не утворю-
вали індол, сірководень, бензідін. 
Біфідобактерії на середовищі Блаурока росли 

у вигляді гвіздочків, комет, крупинок, шорстку-
ватостей, рівномірного помутніння, шматків ва-
ти білого кольору. У препаратах за Грамом роз-
міщувалися грампозитивними паличками, злегка 
зігнутими, з розгалуженнями на кінцях, у вигля-
ді гантелей, булав, китайських ієрогліфів. Біфі-
добактерії розкладали: глюкозу, галактозу, лак-
тозу, сахарозу, мальтозу, фруктозу, арабінозу, 
рафінозу; були ферментативно інертними до 
трегалози, рамнози, крохмалю та маніту.  
Після семиденного нашкірного застосування 

РПБ досліджені нами бактерії зберігають свої 
морфологічні, культуральні та біохімічні власти-
вості. Не відбувається змін якісних характерис-
тик досліджених умовно-патогенних видів бак-
терій.  
Висновок. Після семиразового (з інтервалом 

24 години) нашкірного застосування РПБ із вмі-
стимого прямих кишок поросят виділили куль-
тури бактерій видів Proteus morganiі, Pseudomo-
nas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Citrobacter 
freundii, Staphylococcus aureus, Candida tropicalis 
та бактерій родів Lactobacillus spp., Bifidobacte-
rium spp., Streptococcus spp., їх культуральні, 
морфологічні, тінкторіальні та біохімічні влас-
тивості залишилися такими, як у контрольних 
тварин. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на очевид-
ні успіхи в діагностиці та лікуванні дерматоміко-
зів, спостерігається значне підвищення частоти 
спалахів даної хвороби. Це може бути зумовлено 
недооцінкою ролі змішаної грибково-бактеріальної 
флори при мікозах, переважно тяжким перебігом 
внаслідок ускладнень алергічних реакцій [2]. 
Асоційований характер інфікування мікотич-

них вогнищ сторонньою мікрофлорою створює 
значні труднощі у виділенні чистих культур дер-
матофітів, тобто ускладнює діагностику дерма-
томікозів у тварин.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дерматомікози належать до групи антропозооно-
зів, являючи (внаслідок високої контагіозності) 
загрозу як для тварин, так і для людини [3-4]. На 
сьогодні немає жодної країни в світі, в якій би не 
реєстрували мікози тварин та людини [5]. Тому 
проблема дерматомікозів набуває нині не лише 
ветеринарного, але й соціального значення [1, 3]. 
В останні роки виявляється все більше видів 

грибів, які викликають у тварин різні ушко-

дження шкіри та волосяного покриву. Спостері-
гається ріст не лише числа й тяжкості грибних 
інфекцій, а також різноманіття мікроміцетів, які 
проявляються в якості етіологічних аґентів. «Су-
часні» збудники, з якими зустрічається ветери-
нарна клінічна мікологія, – це переважно нетра-
диційні, раніше невідомі гриби [2].  
Мета наших досліджень полягала у визначен-

ні асоційованого характеру етіологічних чинни-
ків дерматомікозів коней на території Полтавсь-
кої та Рівненської областей. 
Матеріали і методи. Дана робота була вико-

нана протягом 2007-2009 рр. на базі ТОВ «Ал-
текс», ЗАТ НВАП «Новогалещинська біологічна 
фабрика» та у тваринницьких господарствах різ-
ної форми власності Полтавської й Рівненської 
областей. 
Лабораторні мікологічні дослідження патологі-

чного матеріалу від хворих тварин включали на-
ступні етапи роботи: люмінесцентне дослідження, 
мікроскопію, виділення культури збудника на по-
живному середовищі та їх ідентифікацію. 
Для культивування грибів із метою вивчення їх 

біологічних, культуральних і морфологічних вла-
стивостей використовували живильні середовища 
сусло-аґар та аґар Сабуро. 
Для визначення виду збудника брали до уваги 

культуральні та морфологічні властивості: роз-
мір колоній, їх структуру, колір, характер краю 
колонії, піґментацію зворотної сторони колонії 
та поживного середовища, проводили мікроско-
пічне дослідження культур, відмічали будову і 
товщину міцелію, форму й розміри мікроконідій, 
хламідоспор та артроспор. Для мікроскопії куль-
тур готували нативні препарати. 
Результати досліджень. При проведенні ла-

бораторних мікологічних досліджень патологіч-
ного матеріалу від хворих на дерматомікози ко-
ней часто виділяли збудників даних хвороб в 
асоціації з різними грибами інших таксономіч-
них груп, так званої опортуністичної та непато-
генної мікрофлори. 

