
 
 

  
 

  

 
 



1 ’14 Аграрна  
наука-
виробництву

науково- 
інформаційний  
бюлетень  
завершених  
наукових  
розробок

КИЇВ • 2014

Нац
іон

ал
ьн

а 
ак

ад
ем

ія

аг
ра

рн
их

 н
ау

к У
кр

аї
ни



Національна  
академія
аграрних  
наук України

Аграрна  
наука-

виробництву

ЗМІСТ

Науково-
інформаційний 
бюлетень 
завершених 
наукових 
розробок
2014, № 1 (67)

Видається за рішенням 
Президії Національної  
академії аграрних наук 
України 
№ 14 від 18.09.1997 р.

Редакційна колегія:
І. В. Гриник —  
головний редактор
Л. А. Пилипенко — 
заступник  
головного редактора
В. І. Силка — 
редактор-організатор
В. А. Величко
В. Є. Дишлюк
С. П. Долецький
О. І. Костенко
В. А. Кравченко
І. М. Криворучко
О. В. Шанін

Коректор
Л. П. Захарченко

Комп’ютерна верстка
О. С. Шайнікова

Зареєстровано
18.09.1997 р. Міністерством 
інформації України.

Свідоцтво про державну 
реєстрацію серія КВ № 2815.
Підписано до друку 17.03.2014 р. 
Папір офсетний. Ум.-друк. арк. 2. 
Обл.-вид. арк. 1,8. 
Ум. фарб. відб. 2,5.
Друкарня фірми “Есе” 
03142, Київ, бульв. Академіка 
Вернадського, 34/1.

©  Аграрна наука — виробництву, 
тел.: 281-06-81.

Редакція журналу  
“Вісник аграрної науки”, 2014

На першій сторінці обкладинки —  
високоврожайний сорт груші 
Хотинчанка

Землеробство
Сучасна стратегія розроблення сівозмін 3
Позакореневе підживлення озимої пшениці  

комплексним добривом акварин у поєднанні  
з лігногуміном калію або карбамідом 4

Вплив сумісного застосування тебуконазолу  
та біополіциду на врожайність озимої пшениці 5

Залежність продуктивності озимого ячменю при зрошенні  
від способу обробітку ґрунту та доз добрив 6

Система удобрення сільськогосподарських культур на основі 
точної діагностики родючості ґрунтів лісостепової зони 7

Технологія вирощування ріпчастої цибулі  
при краплинному зрошенні 8

Новий штам азотфіксувальних бактерій, здатних сприяти 
підвищенню урожайності та якості зерна ярого тритикале 9

рослинництво
Способи підвищення насіннєвої продуктивності  

батьківських форм та гібридів соняшнику 10
Ефективність застосування екзогенних фітогормональних 

препаратів при вирощуванні насіннєвої картоплі 11
Виробництво цукрових буряків із застосуванням  

біоадаптивної технології 12
Система удобрення голозерного вівса в умовах  

Західного Лісостепу 13
Удосконалена технологія вирощування гарбуза мускатного 14
Високоврожайний сорт груші Хотинчанка 15
Удосконалена система захисту насаджень груші  

від грушевої медяниці 16
Зимостійкий сорт персика Кандидатський 17
Середньопізній сорт абрикоса Магістр 18

тваринництво і ветеринарна медицина
Нова методика визначення якості сперми  

великої рогатої худоби 19
Дезінфікуючий препарат для захисту сільгосптварин  

від туберкульозу 20
Кормова добавка для нейтралізації мікотоксинів 21
Геоцид — універсальний дезінфікуючий засіб 22
Тренажер для водного моціону свиней 23

механіЗація
Агрегат для садіння картоплі та післясходового обробітку 24
Відокремлювач гички від коренеплодів цукрових буряків 25
Пристосування до сівалок для внесення в ґрунт  

рідких біопрепаратів під час сівби сої 26
Обрізувач головних кореневищ маток хмелю 27
Пристрій до просапних сівалок для інокуляції  

насіння під час сівби 28
Технічні засоби регулювання рівня ґрунтових вод  

на осушуваних землях 29
Устаткування для малооб’ємного виробництва  

мікробіологічних засобів захисту рослин 30

Переробка Продукції
Низькокалорійний майонез “Стевія” 31
Обладнання для запобігання колоїдних і кристалічних  

помутнінь виноматеріалів 32



ЗЕМЛЕРОБСТВО
СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ 
РОЗРОБЛЕННЯ СІВОЗМІН

 (Розробники — Національний науковий центр  
   “Інститут землеробства НААН”,  
   Черкаська державна сільсько- 
   господарська дослідна станція, 
 автори — Камінський В.Ф., Бойко П.І.,  
   Шаповал І.С., Демиденко О.В.)

Існуюча система землеробства здатна забезпечувати високу ефектив-
ність галузі лише за умови постійного вдосконалення її окремих ланок, серед 
яких однією з найважливіших є сівозміна.

За результатами багаторічних досліджень науковцями ННЦ “Інститут 
землеробства НААН” та Черкаської державної сільськогосподарської дос-
лідної станції встановлено, що для багатогалузевих господарств доцільно 
застосовувати 7–10-пільні сівозміни із 80%-м насиченням зерновими культу-
рами: на 30% — озимою пшеницею, на 20% — зернобобовими культурами, 
на 20% — кукурудзою на зерно та по 10% — ячменем, однорічними травами 
і цукровими буряками. Така сівозміна дає можливість отримувати 4,88 т  
зернових з гектара, 9,4 т/га кормових одиниць та 0,75 т/га перетравного 
протеїну.

Для вузькоспеціалізованих господарств пропонується впроваджувати 
3–5-пільні сівозміни із 30–40-відсотковим насиченням зерновими культурами, 
які забезпечують урожайність зерна 6,0 т/га, одержання 10,5–11,0 т/га кормо-
вих одиниць і 0,75–0,90 т/га перетравного протеїну. Крім того, встановлено, 
що збільшення насичення сівозмін до 40% кукурудзою на зерно, до 15% 
соняшником та по 10% ріпаком і соєю дає можливість підвищити показники 
економічної й енергетичної ефективності сівозміни.

Рекомендовані сівозміни впроваджені на державних підприємствах “Дос-
лідне господарство “Черкаське” на площі 300 га (Смілянський р-н) і “Драбів-
ське” на площі 500 га (Драбівський р-н Черкаської обл.). За результатами 
виробничої перевірки встановлено, що 7–10-пільні сівозміни забезпечують 
отримання 2339–3207 грн/га чистого прибутку за рівня рентабельності 87–
112%, а при використанні 3–5-пільних сівозмін — 2534–2949 грн/га чистого 
прибутку за рівня рентабельності 88,3–137,4%.

Запропоновані оптимальні сівозміни науковці рекомендують запрова-
джувати при розробленні проектів землеустрою з урахуванням спеціалізації 
господарства.

За додатковою інформацією можна звертатися за адресою:
ННЦ “Інститут землеробства НААН”, 
вул. Машинобудівників, 2б, смт Чабани,  
Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08162. 
Тел. (044) 526-23-27, Камінський В.Ф., Бойко П.І. 
Черкаська державна сільськогосподарська  
дослідна станція, вул. Докучаєва, 13, сел. Холоднянське, 
Смілянський р-н, Черкаська обл., 20731,  
Демиденко О.В., Шаповал І.С.



ЗЕМЛЕРОБСТВО4

ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ 
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ КОМПЛЕКСНИМ 
ДОБРИВОМ АКВАРИН У ПОЄДНАННІ  
З ЛІГНОГУМІНОМ КАЛІЮ  
АБО КАРБАМІДОМ
 (Розробник — Волинська державна сільськогосподарська дослідна  
   станція Інституту сільського господарства  
   Західного Полісся НААН, 
 автор — Котвицький Б.Б.)
Позакореневе підживлення озимої пшениці комплексними водороз-

чинними добривами є дієвим засобом оптимізації живлення рослин під час 
їх вегетації. Наявність значної кількості (до дванадцяти) легкорозчинних і 
швидкодіючих макро- і мікроелементів та висока їхня здатність до засвоєння 
рослинами (до 92–95%) дає можливість значною мірою уникнути стресових 
ситуацій, зумовлених несприятливими умовами та розбалансованістю жив-
лення цих рослин.