________________________________ 

* Керівник – доктор ветеринарних наук Т.В. Мазур  

Дослідження присвячені визначенню асоційованого 
характеру етіологічних чинників дерматомікозів 
коней на території Полтавської та Рівненської 
областей. В результаті проведеної роботи виділе-
но 63 культури різних грибів. Із них патогенні дер-
матофіти виду Trichophyton equinum становили 19 
культур (30,2%), Microsporum canis – 8 (12,7%) і 

Trichophyton mentagrophytes – 5 (7,9%) відповідно. 
Умовнопатогенних дріжжеподібних грибів роду 
Candida виявлено лише 4 культури, що становило 

6,3%. Плісняві гриби роду Aspergillus склали 17 
культур (26,9%), Mucor – 9 (14,2%), Penicillium – 1 
(1,6%). Встановлено, що дерматомікози у коней, 
як і в інших видів тварин, вкрай рідко перебігають 

у формі моноінфекції. 
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення культур грибів, виділених від хворих коней 

У 58 випадках мікологічних досліджень патоло-
гічних матеріалів, отриманих від коней, виділено 
63 культури різних грибів. Із них патогенними дер-
матофітами виду Trichophyton equinum було 19 
культур (30,2%), Microsporum canis – 8 (12,7%), 
Trichophyton mentagrophytes – 5 (7,9%). Умовно-
патогенними дріжжеподібними грибами роду Can-
dida виявилися лише 4 культури, т.б. 6,3% (рис. 1). 
Таким чином, гриби роду Candida не витриму-

ють конкуренції з іншою мікрофлорою в мікотич-
них вогнищах на тілі коней. Низький відсоток 
умовно патогенної мікрофлори у коней, ймовірно, 
існує тому, що у них була досить висока неспеци-
фічна резистентність до цих мікроорганізмів. 
Плісняві гриби, які частіше всього виконують 

роль контамінантів, наявні в мікотичних вогни-
щах на тілі коней у досить значній кількості, по-
трапляючи туди з об'єктів довкілля, які містять  

рослинну клітковину. Гриби роду Aspergillus 
склали 17 культур (26,9%),  Mucor – 9 (14,2%), 
Penicillium – 1 (1,6%) (рис. 1). Дані гриби досить 
рідко викликають у тварин мікози, а якщо й ви-
никає захворювання, то лише спорадично в 
ослаблених особин. Тому гриби вказаних родів і 
не відносять до умовно-патогенних (опортуніс-
тичних), оскільки їх метаболіти викликають у 
тварин мікотоксикози. 
Висновок. Найчастіше ми відмічали асоціа-

цію дерматофітів між собою, а також із плісня-
вими грибами родів Aspergillus і Mucor. Асоціа-
ції дерматофітів із грибами родів Penicillium і 
Candida реєструвалися вкрай рідко. Таким чи-
ном, на основі проведених досліджень встанов-
лено, що дерматомікози у коней, так само як і в 
інших видів тварин, досить рідко перебігають у 
формі моноінфекції. 
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Постановка проблеми. У сучасному тварин-
ництві при вирощуванні молодняку великої ро-
гатої худоби значну увагу приділяють диферен-
ціації та комплексній діагностиці бактеріальних і 
вірусних інфекцій, особливо з респіраторним та 
генітальним перебігом, оскільки клінічні ознаки, 
важкість перебігу інфекційного процесу та на-
слідки захворювання схожі й ґрунтуються на 
складній епізоотичній ситуації. 
Хламідіози, інфекційний ринотрахеїт та вірус-

на діарея – це група контагіозних захворювань. 
Хламідії, які інфікують тварин, характеризують-
ся тканинним тропізмом, але не мають чіткої 
видової специфічності. Була визначена епізооти-
чна роль хламідій у виникненні багатьох спон-
танних інфекцій сільськогосподарських і диких 
тварин, у тому числі птахів і людей. Встановле-
но також, що людина може заражатися не лише 
від інфікованої птиці при орнітозі, але й від сса-
вців. Це дає підставу розглядати хламідіоз як 
типову зооантропонозну інфекцію. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. У 
сільськогосподарських тварин, як свідчить огляд 
джерел, перебіг хламідіозу супроводжується абор-
тами, народженням мертвих або нежиттєздатних 
тварин, ендометритами і неплідністю у самиць; 
орхітами і баланопоститами, зниженням якості 
сперми й цінності самців-плідників; ентеритами, 
пневмоніями, поліартритами, кератокон’юкти-

вітами та енцефаломієлітом у молодняку. Хламі-
дійні інфекції протікають у гострій, хронічній і 
безсимптомній формах. Один і той же збудник 
може спричиняти як гостре, так і хронічне септич-
не захворювання з тривалим носійством.  
Збудники хламідійного аборту овець і корів, 

як правило, в експериментальних умовах іденти-
чні й викликають у тварин перехресний імунітет. 
Найбільш чутливі до хламідіозу телята від 6-8-
денного до шестимісячного віку. Хворі тварини 
виділяють збудник у зовнішнє середовище з ви-
тіканнями під час аборту або отелення, фекалія-
ми [3]. Спорадично, за даними ветеринарної зві-
тності по Україні, хворіють коні, коти та птиця, 
проте частіше зафіксовано захворювання ВРХ 
(57,95%) і свиней (35,23%). 
У структурі інфекційної патології людини 

значне місце посідає хламідійна інфекція. Щоріч-
но у світі реєструють близько 90 млн. нових ви-
падків хвороби. Працівники птахофабрик, тва-
ринницьких комплексів, ферм належать до групи 
так званих загрозливих професійних антропозо-
онозів [1-2].  
Мета роботи: встановити етіологію спалаху 

інфекційних захворювань із гострим перебігом у 
новонароджених телят та хронічним перебігом у 
дорослого поголів’я ВРХ у господарствах 
Херсонської області.  
Матеріали і методи дослідження. У дослі-

дженнях були використані вірусологічні (ІФА), 
бактеріологічні та серологічні методи (РСК, 
РНГА, РА) досліджень. 
Результати досліджень. Проведено комплекс-

не діагностичне дослідження патологічного ма-
теріалу від телят (сироватки крові, внутрішні 
органи – око, лімфатичні вузли, легені, слизова 
хоан, селезінка, нирки, слизова вульви) спеціалі-
зованого господарства Херсонської області. 
За анамнезом клінічного стану телят було 

встановлено, що у 1-10-денному віці у них відмі-
чається загальне пригнічення, підвищення тем-
ператури тіла на 05-1,5°С, зниження апетиту, 
діарея, часте сечовиділення, набряклість та гіпе-
ремія слизової оболонки вульви й пристінків піхви. 

__________________ 
*Керівник – доктор ветеринарних наук, професор С.А. Ничик 

Робота присвячена вивченню етіології спалаху хламі-
діозу, ускладненого герпесвірусною інфекцією з гост-
рим перебігом у новонароджених телят та хронічним 
перебігом у дорослого поголів'я великої рогатої худоби 
в тваринницьких господарствах Херсонської області; 
встановленню епізоотичної ситуації господарств; 
виявленню клінічних ознак, патоморфологічних змін і 
використанню лабораторних методів досліджень; 
розробці схем лікування тварин антибіотиками тет-
рациклінового ряду з наступною їх вакцинацією і вико-
ристанням вакцини проти хламідіозу із профілактич-

ною метою. 
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1. Результати досліджень сироваток крові корів 
Тварини BVDV (РНГА) IBR (РА) Ch. Abortus (РЗК) Інв. № результат результат результат 

49 негативно 1:8 негативно 
1191 негативно негативно негативно 
1507 негативно 1:16 1:20 
1561 негативно 1:8 1:20 
1698 негативно негативно негативно 

Корови 

2004 негативно 1:8 1:10 

2. Результати дослідження патматеріалу методом ІФА  
на інфекційний ринотрахеїт і хламідіоз 

Патматеріал Око Легені Слизова 
хоани 

Лімфатич-
ні вузли Нирки Селезінка Слизова 

вульви 
ІРТ (ІФА) - - + + - - - 

Хламідіоз (ІФА) + - + - + + + 
 

У вагітних корів відмічаються вульвовагініти та 
аборти (що може свідчити про хронічний перебіг 
хвороби, а також про внутрішньоутробне інфі-
кування плодів). Були проведені лабораторні 
дослідження сироваток крові корів та патматері-
алу від теляти п’ятиденного віку з ознаками рес-
піраторної та генітальної клініки. 
При дослідженні сироваток крові від корів 

встановлена наявність специфічних антитіл до 
збудника хламідіозу та до герпес вірусу (табл. 1). 
При дослідженні патологічного матеріалу від 
теляти був виявлений антиген до збудника хла-
мідіозу та ІР (табл. 2). 
У ході проведення бактеріологічних дослі-

джень патматеріалу від теляти були виділені 
культури Esherichia coli, Salmonella typhimurium. 
За результатами антибіотикограми культур збуд-
ників встановлена чутливість до неоміцину (зона 
затримки росту 10 мм) та бровафому нового (зо-
на затримки росту 18 мм).  
Результати дослідження. Встановлено склад-

ну епізоотичну ситуацію у тваринницькому гос-
подарстві, обумовлену перебігом інфекційного 
процесу змішаної етіології. За даними анамнезу 
та результатами лабораторних досліджень, вва-
жаємо, що провідну роль у тяжкості перебігу 
інфекційного захворювання відіграє збудник 
хламідіозу. Герпесвірусна інфекція ускладнює 
перебіг хламідіозу молодняку ВРХ (однією з ос-
новних своїх якостей – імунодепресивною дією). 
Хламідії чутливі до антибіотиків тетрацикліно-

вого ряду й тетрацикліни мають широке показання 
до застосування. Вони ефективні при пневмонії, 
викликаної мікоплазмами, рекетсіозах, при інфіку-
ванні хламідіями (пневмонії, псітаркозі, трахомі та 
ін.), при бацилярній і амебній дезентирії й т. д.; те-
трацикліни використовують при розвитку стійкості 
мікроорганізмів до пеніциліну і стрептоміцину або 
при сенсибілізації хворого до цих антибіотиків.  
Оксітетрацикліна гідрохлорид, який входить 

до складу бравафому нового, володіє бактеріо-
статичними властивостями. Механізм протимік-
робної дії пов'язаний з пригніченням внутріш-
ньоклітинного синтезу білка рибосомами бакте-
рій. Крім того тетрацикліни зв’язують метали 
(Mg, Ca), утворюючи з ними хілатні з’єднання, й 
інгібірують ферментні системи. 
Висновки:  
1. При клінічному перебігу хламідіозу у ВРХ 

ефективне застосування препаратів за результа-
тами антибіотикограми (бровафому нового). 

2. Перебіг хламідіозу в стаді великої рогатої 
худоби навіть при ускладненні герпесвірусною 
інфекцією призводить до основного клінічного 
прояву та ураження респіраторно-генітального 
тракту тварин різних вікових груп. 