Однак далеко не завжди в господарствах досягаються бажані результа-
ти від позакореневих підживлень комплексними водорозчинними добривами. 
Пов’язано це у першу чергу з тим, що при формуванні набору таких добрив 
беруться до уваги головним чином особливості живлення вирощуваних куль-
тур і не враховуються характер ґрунтів та їх властивості.

Як показали результати проведених нами досліджень, комплексне во-
дорозчинне добриво акварин слід застосовувати у поєднанні з лігногуміном 
калію або карбамідом. При цьому дози акварину за 2–3-разового внесення 
залишаються незмінними (2 кг/га разом з гербіцидами, 3–4 кг/га одночасно 
з фунгіцидами), тоді як рекомендовану дозу лігногумату калію слід зменшу-
вати до 10–15 г/га.

Дози карбаміду як додаток до акварину бажано корегувати, виходячи з 
результатів рослинної (тканинної) діагностики на азот; ці дози можуть бути в 
межах від 2–5 до 15–20 кг/га. Карбамід вносять переважно за недостатнього 
рівня азотних добрив як часткову компенсацію. Загальна частка добрив у 
розчині, який застосовують для підживлення, не повинна перевищувати 10%, 
але його не слід проводити за жаркої, сонячної погоди.

Застосування різних водорозчинних добрив для позакореневого під-
живлення дає можливість отримувати сталі прирости урожаю зерна озимої 
пшениці від 0,5–0,6 до 1,1–1,2 т/га (залежно від доз і кількості підживлень) 
та покращити його якість. Багаторазове позакореневе підживлення гарантує 
одержання зерна переважно не нижче 3–4 класу.

Позакореневе підживлення з комплексним водорозчинним добривом 
акварин (марок № 5, 8/1, 13/1) у поєднанні з лігногуміном калію або карбамі-
дом було впроваджено у господарствах ТзОВ “Прогрес” (Володимир-Волин- 
ський р-н, Волинська обл.) та АФ “КАМАЗ-АГРО” (Млинівський р-н Рівнен-
ської обл.) на загальній площі понад 1100 га. Кожна витрачена на позакоре-
неве підживлення гривня окупилась 5–6 гривнями прибутку.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція 
Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН,  
вул. Шкільна, 2, смт Рокині, Луцький р-н, Волинська обл., 45626. 
Тел. (0332) 70-67-05, Котвицький Б.Б.



ЗЕМЛЕРОБСТВО 5

ВПЛИВ СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ТЕБУКОНАЗОЛУ ТА БІОПОЛІЦИДУ  
НА ВРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
 (Розробник — Інститут агроекології і природокористування  
   НААН, 
 автори — Шерстобоєва О.В., Чабанюк Я.В., Бунас А.А.,  
   Опришко Н.О., Чайковська В.В.)

Одним з найефективніших засобів захисту рослин від хвороб є про-
труювання насіння, що дає змогу знешкодити збудників хвороб, знизити 
ураження сходів, стимулювати ріст і розвиток рослин.

В Інституті проведені дослідження з виявлення ефективної сумісної 
дії двох препаратів: хімічного, діючою речовиною якого є тебуконазол — 
фунгіцид широкого спектра дії, та біологічного — біополіциду (Paenibacillus 
polymyxa 6M), створеного на основі бактерій, які, приживаючись у ґрунті 
кореневої зони рослин, виділяють природні стимулятори росту, вітаміни та 
антибіотичні речовини, що посилюють імунітет рослин і пригнічують збуд-
ників грибних захворювань.

Результати вивчення ефективності сумісної дії цих препаратів на ріст 
озимої пшениці та розвиток мікоценозу її кореневої зони показали, що об-
робка ними насіння сприяє збільшенню сухої фітомаси рослин на 40–45% та 
зниженню чисельності мікоміцетів (грибів) у кореневій зоні рослин у 10–15 
разів порівняно з контролем (при використанні необробленого насіння). 
Встановлено, що тебуконазол не впливає негативно на біофунгіцид, тому 
кожен препарат у суміші діє повноцінно, знищуючи чутливі до препаратів 
інфекції. Завдяки системній дії тебуконазол знищує внутрішньотканинну 
інфекцію, а живі мікроорганізми — біоагенти біополіциду, приживаючись у 
ґрунті кореневої зони і продукуючи біологічно активні речовини впродовж ве-
гетаційного періоду, знищують збудників хвороб на поверхні насіння, а також 
тих, що містяться в ґрунті. При цьому вони сприяють активізації ростових 
процесів, посилюють імунітет рослин, а також покращують фітосанітарний 
стан ґрунту.

У 2009–2010 рр. зазначені препарати пройшли виробничу перевірку на 
полях Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вави-
лова УААН (нині — це Інститут свинарства і агропромислового виробництва 
НААН) на площі 200 га, де завдяки їх використанню урожайність озимої 
пшениці підвищилась на 35%.

На спосіб застосування досліджених нами препаратів отримано патент 
України ДР № 56229, 2010 р.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут агроекології і природокористування НААН, 
вул. Метрологічна, 12, м. Київ, 03143.  
Тел. (044) 587-89-11, Чабанюк Я.В.



ЗЕМЛЕРОБСТВО6

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ 
ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ  
ПРИ ЗРОШЕННІ ВІД СПОСОБУ 
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ  
ТА ДОЗ ДОБРИВ

 (Розробник — Інститут зрошуваного землеробства  
   НААН, 
 автори — Вожегова Р.А., Малярчук М.П.,  
   Борищук Р.В., Малярчук А.С.)

Зерновиробництво є головною галуззю рослинництва і нарощування 
його обсягів — надважливе завдання АПК країни. Ячмінь належить до най-
цінніших зернових культур. За розмірами посівної площі та валовим збором 
зерна вона посідає четверте місце у світі. Разом з тим урожайність ячменю, 
особливо озимого, в окремі роки не завжди висока, що залежить від ряду 
факторів, зокрема від обробітку ґрунту та внесених добрив.

Науковці Інституту у чотирипільній ланці плодозмінної сівозміни вивчали 
п’ять способів основного обробітку ґрунту. Досліди проводились на темно-
каштановому середньосуглинковому ґрунті в зоні дії Інгулецької зрошуваль-
ної системи. Способи обробітку відрізнялися між собою глибиною розпушу-
вання ґрунту, затратами непоновлюваної енергії на їх виконання. При цьому 
випробовувалися чотири дози азотних добрив, які вносилися в ґрунт.

Результати досліджень показали, що оптимальним способом обробітку 
ґрунту під озимий ячмінь є чизелювання на глибину 12–14 см з унесенням 
азотних добрив дозою N90. Цей технологічний прийом застосовується в 
разі диференційованого обробітку ґрунту в сівозміні з одним щілюванням 
за ротацію, завдяки чому формується високопродуктивний агроценоз, що 
дає можливість при затраті 375–380 м3 води отримувати по 5,0–6,0 т зерна 
ячменю з гектара з умістом у зерні 11–12% білка, масою 1000 зерен 43–44 г  
та натурою 500–600 г.

Виконання умов цього агротехнічного комплексу дає можливість отри-
мувати високі показники економічної та енергетичної ефективності, коли 
найвища вартість валової продукції становить 5340 грн/га при собівартості 
продукту 589 грн/т, найбільший чистий прибуток дорівнює 2195 грн/га за 
рівня рентабельності 69,8%.