3. Умовою епізоотологічного благополуччя у 
тваринницьких господарствах є своєчасне прове-
дення профілактичних, ветеринарно-санітарних 
заходів та діагностичних лабораторних дослі-
джень, спрямованих на захист поголів’я тварин від 
інфекційних захворювань різної етіології. 
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Постановка проблеми. Спрямоване вирощу-
вання молодняку сільськогосподарських тварин – 
важливий захід у підвищенні їх продуктивності 
[1]. Реґулюючи фізіологічні процеси на ранніх ста-
діях онтогенезу, можна викликати бажані фізіоло-
гічні та морфологічні зміни в організмі. Проте для 
формування тварин потрібного типу необхідно 
знати особливості розвитку, суть біологічних про-
цесів, що відбуваються в організмі. Серед питань 
вікової фізіології особливу цікавість представляє 
вивчення процесів травлення у тварин, оскільки 
лише знаючи закономірності в діяльності травного 
тракту в обміні речовин можна забезпечити норма-
льну роботу систем організму, формування функ-
ціональних систем підтримання гомеостазу з ме-
тою отримання високої продуктивності тварин. 
Основним показником інтенсивності окремих 

етапів анаболізму та катаболізму в новому біосере-
довищі є активність відповідних ферментів і вміст 
метаболітів [2, 5]. Під час прискореного формуван-
ня рубцевого типу травлення у телят-молочників 
дані показники набувають особливої цінності. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Умови вирощування молодняку, разом з основ-
ними факторами, визначають майбутнє скотарс-
тва. Телята, вирощені в поганих умовах утри-
мання та годівлі, не покажуть високої продуктив-

ності, навіть якщо вони походять від високопро-
дуктивних батьків [3].  
Система вирощування молодняку включає 

комплекс заходів, серед яких – отримання здо-
рових, з міцною конституцією тварин, які воло-
діють здатністю високої продуктивності; раціо-
нальну організацію їх годівлі [3]. 
Фізіологія високопродуктивних молочних 

тварин у значній мірі відрізняється від фізіології 
середньої та низької продуктивності як за якіс-
ними, так і за кількісними показниками обміну 
речовин та отриманої продукції [1, 3]. 
Умовами годівлі та утримання в різні періоди 

розвитку організму можна не лише удосконалю-
вати, але й створювати бажані типи конституції 
тварин, резистентних до захворювань та рента-
бельних у своїй годівлі [1]. 
Аналіз літературних даних свідчить, що специ-

фіка травлення у телят раннього неонатального 
періоду характеризується переходом від живлення 
молозивом на рослинний корм [2, 5]. У цей період 
суттєво знижується надходження білків із молози-
вом, а також період характеризується несформова-
ною системою рубцевого травлення. Це є важли-
вим моментом, оскільки жуйні тварини спожива-
ють у середньому 84-85% грубих кормів і забезпе-
чуються на 30-35% повноцінним білком за раху-
нок мікробіальної маси [1, 3]. 
Матеріали та методи досліджень. Для вирі-

шення поставленої задачі з вивчення активності 
дегідрогеназ плазми крові були проведені дослі-
дження на телятах чорно-рябої породи в умовах 
науково-дослідного господарства "Ювілейний" 
Полтавської державної аграрної академії.  
З 20 телят 10-добового віку, за принципом пар-

них аналогів, нами були сформовані 2 групи по 
10 голів у кожній. Жива вага тварин при наро-
дженні, в середньому, по групах коливалася в 
межах 29,5-30,2 кг, а при постановці на дослід – 
39,8-41,3 кг. Дослід тривав до 92-денного віку 
телят. Раціони їх годівлі в цей період за складом, 
структурою та кількістю кормів практично не 
відрізнялися. У раціоні містилось у середньому 
2,5-2,6 к.од., 2,6-2,7 кг сухої речовини. 

______________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук, професор М.Д. Камбур 

Наведені результати досліджень активності де-
гідрогеназ плазми крові, проведені на телятах чор-
но-рябої породи у 10-денному, місячному, двоміся-
чному і тримісячному віці. Результати проведених 
досліджень свідчать про наявність відповідних 

змін. Рівень активності лактатдегідрогенази най-
вищий у телят місячного віку. Водночас встанов-
лено, що активність малатдегідрогенази в плазмі 
крові найвища у телят двомісячного віку. Висока 
активність ферментів рубцевого травлення та 

плазми крові сприяє вищому рівню перетравлення й 
засвоєння компонентів корму, що позначається на 

живій масі телят. 
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Рис. Динаміка активності лактатдегідрогенази в крові дослідних телят, н/моль 

Визначення дегідрогеназ у плазмі крові телят 
проводилось у 10-денному, у місячному, двомі-
сячному та тримісячному віці. 
Результати досліджень. Результати проведе-

них досліджень активності дегідрогеназ у плазмі 
крові телят від десятидобового до трьохмісячно-
го віку свідчать про наявність відповідної дина-
міки змін. Активність лактатдегідрогенази на 10-
ту добу в телят І та ІІ груп коливався від 
3,51±0,21 до 3,84±0,24 н/моль. У тварин місяч-
ного віку активність даного ферменту вірогідно 
зростала в 1,17 і 1,27 разу. З часом, у тварин 
трьохмісячного віку, активність лактатдегідро-
генази знижується майже вдвічі, у порівнянні з 
даним показником телят одномісячного віку. 
Водночас активність малатдегідрогенази в 

плазмі крові телят зростала: у тварин 10-
добового віку активність даного ферменту ста-
новила 3,20±0,14 - 3,56±0,12 н/моль, що в 1,93 та 
1,97 разу нижче, ніж у телят трьохмісячного ві-
ку. Однак необхідно зазначити, що найбільша 
активність малатдегідрогенази нами встановлена 
в плазмі крові телят двохмісячного віку. В цей 
період активність даного ферменту була в 2,07 

та 2,21 разів вищою, ніж у телят 10-денного віку. 
Висока активність ферментів рубцевого трав-
лення та плазми крові сприяла вищому рівню 
перетравлення та засвоєння компонентів корму, 
що позначилося на живій масі телят: жива маса 
телят І і ІІ груп зросла у 2,31 та 2,42 разу, порів-
няно з масою телят при народженні. 
Висновки. 
1. Правильне визначення потреби молодняку 

великої рогатої худоби в поживних речовинах і 
розробка технологій заготівлі кормів, що забез-
печують збалансовану годівлю по деталізованих 
нормах, приводить до правильного розвитку і 
формування як усього організму, так і окремих 
статей. 

2. Забезпечення телят повноцінним раціоном 
до трьохмісячного віку (у період формування 
рубцевого травлення) дає змогу тварині в знач-
ній мірі проявити високі продуктивні якості. 

3. Висока активність ферментів рубцевого 
травлення та плазми крові сприяє більш високо-
му рівню перетравлення й засвоєння компонен-
тів корму, що позитивно позначається на живій 
масі телят. 
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Постановка проблеми. Останнім часом на 
території України та інших країн світу спостері-
гається тенденція до поширення паразитарних 
захворювань. Вагому роль у цьому відіграє не-
контрольоване збільшення кількості безприту-
льних тварин [4-6]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Значну частину серед паразитарних захворювань, 
як показує аналіз літературних джерел, складають 
нематодози, збудники яких відносно стійкі у на-
вколишньому середовищі та швидко розповсю-
джуються. Нерідко у ветеринарній практиці ре-
єструються випадки захворювання собак і котів 
на нематодози й, зокрема, стронгілятози органів 
травлення (анкілостомоз, унцинаріоз) [1]. За ре-
зультатами досліджень, екстенсивність анкілос-
томозної інвазії у південних регіонах України ста-
новить 1,45%, а унцинаріозної, що реєструється 
на решті території, – 7,43% [4-5]. 
Унцинаріоз – небезпечний гельмінтоз: інтен-

сивність інвазії може сягати кількох тисяч екзем-
плярів. Нематоди призводять до порушення ро-
боти травної системи та обміну речовин у 
м’ясоїдних, а також загибелі молодняка [1]. 
Визначення розповсюдження стронгілятозів у 

міських популяціях безпритульних та хатніх со-
бак і котів – це перший крок у вивченні даного 

стронгілятозу з метою розробки заходів бороть-
би з ним (лікування та профілактика). 
Мета дослідження: вивчити розповсюдження 

збудників стронгілятозів органів травлення со-
бак і котів м. Полтава. Визначити інтенсивність 
та екстенсивність інвазії у тварин різного віку й 
статі. 
Матеріали та методи дослідження. Матеріа-

лом для дослідження були проби фекалій від 
безпритульних та хатніх собак і котів міста Пол-
тава різних вікових груп і статі. Дослідження 
проводили у лабораторіях кафедр паразитології 
Полтавської державної аграрної академії 
(ПДАА) та Харківської державної зооветеринар-
ної академії (ХДЗВА) і в лабораторіях приватних 
ветеринарних клінік (м. Полтава). 
Гельмінтоовоскопію проб фекалій проводили 

за допомогою флотаційних методів за Котельни-
ковим-Хреновим та Фюлеборном [2]. 
Пробу фекалій від тварин заливали за методом 

Котельникова-Хренова насиченим розчином ні-
трату амонію (щільність – 1,3), а за методом 
Фюлеборна – насиченим розчином хлориду на-
трію (щільність – 1,23); ретельно перемішували, 
фільтрували й залишали у спокої для флотації за 
першим методом на 15 хвилин, а за другим – на 
40 хвилин. Після закінчення експозиції за допо-
могою паразитологічної петлі верхній шар ріди-
ни (три краплі) переносили на предметне скло 
[3]. Дослідження проб проводили при середньо-
му збільшенні мікроскопа 15×10.  
Інтенсивність інвазії (ІІ) обчислювали як се-

реднє арифметичне від кількості яєць у трьох 
краплях однієї проби, а екстенсивність інвазії 
(ЕІ) – як співвідношення інвазованих тварин до 
здорових у відповідно обраних групах, виражене 
у відсотках. 
Результати дослідження. Відбір матеріалу 

для копроскопічних досліджень проводили у 
2008 році безпосередньо від тварин у ветеринар-
них клініках та приватному секторі міста Полта-
ва.  

__________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук, професор Ю.О. Приходько  

Викладено дані щодо розповсюдження стронгіля-
тозів серед Полтавської міської популяції собак і 
котів. Наведено результати обрахунку екстенсив-
ності та інтенсивності унцинаріозної інвазії у 
собак і котів різних статево-вікових груп. Міс-

тяться відомості про найбільш поширені асоціації 
нематод шлунково-кишкового тракту м’ясоїдних, 
які живуть на території м. Полтава. Виявлені 
групи досліджуваних тварин, з-поміж яких показ-
ники інтенсивності та екстенсивності інвазії ма-
ють найвищі значення. Описані методики, за до-

помогою яких проводилися дослідження. 
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Яйця унцинарій стронгілідного типу (з тон-
кою, гладенькою оболонкою, сірі, овальні, в се-
редині заповнені зародковими клітинами – блас-
томерами). 
За 2008 рік досліджено 486 проб фекалій від 