Зазначені технології вирощування озимого ячменю були з успіхом за-
стосовані в ДСП “Агро-Форум-2”, ФГ “Валентина”, ФГ “Ніколь”, СТОВ “Дніпро”, 
ТОВ “СіНа” та ТОВ “Дружба” Херсонської, ДП “ДГ “Еліта” Миколаївської та 
ТОВ ВКФ “Мелітопольська черешня” Запорізької областей.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут зрошуваного землеробства НААН,  
сел. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483. 
Тел. (0552) 36-24-76, Малярчук М.П.
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СИСТЕМА УДОБРЕННЯ СІЛЬСЬКО- 
ГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  
НА ОСНОВІ ТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ  
ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ
 (Розробник — Національний науковий центр “Інститут ґрунто- 
   знавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”, 
 автори — Христенко А.О., Мірошниченко М.М.)
Знання реального стану ґрунтів, рівня їхньої родючості дає можливість 

з великою достовірністю визначити вартість земельної ділянки, без істотних 
додаткових витрат значно підвищити окупність добрив за рахунок підвищен-
ня урожайності сільськогосподарських культур, а також звести до мінімуму 
негативну дію агрохімікатів на навколишнє середовище. Тому щоб досягти 
максимальної ефективності систем удобрення розроблено нормативно-ме-
тодичну документацію (ДСТУ 4729:2007; ISO 11263; 4114; 4115; 4405), в 
якій наведено методики агрохімічної діагностики різних типів ґрунтів зони 
Лісостепу. Застосування цієї системи дає можливість підвищити достовір-
ність результатів, скоротити тривалість аналізу, знизити його трудомісткість 
і собівартість. Це особливо важливо в разі необхідності виконання великого 
обсягу агрохімічних робіт у короткі терміни.

Встановлено оптимальні дози азотних, фосфорних і калійних добрив, 
необхідні для вирощування пріоритетних культур у зоні Лісостепу на ґрунтах 
з природним рівнем родючості. Використовуючи запропоновані математичні 
моделі можна розрахувати оптимальні дози фосфорних і калійних добрив з 
урахуванням типу ґрунту і ступеня його окультуреності. Оскільки, на відміну 
від інших методів, в яких слід застосовувати численні поправочні коефіці-
єнти, в новій моделі не використовуються, є можливість значно спростити 
розрахунки і підвищити їх достовірність.

Виходячи з фінансових можливостей господарства можна розробити 
2–3 варіанти систем удобрення (оптимально-мінімальна, оптимальна, мак-
симальна). При цьому враховуються такі фактори: пріоритетність удобрення 
культур; фактичний рівень родючості ґрунтів і співвідношення рухомих форм 
елементів живлення рослин у ґрунті; досягнутий рівень культури землероб-
ства; склад і властивості ґрунтів; рельєф місцевості; можливість застосуван-
ня сучасних технологій.

Розробка викладена у “Методичних вказівках з оптимізації систем удо-
брення основних сільськогосподарських культур на ґрунтах лісостепової зони 
на основі точної діагностики їх родючості” і захищена патентами України на 
винахід (№ 41725, 2009 р.). Вона апробована на площі 4200 га у ТОВ “Ча-
рівний лан”, що в Ізюмському р-ні Харківської обл.

За рахунок підвищення точності діагностики родючості ґрунтів і уточ-
нення доз добрив їх ефективність підвищується в середньому на 1,35 кг 
з.од. на 1 кг д.р. NPK, тобто у середньому на 30%. При цьому негативна дія 
агрохімікатів на довкілля зводиться до мінімуму.

За додатковою інформацією можна звертатися за адресою:
Національний науковий центр “Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”,  
вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024. 
Тел. (057) 704-16-69, е-mail: pochva@meta.ua,  
Христенко А.О.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ 
РІПЧАСТОЇ ЦИБУЛІ  
ПРИ КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ

 (Розробник — Інститут водних проблем і меліорації  
   НААН, 
 автори — Ромащенко М.І., Шатковський А.П.,  
   Черевичний Ю.О., Журавльов О.В.)

В останні роки ріпчаста цибуля є однією з провідних овочевих культур, 
що вирощується із застосуванням краплинного зрошення. Разом з тим ряд 
чинників (зниження закупівельної ціни, дорожчання енергоносіїв, насіння, 
добрив і засобів захисту рослин), призвели до того, що рентабельність ви-
рощування цієї культури зазначеним способом істотно знизилась.

Науковці Інституту на основі результатів польових дослідів, проведених 
протягом 2011–2013 рр. на базі ДП “ДГ “Брилівське” (Херсонська обл., Цю-
рупинський р-н), удосконалили існуючу технологію вирощування ріпчастої 
цибулі шляхом оптимізації режиму краплинного зрошення та системи удо-
брення. Удосконалена технологія дає можливість отримувати по 55–60 т 
цибулі з гектара за собівартості 270–320 грн/т. Такої ефективності технології 
було досягнуто завдяки застосуванню датчиків-вологомірів та впровадженню 
біологічно оптимального режиму проведення поливів. Система удобрення 
була оптимізована шляхом адаптації і корегування коефіцієнтів викорис- 
тання рослинами елементів живлення, які містяться в добриві та ґрунтовому 
середовищі. На цій основі розроблено графік внесення добрив з поливною 
водою з урахуванням фактичної потреби рослин в елементах живлення.

Розробка пройшла апробацію у виробничих умовах у ДП “ДГ “Брилів-
ське” (Цюрупинський р-н) на площі 8,5 га, а також у ФГ “Фаворит”, що в Го-
лопристанському р-ні Херсонської обл., на площі 12 га.

Можна констатувати, що попит на ріпчасту цибулю на внутрішньому 
ринку достатньо стабільний. Крім того, Україна має хороші перспективи екс-
портувати цей корисний і високоякісний овоч.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут водних проблем і меліорації НААН, 
вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022. 
Тел. (044) 257-40-30,  
Ромащенко М.І., Шатковський А.П.
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НОВИЙ ШТАМ АЗОТФІКСУВАЛЬНИХ 
БАКТЕРІЙ, ЗДАТНИХ СПРИЯТИ 
ПІДВИЩЕННЮ УРОЖАЙНОСТІ  
ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ЯРОГО ТРИТИКАЛЕ
 (Розробник — Інститут сільськогосподарської мікробіології  
   та агропромислового виробництва НААН, 
 автори — Надкернична О.В., Шаховніна О.О.)

Використання бактеріальних препаратів, створених на основі азотфіксу-
вальних мікроорганізмів — перспективний напрям у сільськогосподарському 
виробництві. Інтродуковані у кореневу зону рослин діазотрофи збагачують 
ґрунт біологічним азотом, поліпшують азотне живлення рослин, продукують 
речовини, що регулюють їхній ріст. Крім того, ці біопрепарати здатні замінити 
30–60 кг/га мінерального азоту.

Новий штам Azospirillum brasilense 10/1 виділено з відмитих коренів яро-
го тритикале сорту Оберіг харківський, вирощеного на лучно-чорноземному 
ґрунті в польових умовах (одержано патент на винахід № 104212, 2014 р.). 
Штам не має патогенних властивостей і належить до групи авірулентних 
мікроорганізмів. Бактерії нового штаму безпечні для людей і тварин, не за-
бруднюють навколишнє середовище. Важливою особливістю азоспірил є 
їхня здатність утворювати біологічно активні речовини, які сприяють росту і 
розвитку рослин тритикале, посилюють активність азотфіксації в кореневій 
зоні.

Результати польових дослідів засвідчили, що внаслідок бактеризації 
насіння тритикале зазначеним штамом азотфіксувальних бактерій кількість 
зерен у колосі збільшується на 7,8%, маса зерен з одного колоса — на 
18,3%, маса 1000 зерен — на 9,6%, завдяки чому урожайність ярого трити-
кале зростає в середньому на 0,8 т/га.

Важливо, що, підвищуючи урожайність тритикале, азоспірили сприяють 
і підвищенню якості зерна. Вміст азоту, фосфору і калію в зерні інокульова-
них рослин збільшується відповідно на 6,25 і 20% порівняно з контролем. 
При передпосівній інокуляції насіння Azospirillum brasilense 10/1 вміст білка 
зростає від 12,35 до 14,06%, сирої клейковини — від 29,00 до 35,17%, по-
кращувалась якість клейковини.

Економічна ефективність бактеризації насіння становить 200–300 грн/га.
Цю розробку з успіхом використовує агрофірма “Лосинівська” (Чернігів-

ська обл., Ніжинський р-н, смт Лосинівка).

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут сільськогосподарської мікробіології  
та агропромислового виробництва НААН, 
вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027. 
Тел. (0462) 64-29-60,  
Шаховніна О.О.



РОСЛИННИЦТВО
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ 
НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 
БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ТА 
ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ

 (Розробник — Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва  
   НААН, 
 автори — Буряк Ю.І., Чернобаб О.В.,  
   Огурцов Ю.Є., Клименко І.І.)

Регулятори росту рослин та біопрепарати використовують для передпо-
сівної обробки насіння, а також для обприскування рослин. Їх застосовують 
як окремо, так і в суміші з мікродобривами та пестицидами. Як показали 
результати досліджень, ці заходи дають можливість збільшити виробництво 
насіння гібридів соняшнику на 0,11–0,21 т/га (4,5–8,6%), а ліній соняшнику —  
на 0,07–0,12 т/га (4,9–8,5%), що сприяє прискореному впровадженню нових 
гібридів. При цьому додатковий прибуток, порівняно з відповідним показни-
ком при застосуванні традиційної (базової) технології вирощування, зростає 
на 209–292 і на 12987–20237 грн/га, відповідно.

Завдяки застосуванню регуляторів росту рослин та біопрепаратів у ба-
ковій суміші з пестицидами при вирощуванні насіння ліній та гібридів соняш-
нику лабораторна схожість насіння підвищується на 2–16%, польова — на 
2–17%, що забезпечує одержання дружних і повноцінних сходів рослин. При 
цьому збільшується також площа листкової поверхні соняшників на 1,0– 
8,0 тис. м2/га, а посівні якості одержаного насіння підвищуються на 2–3%.

Максимальне підвищення урожайності насіння батьківських ліній соняш-
нику забезпечує передпосівна обробка насіння регуляторами росту рослин 
радостимом та трептолем у поєднанні з протруйниками насіння апроном та 
круїзером (надбавка становить 0,07–0,12 т/га), а також обробка лише треп-
толем як насіння, так і рослин (надбавка — 0,10–0,12 т/га).

Найбільш ефективною при вирощуванні гібридів соняшнику виявилась 
обробка трептолем та радостимом насіння і рослин у поєднанні з мікродоб-
ривом квантум-олійні (надбавка — 0,16–0,21 т/га).

Розробка була впроваджена на сільгосппідприємствах Харківської об-
ласті: в ДП “ДГ “Кутузівка”, ТОВ НВФ “ХЕЛП-Агро” і ТОВ НВФ “Семагро”. За-
гальна площа посівів соняшнику, на якій впроваджено розробку, становить 
798 га.

Вартість застосовуваних препаратів становить від 14 до 313 грн/га, за-
лежно від препарату і способу його застосування.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, 
просп. Московський, 142, м. Харків, 61060. 
Тел. (057) 779-77-62, Буряк Ю.І.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКЗОГЕННИХ 
ФІТОГОРМОНАЛЬНИХ 
ПРЕПАРАТІВ  
ПРИ ВИРОЩУВАННІ 
НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ

 (Розробник — Інститут зрошуваного землеробства  
   НААН, 
 автори — Балашова Г.С., Черниченко І.І.,  
   Черниченко О.О.)

На півдні України під впливом комплексу жорстких екологічних факторів 
триває процес виродження такої важливої культури як картопля. Одним з 
основних засобів, що дає можливість стримувати цей процес і підтримувати 
насіннєвий матеріал у високопродуктивному стані, є застосування методу 
двоврожайної культури. Однак технологія вирощування насіннєвої і про-
довольчої картоплі з використанням цього методу на зрошуваних землях  
півдня країни потребує постійної оптимізації.

Результати проведених Інститутом у 2010–2012 рр. досліджень з  
вивчення ефективності застосування фітогормональних препаратів для об-
робітку як насіннєвих бульб, так і рослин під час вегетації показали, що об-
робка садивних бульб гібереліном сприяє підвищенню врожайності ранньої 
картоплі на 10,1%, а обробка рослин індолілоцтовою кислотою — на 7,8%. 
Найбільший валовий збір картоплі (24,8 т/га) було отримано при обробці 
насіннєвих бульб гібереліном, а рослин на початку цвітіння — кінетином. 
Економічні показники при цьому були найкращими: собівартість продукції — 
3806,2 грн/т, чистий прибуток –154,1 тис. грн/га, рентабельність — 162,7%.

Запропонована розробка впроваджена на площі 2 га у фермерському 
господарстві “Шовкун”, що в Скадовському р-ні Херсонської обл., дала змогу 
підвищити врожайність бульб на 8,6% і знизити собівартість продукції на 
11,5%.

Авторське право на розробку захищене патентом України на корисну 
модель № 74596, 2012 р.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут зрошуваного землеробства НААН, 
сел. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483. 
Тел. (0552) 36-21-18, 
Балашова Г.С., Черниченко І.І., Черниченко О.О.
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ВИРОБНИЦТВО ЦУКРОВИХ 
БУРЯКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
БІОАДАПТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

 (Розробник — Інститут біоенергетичних культур  
   і цукрових буряків НААН, 
 автори — Роїк М.В., Сінченко В.М., Пиркін В.І.,  
   Гапоненко Г.Д., Гореленко В.І.,  
   Гізбулліна Л.Н., Москаленко В.П.)

Біоадаптивна технологія — це комплекс агробіологічних, технологічних, 
екологічних та економічних складових, які сприяють інтенсивному росту й 
розвитку рослин, підвищенню продуктивності цукрових буряків, зменшенню 
витрат і мінімальному хімічному навантаженню на довкілля та адаптації до 
конкретних умов.

Розроблена в Інституті біоадаптивна технологія виробництва цукро-
вих буряків з мінімальними витратами формує продуктивність культури на 
основі сучасних стійких до хвороб вітчизняних високопродуктивних гібридів 
при застосуванні інтегрованих методів боротьби з бур’янами, шкідниками і 
хворобами та активному використанні технічних засобів.

Зменшення витрат при застосуванні цієї технології досягається за ра-
хунок виключення окремих операцій, поєднання в одну двох технологічних 
операцій, застосування науково обґрунтованих нових технологічних рішень, 
використання захисних можливостей мінімальних доз пестицидів. Все це дає 
можливість зменшити хімічне навантаження на довкілля.

Результати досліджень показали, що при застосуванні біоадаптивної 
технології є можливість отримувати по 60–70 т/га коренеплодів цукрових 
буряків, скоротити витрати на 15–20%.

На біоадаптивну технологію одержано патент № 75502, 2012 р.
З досвідом вирощування цукрових буряків за новою технологією можна 

ознайомитися у ФГ “Широкоступ” Кагарлицького р-ну Київської обл., де в 
2010–2013 рр. урожайність коренеплодів становила в середньому 62,1 т/га  
при затратах праці 48 люд.-год/га, собівартості 198,2 грн/га і рівні рента-
бельності 81,1%.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут біоенергетичних культур  
і цукрових буряків НААН, 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141. 
Тел. (044) 275-47-11, Пиркін В.І.
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СИСТЕМА УДОБРЕННЯ 
ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА 
В УМОВАХ ЗАХІДНОГО 
ЛІСОСТЕПУ

 (Розробник — Інститут сільського господарства  
   Карпатського регіону НААН, 
 автори — Свідерко М.С., Шувар А.М., Коник Г.С.,  
   Беген Л.Л., Купчак Л.Я.)

Голозерні (безплівкові) сорти вівса нового покоління характеризують-
ся підвищеним вмістом білка, значною концентрацією лізину і сірковмісних 
амінокислот та невеликою кількістю клітковини. Завдяки цьому голозерний 
овес є важливим компонентом комбікормів і кормових сумішей для потреб 
тваринництва.

Проведені в Інституті польові досліди з вивчення впливу системи удоб-
рення на врожайність і якість зерна голозерного вівса сорту Саломон по - 
казали, що найефективнішим у цьому відношенні є використання нітроамо-
фоски під першу культивацію дозою N60P60K60. Поряд з цим для позакоре-
невого живлення застосовували універсальне багатокомпонентне добриво 
еколист-стандарт з високим вмістом легкозасвоюваних мікроелементів із 
спеціальним комплексом хелатів — хелацид дозою 3 л/га на ІV (початок 
виходу в трубку) і 4 л/га на VIII (початок викидання волоті) етапах органо-
генезу.