м’ясоїдних різних порід та віку від одного міся-
ця до 14-ти років. Із них 214 проб фекалій – від 
котів і 272 – від собак. Досліджуваних тварин 
поділили на три вікові групи: перша – від одного 
місяця до двох років; друга – від двох до восьми 
років; третя – від дев’яти до чотирнадцяти років. 
У ході проведених досліджень встановлено, що 

екстенсивність стронгілятозної інвазії серед дослі-
джених собак становить 5,88% (16 тварин), серед 
котів – 8,41% (18 тварин). Проте унцинаріоз як 
моноінвазію виявлено лише у двох собак, що ста-
новить 0,74% від загальної кількості досліджених 
тварин. Серед котів унцинаріозну моноінвазію не 
зареєстровано. Дані наведені в таблиці 1. 
Видовий склад нематодозів кишково-

шлункового тракту м’ясоїдних за період прове-
дення досліджень був представлений: унцинарі-
ями (Uncinaria stenocephala), токсокарами (Toxo-
cara cati, Toxocara canis), трихурисами (Trichuris 
vulpis) та токсаскарисами (Toxascaris leonina). 
Інтенсивність унцинаріозної інвазії у дослі-

джуваних тварини варіювала в значних межах: у 
собак – від 0,33 до 78 яєць в одній краплі; у котів 
– від 0,33 до 46 яєць. 
Для виявлення вікової динаміки розповсю-

дження унцинаріозу серед м’ясоїдних м. Полта-
ва було досліджено 148 проб фекалій від котів та 
164 проби від собак віком від одного місяця до 
двох років; 45 проб від котів та 74 проби від со-

бак віком від двох до восьми років; 21 проба фе-
калій від котів та 34 проби від собак у віці від 
дев’яти до 14 років. Результати досліджень на-
ведено в таблиці 2. 
Дані, наведені в таблиці 2, свідчать про те, що 

найбільша ЕІ спостерігалася в першій віковій 
групі, тобто серед молодняка. 
Подібна тенденція виявлялась і за показника-

ми інтенсивності інвазії: з-поміж тварин першої 
вікової групи унцинаріозну інвазію виявлено у 
15-ти собак (ІІ – 8,64±6,64 яйця в краплі) й у 13-ти 
котів (ІІ – 5,35±5,24 яйця в краплі). 
У другої вікової групі ІІ становила серед котів 

2,15±1,85 яєць в краплі (унцинарії виявлено у 
двох тварин), а серед собак – 4,5±1,5 яєць (унци-
наріоз встановлено у двох тварин). 
У собак третьої групи ІІ – 9,0±2,0 яйця у крап-

лі (унцинарії виявлено у двох тварин), а серед 
котів – 3,67 яйця, оскільки унцинаріозну інвазію 
встановили в однієї тварини. 
Серед дослідженого матеріалу було відібрано 

проби фекалій від 132-х котів та 82-х кішок. За 
результатами досліджень встановили, що ексте-
нсивність унцинаріозної інвазії серед самців 
склала 7,58% (10 тварин були інвазовані), серед 
самок – 9,77% (8 тварин були інвазовані). Інтен-
сивність інвазії в котів – 4,63±3,22 яйця в краплі, 
у кішок – 5,86±3,14 яйця. 
З-поміж 272 проб фекалій від собак відібрано 

123 проби від кобелів і 149 проб – від сук. Екс-
тенсивність інцинаріозної інвазії склала склала 
серед самців 3,25%, серед сук – 8,05%. Інтенсив-
ність інвазії, відповідно: кобелі – 9,75±5,75 яйця 
в краплі, самки – 9,3±6,2 яйця. 

1. Результати копроовоскопічних досліджень проб фекалій від м’ясоїдних 
Виявлено інвазованих тварин: 

унцинаріями 

унцинаріями 
та токсокарами 
або токсаскариса-

ми 

унцинаріями 
та 

трихурисами 

унцинаріями 
та токсокарами 

або 
токсаскарисами 
та трихурисами 

Вид 
тварини 

Досліджено 
тварин, 
усього 

тварин ЕІ (%) тварин ЕІ (%) тварин ЕІ (%) тварин ЕІ (%) 
Собака 272 2 0,74 7 2,57 3 1,10 4 1,47 
Кішка 214 – – 10 4,67 4 1,87 4 1,87 

2. Вікова динаміка унцинаріозу м’ясоїдних м. Полтава 
Вікова група 

Перша Друга Третя Вид  
тварини ЕІ (%) ІІ (яєць) всього 

тварин ЕІ (%) ІІ (яєць) всього 
тварин ЕІ (%) ІІ (яєць) всього 

тварин 
Собака 7,93 8,64±6,64 164 2,78 4,5±1,5 74 5,88 9,0±2,0 34 
Кішка 10,14 5,35±5,24 148 4,44 2,15±1,85 45 4,76 3,67 21 
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Висновки. 
1. На території міста Полтава унцинаріоз ре-

єстрували у 8,41% котів і у 5,88% – собак. 
2. Унцинаріоз як моноінвазію виявили у 0,74% 

собак, серед котів не зареєструвано; у вигляді 
мікстінвазії – від 1,1 до 2,57% серед собак та від 
1,87 до 4,67% − серед котів. Основними компо-
нентами асоціацій інвазій виступають токсокари, 
токсаскариси та трихуриси. 