Врожайність зерна за роки досліджень становила 3,43–3,61 т/га, приріст 
урожаю порівняно з його рівнем у контрольних варіантах дорівнював 1,63–
1,67 т, у т.ч. внаслідок позакореневого живлення — 0,37–0,45 т. Вміст сирого 
білка становив 15,8–16,4%, вихід його з одного гектара — 537,2–592,0 кг.

Запропоновану систему живлення рослин вівса слід поєднувати з таки-
ми елементами, як розміщення посівів після пшениці озимої, зяблеву оранку, 
ранньовесняний обробіток ґрунту, проводити сівбу при першій можливості 
виходу в поле, обробку насіння фосформобілізувальним препаратом, до-
тримуючись норми висіву насіння 7 млн шт./га.

Ефективність рекомендованої системи живлення голозерного вівса 
було підтверджено у виробничих умовах ПП “Урожай” Золочівського р-ну 
Львівської обл., де урожай вівса сорту Саломон, посіяного на площі 5 га, 
становив 3,12 т/га, що на 1,23 т/га більше, ніж при застосуванні базового 
варіанта (N30P30K30), вміст сирого білка дорівнював 16,6%, вихід його з гек-
тара — 517,9 кг.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут сільського господарства  
Карпатського регіону НААН, 
вул. Грушевського, 1, с. Оброшине,  
Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115. 
Тел./факс 239-61-70, Свідерко М.С.
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УДОСКОНАЛЕНА  
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ  
ГАРБУЗА МУСКАТНОГО

 (Розробник — Південна державна сільськогосподарська  
   дослідна станція Інституту водних  
   проблем і меліорації НААН, 
 автори — Лимар А.О., Дишлюк В.Є.,  
   Подпрядов В.О.)

Плоди баштанних культур (кавун, диня, гарбуз) є важливими продук- 
тами харчування, які, крім поживних, мають лікувально-профілактичні влас-
тивості. За висновками дієтологів, потреба людини в баштанній продукції 
задовольняється при нормі її споживання 32 кг на рік, з яких кавуни мають 
становити 53%, дині — 30, гарбузи — 17%.

Реалізація потенціалу баштанних культур можлива лише за умови за-
безпечення оптимального живлення рослин, наявності поживних речовин у 
ґрунті та їх доступності для рослин. Важливими при цьому є активізація та 
інтенсифікація окремих біологічних процесів у прикореневому шарі ґрунту, 
що сприяють забезпеченню рослинних організмів фізіологічно активними 
речовинами.

Науковцями Станції удосконалено технологію вирощування гарбуза 
мускатного шляхом оптимізації норм добрив, необхідних для нормального 
розвитку рослин при підвищеній інтенсивності азотфіксації в ризосферно-
му ґрунті. Це дає можливість знизити норми азотних добрив та збільшити 
доступність азоту в критичні для росту гарбуза періоди. Встановлено, що 
оптимальною дозою є половина тієї дози, яку рекомендують використову- 
вати в сучасному агровиробництві при застосуванні азотобактерину для 
інокуляції насіння культури.

Ефективність удосконаленої технології доведена практикою у господар-
ствах зони Степу, де вона застосована, при вирощуванні гарбуза мускатного 
на південному чорноземі малогумусному супіщаному за умов богарного зем-
леробства. Встановлено, що завдяки застосуванню запропонованої техно-
логії урожайність гарбуза мускатного сорту Гілея зросла до 20% порівняно з 
його урожайністю при використанні базової технології. При цьому підвищили-
ся показники продукції: внаслідок активізації рослинних ферментних систем 
уміст сухих речовин зріс до 7,5%, вітаміну С — до 6,5 мг/100 г, цукрів — до 
7%, каротину — до 20%. Підвищився також уміст амінокислот і білка, тоді як 
кількість нітратів у продукції знизилась до 30 мг/кг. Крім того, зменшилась 
уражуваність плодів збудниками грибних хвороб.

Завдяки застосуванню удосконаленої технології у виробничих умовах на 
площі 90 га у підпорядкованому Станції ДП “ДГ “Великі Клини” урожайність 
культури підвищилася на 15%, рентабельність виробництва — на 42%.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Південна державна сільськогосподарська  
дослідна станція ІВПіМ НААН, 
вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань,  
Херсонська обл., 75600. 
Тел. (05539) 2-63-12, Подпрядов В.О.
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ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ СОРТ 
ГРУШІ ХОТИНЧАНКА

 (Оригінатор — Придністровська дослідна станція  
   садівництва Інституту садівництва  
   НААН, 
 автори —  Сайко В.І. , Дроник Н.І., Микитчук О.В.)

Сорт одержано внаслідок схрещування сортів Бере Боск та Аббат Фе-
тель. Хотинчанка — осінній сорт груші інтенсивного типу.

Дерево середньої сили росту з компактною кроною. Сорт відзначається 
скороплідністю (у період плодоношення вступає на 4–5-й рік після садіння на 
насіннєвій підщепі та на 2–3-й рік — на вегетативній підщепі — айві Sido). Ха-
рактеризується високою врожайністю: середня врожайність становить 42,3, 
максимальна — 58,0 т/га. Середня маса плодів — 280 г, максимальна —  
400 г. Плоди грушоподібної форми, шкірочка у період знімальної стиглості 
зеленувата, у споживчій — золотисто-жовта, м’якуш білий, ніжний, сокови-
тий, маслянистий, кисло-солодкий. Дегустаційна оцінка — 8,8–8,9 бала.

Період споживання — третя декада вересня — третя декада листопада. 
Плоди придатні для споживання як у свіжому, так і в переробленому вигляді. 
Хотинчанка має високу стійкість до ураження паршею та бактеріозами.

Сорт пройшов державне випробування і в 2012 р. занесений до Держав-
ного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Сорт Хотинчанка переважає за урожайністю районований сорт Буко-
винка на 13,5–17,4%, річна економічна 
вигода 9–12 тис. грн з гектара саду.

Сорт пройшов апробацію і впро-
ваджений у підпорядкованому Інститу-
ту ДП “ДГ “Яблунівське”, фермерських 
господарствах “Глорія” та “Осінь Буко-
вини” Хотинського р-ну Чернівецької 
обл.

Додаткову інформацію  
можна одержати, звернувшись 
за адресою:
Придністровська дослідна 
станція садівництва 
Інституту садівництва НААН, 
вул. Яблунівська, 1, с. Годилів, 
Сторожинецький р-н, 
Чернівецька обл., 59052. 
Тел. (0372) 57-40-95,  
Дроник Н.І.

Високоврожайний сорт  
груші Хотинчанка
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УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА 
ЗАХИСТУ НАСАДЖЕНЬ ГРУШІ 
ВІД ГРУШЕВОЇ МЕДЯНИЦІ

 (Розробник — Мелітопольська дослідна станція  
   садівництва ім. М.Ф. Сидоренка  
   Інституту садівництва НААН, 
 автор — Розова Л.В.)

Серед комплексу шкідників, що уражують насадження груші, досить 
небезпечною є листоблішка грушева (грушева медяниця — Psylla pyri L.), чи-
сельність якої за останні роки фактично не зменшилась. А тимчасом шкідли-
ва дія грушевої медяниці призводить до зниження врожайності і, отже, обсягу 
виробництва плодів, погіршення їхніх товарних якостей, до передчасного  
(у віці 14–17 років) виведення з експлуатації грушевих насаджень.

Система захисту насаджень, що передбачає застосування хімічних за-
собів, потребує постійного вдосконалення для підвищення її економічності і 
особливо екологічної безпеки. З цією метою науковці Дослідної станції вели 
систематичні спостереження за станом популяції фітофага в агроценозі і за 
їх результатами визначали доцільність та кількісні параметри застосування 
тих чи інших препаратів. Розроблена ними удосконалена система захисту 
насаджень груші передбачає застосування як регуляторів життєдіяльності 
комах у період відкладання яєць грушевою медяницею люфоксу 105ЕС, к.е. 
(1,0 л/га) та диміліну 25%, з.п. (0,6 кг/га), а в період відродження личинок 
шкідника — актари 240S.C., к.с. (0,15 кг/га) та енвідору, к.с. (0,4–0,6 л/га).  
Специфіка дії цих препаратів дає можливість реального переходу від то-
тального знищення ентомофауни у садовому агроценозі до стратегії обме-
ження чисельності й уповільнення формування резистентності шкідників та 
підсилення природних механізмів регуляції, що дає можливість зменшити 
обсяги застосовуваних традиційних інсектицидів, а, отже, й забруднення 
навколишнього середовища токсичними речовинами.

Ефективність удосконаленої системи підтвердили результати її пере-
вірки у виробничих умовах на площі 4 га, проведеної у 2013 р. на науково-
дослідній дільниці “Наукова” Мелітопольської дослідної станції садівництва 
ім. М.Ф. Сидоренка.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Мелітопольська дослідна станція садівництва  
ім. М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН, 
вул. Вакуленчука, 99, м. Мелітополь,  
Запорізька обл., 72311. 
Тел./факс (0619) 43-13-78,  
Розова Л.В.
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ЗИМОСТІЙКИЙ СОРТ ПЕРСИКА 
КАНДИДАТСЬКИЙ

 (Розробник — Нікітський ботанічний сад —  
   Національний науковий центр, 
 автори — Орєхова В.П., Смиков В.К.,  
   Перфільєва З.М., Лацко Т.А.)

Кандидатський — універсальний зимостійкий сорт персика, створений 
шляхом схрещування сортів Лауреат×Sunrise. Сорт розмножується вегета-
тивним способом.

Дерево середньої сили росту. Форма крони куляста, напівпідведена. 
Листки видовжено-ланцетоподібні. Квітки яскраві, великі. Закладання квіт-
кових бруньок щільне на пагонах усіх типів. Дозрівання плодів у степовому 
Криму відбувається в кінці липня, на тиждень раніше від сорту Redhaven. 
Урожайність стабільна, висока: з 6–10-річних дерев, вирощених на підщепі —  
сіянці гіркого мигдалю, збирають по 289 ц з гектара.

Плоди великі (130 г), округлі, жовті, з червоним поверхневим забарв-
ленням, яке займає майже 40% поверхні плоду. Шкірочка зі слабким пов-
стяним опушенням, середньої товщини й щільності, з плоду не знімається. 
М’якоть жовта, соковита, має волокнисту консистенцію. Кісточка середнього 
розміру, відокремлюється від м’якоті помірно. На смак плід кисло-солодкий. 
Дегустаційна оцінка становить 4,6 бала. Біохімічні показники плодів добрі: 
вміст сухої речовини — 12,9%, цукру — 8,6%, каротину — 1,51 мг%, за-
гальна кислотність — 0,46%. Сорт універсального призначення: плоди ви-
користовуються у свіжому вигляді, придатні також для переробки на сік,  
джем та ін.

Персик сорту Кандидатський вирізняється зимостійкістю, стійкістю квіт-
кових бруньок проти повторних заморозків, високою врожайністю, толерант-
ністю до борошнистої роси. За економічними показниками перевищує сорт-
стандарт Золотий ювілей на 17,5 тис. грн/га. Вирощуванням і реалізацією 
саджанців сорту займаються Нікітський ботанічний сад та СТОВ “Чайка”.

Сорт у 2010 р. занесено до Державного реєстру сортів рослин, придат-
них до поширення в Україні (свідоцтво про держреєстрацію № 10796). Його 
рекомендовано використовувати у промисловому садівництві в південних 
областях країни.

За додатковою інформацією можна звертатися за адресою:
Нікітський ботанічний 
сад — Національний 
науковий центр,  
відділ степового 
рослинництва, 
с. Новий Сад, 
Сімферопольський р-н, 
АР Крим, 97513. 
Тел. (0652) 32-53-64, 
Лацко Т.А.

Зимостійкий  
сорт персика
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СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ СОРТ 
АБРИКОСА МАГІСТР

 (Розробник — Нікітський ботанічний сад —  
   Національний науковий центр, 
 автори — Смиков В.К., Шафір Г.М., Горіна В.М.,  
   Корзін В.В.)

Сорт одержано шляхом добору сіянців у результаті вільного запилення 
середньоазійського сорту Вимпел.

Дерево середньоросле, розлоге, з кроною середньої густоти, у плодо-
ношення вступає на 4–5-й рік після садіння. Цвіте в середньопізні строки, 
що дає змогу уникати весняних приморозків. Сорт середньопізнього строку 
достигання (2–3 декада липня), самоплідний. Транспортабельність і леж-
кість добрі. Використання універсальне. Тривалість вегетаційного періоду —  
250–255 днів.

Листки середньої величини (90–100×70–80 мм), овальні, темно-зелені, 
величина зубця середня, основа дугоподібна, край рубчастий. Плоди великі, 
масою 65 г і більше, врожайність висока — 150 ц/га. Форма плода округла, 
з черевним швом середньої глибини та округлою слабко вдавленою верши-
ною. Шкірка товста, середньої щільності, слабоопушена, жовта або жовтога-
ряча, з карміновим рум’янцем, який займає 25–50% поверхні плода. М’якуш 
ясно-жовтогарячий, середньої щільності та соковитості, кислувато-солодкий. 
Дегустаційна оцінка — 4,2 бала. Плоди містять 14,5% сухих речовин, 10,6% 
цукрів,1,5% кислот, 7,5 мг/100 г вітаміну С. Кісточка середньої величини, ма-
сою 3,1 г, овальна, з добре вираженим центральним гострим ребром, добре 
відокремлюється від м’якуша. Зимо- та морозостійкість генеративних бруньок 
підвищені. Вразливість до грибкових захворювань низька. Сорт абрикоса 
Магістр у 2013 р. занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних 
до поширення в Україні (свідоцтво про держреєстрацію № 130350). Його 
рекомендується вирощувати у степовій зоні країни.

Додаткову інформацію  
можна одержати, звернувшись 
за адресою:
Нікітський ботанічний сад —  
Національний науковий центр, 
смт Нікіта, м. Ялта, АР Крим, 
98648. 
Тел. (0654) 33-55-16,  
Горіна В.М., Корзін В.В.

Середньопізній  
сорт абрикоса Магістр



ЗЕМЛЕРОБСТВОТВАРИННИЦТВО 
І ВЕТЕРИНАРНА 
МЕДИЦИНА
НОВА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ 
ЯКОСТІ СПЕРМИ ВЕЛИКОЇ 
РОГАТОЇ ХУДОБИ

 (Розробник — Національний науковий центр  
   “Інститут експериментальної і клінічної  
   ветеринарної медицини”, 
 автори — Стегній Б.Т., Герілович А.П.,  
   Лиманська О.Ю., Солодянкін О.С.)

Своєчасне виявлення потенційних збудників інфекційних хвороб ве-
ликої рогатої худоби з наступним виключенням неякісної сперми з процесу 
штучного осіменіння дає змогу майже вдвічі скоротити захворюваність на 
вірусну діарею та інфекційний ринотрахеїт і на 20–30% — на хламідіоз та 
мікоплазмоз.

В Інституті розроблено методику контролю в реальному часі сперми 
ВРХ щодо наявності в ній генетичного матеріалу хламідій, мікоплазм, вірусів 
ІРТ та діареї за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реак-
ції. Ефективність методики перевірено на значній кількості зразків сперми. 
Встановлено, що за показниками чутливості, специфічності й точності отри-
муваних результатів вона має переваги над традиційними вірусологічними та 
мікробіологічними методиками і відповідає вимогам міжнародних стандартів. 
Ці висновки дають підставу рекомендувати запропоновану методику до ши-
рокого впровадження з метою визначення якості спермопродукції.

Методика захищена патентами України: № 31039, 2010 р., № 25808, 
2011 р., № 36260, 2012 р., № u 201015453, 2013 р. Розроблено та затвер-
джено “Методичні рекомендації щодо контролю контамінації сперми великої 
рогатої худоби вірусами та хламідіями за допомогою полімеразної ланцю-
гової реакції” та “Методичні рекомендації щодо індикації та ідентифікації 1, 
2, 3 генотипів вірусу діареї ВРХ”.