3. Частіше унцинаріоз виявляли у тварин ві-
ком від одного місяця до двох років. Екстенсив-
ність інвазії у собак становила 7,93%, а у котів – 
10,14%. 

4. У процесі дослідження залежності ЕІ та ІІ від 
статі тварини встановили, що найвища екстенсив-
ність інвазії реєструвалася серед кішок (9,77%). 
Найвища інтенсивність інвазії виявлена серед ко-
белів і становила 9,75±5,75 яйця в краплі. 

БІБЛІОГРАФІЯ 
1. Галат В.Ф., Березовський А.В., Прус М.П. та 
ін. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. – 
К.: Вища освіта, 2003. – 462 с. 
2. Галат В.Ф., Березовський А.В., Прус М.П. та 
ін. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. – 
К.: Вища освіта, 2004. – 193 с. 
3. Новикова Т.В. Лабораторная диагностика эн-
допаразитов у собак и кошек: учебно-
методическое пособие. – М.: ООО «Аквариум-
принт», 2005. – 144с. 

4. Павленко С.В. Автореферат дис. … канд. вет. 
наук. – Харків, 2004. – 20 с. 
5. Пригодін А.В. Автореферат дис. … канд. вет. 
наук. – Харків, 2003. – 20 с  
6. Asano K, Suzuki K, Matsumoto T, Sakai T, Asano 
R. Prevalence of dogs with intestinal parasitesin To-
chigi, Japan in 1979, 1991 and 2002 / Vet Parasitol. 
– 2004. – Mar 25;120(3). – 243 – 248. 



СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 

№ 2 • 2009 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 131

УДК 637. 12. 05 : 637. 12.07 
© 2009 

Оленіч Л.О., здобувач*  
Полтавська державна аграрна академія  

ЗАЛЕЖНІСТЬ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОКА  
ВІД УМОВ ЙОГО ОТРИМАННЯ 

Рецензент – кандидат ветеринарних наук Ж.О. Передера 

Ключові слова: молоко, загальне бактеріальне 
обсіменіння, мезофільна мікрофлора, психрофі-
льна мікрофлора, спороутворююча мікрофлора, 
суб’єкти господарювання. 

Постановка проблеми. Одним із найсуттєві-
ших факторів зниження безпечності молока є 
наявність у ньому різноманітної мікрофлори. 
Причину істотного мікробного обсіменіння 

молока, що надходить на переробні підприємст-
ва, можна вбачати у недотриманні санітарно-
гігієнічних вимог у процесі його отримання, пе-
рвинної обробки й транспортування. Проблема 
безпеки та підвищення якості молока на цій ді-
лянці харчового ланцюга є надзвичайно важли-
вою й потребує корінного вдосконалення. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Розмноження психротрофної мікрофлори впли-
ває на безпечність і якість сирого молока на фер-
мі під час його зберігання в охолодженому до 
6°С стані. Її можна виявити у воді, кормах, на 
молочному обладнанні та шкірі корів. Незначну 
кількість цих мікроорганізмів відносять до нор-
мальної мікрофлори сирого молока [1, 3]. Як за-
значає О.М. Якубчак [3], основну частину псих-
ротрофної мікрофлори сирого молока становлять 
грамнегативні палички родів Pseudomonas, Alka-
ligenes, Achromobacter, Flavobacterium. Хоча ці 
мікроорганізми інґібуються за традиційної тем-
ператури пастеризації, однак вироблені ними в 
процесі життєдіяльності антибіотичні речовини 

є термостійкими й призводять до зміни смаку та 
запаху молочних продуктів, затримуючи розви-
ток молочнокислої мікрофлори заквасок. 
Метою нашої роботи була порівняльна оцінка 

мікробного обсіменіння молока, отриманого в 
умовах молочно-товарних ферм і особистих підсоб-
них господарств населення Полтавської області. 
Матеріал та методи дослідження. Для мік-

робіологічних досліджень проби молока (12 
проб) відбирали в умовах ферм, молокоприйма-
льного пункту (7 проб), куди молоко надходить з 
особистих підсобних господарств населення, а 
також проби від окремих корів індивідуальних 
власників (10 проб). 
Перед мікробіологічними дослідженнями про-

би молока були нами перевірені на наявність 
субклінічного маститу мастидиновою пробою з 
метою його виключення. 
Дослідження проводилися в бактеріологічно-

му відділі Регіональної державної лабораторії 
ветеринарної медицини в Полтавській області. 
Загальне бактеріальне обсіменіння (МАФАМ) та 
бактерії груп кишкових паличок (БГКП) дослі-
джували за ГОСТ 9225-84. Мезофільні, психро-
фільні та спороутворюючі мікроорганізми вияв-
ляли за методикою В.М. Івченка [2]; Listeria 
monocytogenes та S. aureus – за загальноприйня-
тими методиками. 
Результати досліджень наведені в таблиці. 
Як свідчать дані таблиці, за загальним бакте-

ріальним обсіменінням та вмістом мезофільних 
мікроорганізмів найбільш небезпечним є молоко, 
отримане в особистих підсобних господарствах 
населення і зібране на молокоприймальному 
пункті. В той час, як бактеріальне обсіменіння 
молока від окремих корів особистих підсобних 
господарств населення становило в середньому 
218,89 тис./см3, збірне молоко в приватному сек-
торі мало середній показник 15566,67 тис./см3. 
Це пояснюється тим, що, по-перше, в одну єм-
ність було злито молоко з різними температура-
ми кількох дрібних партій, кожна з яких мала 