Розроблена методика сприятиме виробництву екологічно чистих про-
дуктів тваринництва, запобіганню економічних збитків і втрати продуктив-
ності ВРХ, забезпеченню ефективності її відтворення.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
ННЦ “Інститут експериментальної  
і клінічної ветеринарної медицини”,  
вул. Пушкінська, 83, м. Харків, 61023. 
Тел. (057) 707-20-53, факс (057) 704-10-90, 
www.iekvm.kharkov.ua, e-mail: admin@vet.kharkov.ua, 
Герілович А.П.
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ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ 
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАХИСТУ 
СІЛЬГОСПТВАРИН  
ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ

 (Розробник — Національний науковий центр  
   “Інститут експериментальної і клінічної  
   ветеринарної медицини”, 
 автори — Завгородній А.І., Палій А.П.)

Для запобігання захворюванням сільськогосподарських тварин на ту-
беркульоз важливе значення має проведення профілактичних та оздоровчих 
заходів і в першу чергу — своєчасної і ретельної дезінфекції. Існує значна 
кількість дезінфікуючих засобів, проте більшість із них щодо мікобактерій 
проявляють лише бактеріостатистичну дію. Тому їх широке і необґрунтова-
не застосування може призвести до формування стійких форм мікроорга-
нізмів.

Враховуючи вищевикладене в Інституті розроблено новий дезінфектант 
ДЗПТ-2 (ТУ У 24.2-00497087-069:2010, реєстраційне посвідчення АВ-02329-
03-11 від 01.06.2011 р.). При визначенні його бактерицидних властивостей 
щодо атипових мікобактерій суспензійним методом установлено, що цей 
препарат, взятий у концентрації 2,0% за діючою речовиною, за 3–24 год 
знищує тест-культуру Мyсobacterium fortuitum. У разі знезараження тест-
об’єктів (дерево, плитка, батист, скло, метал), контамінованих збудниками 
туберкульозу Мyсobacterium bovis та Мyсobacterium avium, ДЗПТ-2, взятий 
у тій самій концентрації, здатний за 5–24 год знезаразити ці об’єкти.

Бактерицидні властивості препарату щодо збудників туберкульозу під-
твердили результати досліджень біологічним методом.

Препарат ДЗПТ-2 пройшов виробничу перевірку в благополучному що - 
до туберкульозу великої рогатої худоби ТОВ “Кропивна”, що у Золотоні- 
ському р-ні і в неблагополучному щодо цієї інфекції ТОВ “Україна” у Чорно-
баївському р-ні Черкаської обл. Отримані результати дають підставу реко-
мендувати цей дезінфектант для широкого впровадження у виробництво.

Економічний ефект від знезараження об’єктів ветеринарного нагляду 
дезінфектантом ДЗПТ-2 становить 6,8 грн на 1000 м2 оброблених повер - 
хонь.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
ННЦ “Інститут експериментальної  
і клінічної ветеринарної медицини”,  
вул. Пушкінська, 83, Харків, 61023. 
Тел. +38(057) 707-20-39,  
Завгородній А.І.
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КОРМОВА ДОБАВКА  
ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ 
МІКОТОКСИНІВ

 (Розробники — Інститут ветеринарної медицини НААН, 
   НВК “Хімтехсервіс”  
   і ДНДКІ ветеринарних препаратів  
   та кормових добавок, 
 автори — Васянович О.М., Карпинчик В.О.,  
   Брезвин О.М.)

Проблема, зумовлена потраплянням мікотоксинів у корми і продукти 
харчування, нині дуже актуальна і є складовою глобальної проблеми за-
бруднення біосфери. Мікотоксини — це велика група низькомолекулярних 
токсичних метаболітів, які продукуються мікроскопічними плісеневими гриба-
ми. Проявляючи виражену загальну токсичну дію, окремі мікотоксини мають, 
крім того, канцерогенні, мутагенні, тератогенні, ембріотоксичні, алергенні, 
галюциногенні й імуносупресивні властивості.

Враховуючи вищезазначене, було розроблено економічно ефективну 
кормову добавку вітакорм, здатну сорбувати мікотоксини трихотеценової 
групи.

Встановлено, що запропонована кормова добавка, нейтралізуючи дію 
мікотоксинів, покращує процеси травлення та всмоктування поживних ре-
човин у кишечнику курей.

Як показали результати виробничого випробування вітакорму в госпо-
дарстві ПрАТ “Чернівецька птахофабрика”, де її давали курам дозою 2 кг на 
тонну комбікорму, маса тіла курей дослідної групи зросла на 32,7%, тоді як у 
контролі лише на 10,8%, маса яєць — на 5,5%, їх валовий збір зріс на 4,5% 
проти контрольних показників.

Розроблено та затверджено науково-технічну документацію на кормову 
добавку вітакорм ТУ У 15.7.31253255-001:2011.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут ветеринарної медицини НААН, 
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151. 
Тел. (044) 242-75-05; 242-30-47,  
Васянович О.М.
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ГЕОЦИД — УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ
 (Розробник — Інститут ветеринарної медицини НААН, 
 автори — Коваленко В.Л., Балацький Ю.О., Розумнюк А.В.)
Розроблений в Інституті препарат геоцид (ТУ У 24.2-05510830-001:2013) 

є дезінфікуючим засобом широкого спектра дії, ефективним щодо бактерій, 
вірусів, грибів і патогенних дерматофітів, який має також антипаразитарні та 
інсектоакарицидні властивості. Він може успішно застосовуватись для про-
філактичної, поточної та заключної дезінфекції тваринницьких, птахівничих і 
лабораторних приміщень, продовольчих ринків та інших торгівельних об’єк- 
тів та їхнього інвентарю, вагонів, автотранспорту.

Дезінфекцію можна здійснювати різними методами: шляхом вологого 
протирання, занурення у розчин, замочування та аерозольного зрошення. 
Поверхні приміщень (підлога, стіни тощо), інвентар, устаткування, гумові 
килимки протирають ганчіркою, змоченою розчином геоциду або зрошують 
за допомогою розпилювачів. Забруднені поверхні обробляють двічі з інтер-
валом 15 хв. По закінченні дезінфекції приміщення провітрюють протягом 
15–30 хв. Гумові килимки обробляють, занурюючи у відповідний розчин.

Профілактичну та вимушену дезінфекцію тваринницьких і птахівничих 
приміщень проводять у такий спосіб:
•  поверхні зрошують та протирають 0,2–0,5%-м розчином геоциду (витрати —  

0,15–0,20 л/м2 для дезінфекції гладких поверхонь і 0,3–0,5 л/м2 — для по-
ристих; експозиція — 1–2 год);

•  здійснюють спрямоване низькодисперсне (розмір часток 40–100 мкм) роз-
пилення 0,2–0,5%-м розчином препарату до повного зволоження повер-
хонь (норма витрат — 0,1 л/м2; експозиція — 1–2 год);

•  високодисперсне (розмір часток 0,5–25 мкм) аерозольне розпилення (за-
туманення) проводять, застосовуючи 0,2–0,5%-й водний розчин геоциду 
(норма витрат — 10 мл/м3, експозиція — 1–2 год).

Профілактику грибкових інфекцій у тваринницьких приміщеннях слід 
проводити, дезінфікуючи 2–3%-м водним розчином препарату, який беруть 
з розрахунку 0,5–1,0 л на 1 м2 площі за експозиції 3 год. Для боротьби з 
ектопаразитами тварин і птиці (кліщі, блохи, мухи) ефективним є 0,2–0,5%-й 
розчин геоциду.

Поверхні, з якими контактують продукти харчування, промивають водо-
провідною водою.