____________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук О.М. Якубчак 

Проведена порівняльна характеристика мікробіо-
логічного дослідження молока, отриманого від 

суб’єктів господарювання різної форми власності. 
За загальним бактеріальним обсіменінням та вмі-
стом бактерій групи кишкових паличок найбільш 
небезпечним виявилося молоко, отримане в особи-
стих підсобних господарствах населення і зібране 
на молокоприймальних пунктах. Найнижче загаль-
не бактеріальне обсіменіння у молока, отриманого 
від окремих корів, які утримуються в особистих 

підсобних господарствах населення. 
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Результати мікробіологічних досліджень сирого товарного молока, отриманого  
від корів різних суб’єктів господарювання 

Молоко з: 

ферми МПП 
(збірне п/с) 

від індивідуальних  
корів особистих  

підсобних господарств 
населення 

Показники 

M+m M+m M+m 
МАФАМ, тис./см3 417,27+94,71 15566,67+1711,11 218,89+96,54 

Мезофільні м/о, тис./см3 371,82+93,22 13833,33+1788,89 256,67+90,37 
Психрофільні м/о, тис./см3 177,00+59,00 745,00+98,33 144,44+47,16 

Спороутворюючі м/о, тис./см3 201,00+59,20 100,00+33,33 26,67+8,89 
БГКП, кількість випадків, % 20 100 40 
 

свій склад мікрофлори, що досить швидко роз-
множується за позитивних плюсових темпера-
тур. З іншого боку, власники корів здають моло-
ко, зазвичай, раз на добу, змішуючи при цьому 
молоко вечірнього надою (охолоджене) і ранко-
вого (тепле), що, в свою чергу, активізує ріст і 
розмноження мікрофлори [3]. 
Спороутворюючі мікроорганізми виділялися в 

меншій кількості, порівняно з психрофільними. 
Так, із десяти досліджуваних проб молока, віді-
браного від індивідуальних корів в особистих під-
собних господарствах населення, спороутворюючі 
мікроорганізми були виявлені лише в трьох пробах 
і в невеликій кількості (в середньому, 26,67 
тис./см3). В умовах ферм та в збірному молоці з 
особистих підсобних господарств населення сере-
дня кількість спороутворюючої мікрофлори стано-
вила 201 тис./см3 та 100 тис./см3 відповідно. 
За вмістом психрофільних та спороутворюю-

чих мікроорганізмів найчистішим виявилося мо-
локо, отримане в умовах ферм, а найнижче зага-
льне бактеріальне обсіменіння – в молоці, віді-
браному від окремих корів, які утримуються в 
особистих підсобних господарствах населення. 
Наявність термостійких бактерій у сирому мо-
лоці свідчить про те, що молоко після доїння не 
охолоджують або недостатньо охолоджують, 
оскільки в охолодженому до температури 3-5 °С 
молоці можуть розвиватися лише психрофільні 
мікроорганізми, більшість із яких має низьку 
термостійкість й інактивується за досить низької 
температури. Значна кількість термостійких бак-
терій у молоці може також бути наслідком по-
рушення гігієнічних умов його отримання, в ре-
зультаті чого в нього потрапляють мікроорганіз-
ми з обладнання, посуду, довкілля тощо. 
Крім того, варто зазначити, що в досліджува-

ному нами молоці бактерії групи кишкових па-
личок були виявлені у 20% відібраних проб із 

ферм, у 40% – з особистих підсобних господарств 
населення, відібраних від окремої корови, а в мо-
лоці, відібраному на молокоприймальних пунктах, 
БГКП були виділені у 100% проб. Як відомо, мо-
локо, забруднене бактеріями групи кишкових па-
личок, може бути використаним для виготовлення 
пастеризованого питного молока, але непридатне 
для виготовлення сирів, що значно знижує його 
промислову цінність. Як санітарно-показові мікро-
організми, БГКП свідчать про низьку санітарно-
гігієнічну культуру отримання та первинної оброб-
ки сирого збірного молока. 
Нами також проведені дослідження молока на 

наявність у ньому Listeria monocytogenes та S. 
aureus, але позитивних випадків не було виявлено. 
Інша патогенна мікрофлора також не виділялася. 
Висновки: 
1. Найвище загальне бактеріальне обсіменіння 

та вміст мезофільних мікроорганізмів виявлене у 
молоці, отриманому в особистих підсобних гос-
подарствах населення і зібраному на моло-
коприймальному пункті.  

2. Найнижче загальне бактеріальне обсіменін-
ня має молоко, отримане від окремих корів, які 
утримуються в особистих підсобних господарст-
вах населення. 

3. Найнижчий вміст психрофільних та споро-
утворюючих мікроорганізмів спостерігається в 
молоці, отриманому в умовах молочно-товарних 
ферм.  

4. Молоко, що надходить із особистих підсоб-
них господарств населення на молокоприймаль-
ний пункт, – отримане в умовах низької санітар-
ної культури, оскільки бактерії групи кишкових 
паличок були виявлені у 100% досліджуваних 
проб. У молоці, отриманому в умовах ферм та 
від окремих корів особистих підсобних госпо-
дарств населення, БГКП були виявлені в 20% і 
40% випадків відповідно. 
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