Геоцид є аналогом універсального дезінфікуючого засобу — препарату 
діамант, однак геоцид економічно значно вигідніший, оскільки дає можливість 
скоротити тривалість проведення дезінфекції, зменшити кількість обслугову-
ючого персоналу, а також витрати препарату за рахунок його комплексної дії. 
Крім того, у робочих концентраціях цей препарат безпечний для персоналу і 
тварин, екологічно чистий, не спричиняє корозії металу. Економічна вигода 
від застосування геоциду становить 0,50 грн/м3. Зручною є розфасовка пре-
парату: 10, 20, 100 мл та від 1 до 10 л.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут ветеринарної медицини НААН, 
вул. Донецька, 30, м. Київ, 03151. 
Тел. (044) 245-78-05; 245-76-75; 245-77-62, Коваленко В.Л.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВОДНОГО 
МОЦІОНУ СВИНЕЙ

 (Розробник — Інститут свинарства і агро- 
   промислового виробництва НААН,  
 автори — Іванов В.О., Волощук В.М.,  
   Іванова Л.О.)

Успішне відтворення поголів’я свиней залежить від умов вирощування 
ремонтного молодняку. Досвід промислових свинокомплексів показав, що 
значна частина свинок і кнурців, вирощених за допомогою промислової тех-
нології, була непридатна для відтворення.

Науковцями Інституту розроблено спеціальний тренажер для водно-
го моціону свиней, який сприяє підвищенню їх відтворювальної здатності. 
Тренажер складається з басейна для плавання, платформи для занурення, 
трапа з роликами, тельфера, герметичного розмежувального бар’єра.

Режим плавання залежить від віку, статі та фізіологічного стану тварин.

Режим водного моціону для різних технологічних груп свиней

Технологічна група Термін проведення моціону Режим  
водного моціону

Ремонтний молодняк від 4- до 8-місячного віку 10 хв п’ять разів  
на тиждень

Холості свиноматки за 30 днів до приходу в охоту 1–3 хв у день

Поросні свиноматки
у перший місяць поросності 3–5 хв у день
у другий місяць поросності 5–3 хв у день
у третій місяць поросності 3–1 хв у день

Кнури-плідники перед взяттям сперми 8–10 хв

Пристрій забезпечує спокійний спрямований рух тварин у воді, комфорт-
ні та безпечні умови для її плавання.

Водний моціон дає можливість виявити фізично слабких особин ще до 
осіменіння, сприяє кращому розвитку внутрішніх органів тварин, зниженню 
вмісту жиру в тілі ремонтного молодняку (на 15–20%), стимулює статеву 
активність, підвищує активність сперміїв кнурів (на 8–10%) та відтворю- 
вальну здатність маточного стада (на 10–11%).

Тренажер впроваджений на свинокомплексі радгоспу-комбінату “Апос-
толівський” (Дніпропетровська область), виробнича потужність якого стано-
вить 108 тис. голів за рік.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут свинарства і агропромислового  
виробництва НААН,  
вул. Шведська могила, 1, м. Полтава, 36013. 
Тел./факс (0532) 52-74-19, е-mail: pigbriding@ukr.net, 
Іванов В.О.



МЕХАНІЗАЦІЯ
АГРЕГАТ ДЛЯ САДІННЯ КАРТОПЛІ  
ТА ПІСЛЯСХОДОВОГО ОБРОБІТКУ
 (Розробник — Інститут картоплярства НААН, 
 автори — Рожнятовський А.О., Мороз І.Х., Завальнюк О.М.)
Картоплесаджалки для садіння як пророщеної, так і не пророщеної 

картоплі, якими користувалися господарства з початку 90-х років минулого 
століття, повністю вичерпали свій ресурс. Вітчизняне машинобудування 
практично не виготовляє сільськогосподарської техніки, призначеної, зокре-
ма, для садіння картоплі та догляду за рослинами, а тому сільгоспвиробники 
вимушені купувати дорогі імпортні машини.

У зв’язку з цим в Інституті було розроблено й виготовлено чотириряд-
ну картоплесаджалку (на неї отримано патент України № 42412 А01с9/00,  
2009 р.). При порівняно низьких матеріальних затратах на її виготовлення 
вона має кращу прохідність трактора, менше пошкоджує кореневу систему 
рослин і бульб, забезпечує підвищення врожайності картоплі.

Агрегат складається з рами, на якій закріплені секції садильних апа-
ратів з можливістю поперечного переміщення, завдяки чому машина має 
можливість садити картоплю з різною (70, 75 см) і комбінованою (85+75 см) 
шириною міжрядь. На кожній секції встановлено бункер для насіння, ротор 
для подачі бульб, сошники, дискові загортачі і ланцюговий механізм приводу 
ротора у вигляді спиць, які контактують з ґрунтом під час руху картопле- 
саджалки. На гряділях установлені змінні робочі органи.

У процесі руху агрегату саджальники беруть бульби з бункера і вкла-
дають у розділені перегородками проміжки ротора, який подає їх у жолоб, 
після чого бульби потрапляють у створену сошниками канавку, а дискові 
загортачі закривають їх землею.

При використанні картоплесаджалки для догляду за рослинами з неї 
знімають сошники й механізм приводу і встановлюють змінні робочі органи. 
За допомогою пристрою диски встановлюють під необхідним кутом і пере-
міщують по ширині.

Проведені в 2011–2013 рр. випробування агрегату показали, що він 
добре функціонує за різної ширини міжрядь, забезпечує технологічний про-
цес роботи з фракцією бульб 25–110 мм при густоті їх садіння 65–69 тис./га.  
Робоча швидкість руху агрегату в процесі садіння — до 1,0, при догляді за 
рослинами — до 9,2 км/год.

Картоплесаджалка агрегатується з тракторами класу 1,4–2. При її ви-
користанні врожайність картоплі сорту Явір, посадженої з шириною міжрядь 
70 см, становила 28,8 т/га, із комбінованими міжряддями — 34,7 т/га. Вихід 
насіннєвої фракції бульб на 3,3 т/г перевищив відповідний показник у конт-
ролі (20,5 т/га). Економічна ефективність — 15,9 тис. грн/га.

За додатковою інформацією слід звертатися за адресою:
Інститут картоплярства НААН, 
вул. Чкалова 22, смт Немішаєве,  
Бородянський р-н, Київська обл., 07853. 
Тел. (04577) 4-41-94, Рожнятовський А.О.
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ВІДОКРЕМЛЮВАЧ ГИЧКИ ВІД 
КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
 (Розробник — Національний науковий центр “Інститут механізації  
   та електрифікації сільського господарства”, 
 автори — Борис А.М., Присяжний В.Г.)

Очищення від залишків гички головок коренеплодів цукрових буряків під 
час їх збирання є важливою технологічною операцією. Нині сільгоспвироб-
ники країни використовують бурякозбиральну техніку переважно іноземних 
фірм. Вона високопродуктивна і надійна в роботі, але надто дорога як сама 
по собі, так і щодо обслуговування. А, крім того, за даними Голландського 
інституту цукрових буряків ІRS, якість обрізування головок коренеплодів ма-
шинами цих фірм становить 70–90% за швидкості руху 4,2–5,3 км/год. Але на 
більших швидкостях (7–8 км/год) 
ці машини не можуть виконувати 
стабільно процес відокремлення 
гички із застосуванням копірного 
зрізу.

Науковцями Інституту розро-
блено відокремлювач гички цук-
рових буряків, який, працюючи на 
підвищених швидкостях, здатний 
одночасно й ефективно викону-
вати операції копіюван ня та від-
окремлення гички. Відокремлю-
вач складається з копірної та рі-
зальної частин, які забезпечують 
точну обрізку головок коренеплодів. Його стабільна робота на підвищених 
швидкостях забезпечується завдяки використанню відцентрових сил інерції 
для забезпечення копіювання головок коренеплодів.

Розробка захищена патентом на винахід № 98916, 2014 р. Застосування 
відокремлювача гички дає можливість покращити якість обрізування голо-
вок коренеплодів, яка становить 85–90% за швидкості руху 7–8 км/год, та 
зменшити пошкоджуваність коренеплодів від 1 до 4% і таким чином знизити 
втрати цукросировини на 3–4% та збільшити продуктивність на 20%.

Новий відокремлювач гички випробуваний у польових умовах на базі 
господарства ТОВ ім. Хмельницького (Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.). 
Його впроваджено у ВАТ “Борекс” і ПАТ “Кам’янець-Подільськсільмаш” 
(Хмельницька обл.).

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Національний науковий центр “Інститут механізації  
та електрифікації сільського господарства”, 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1,  
Васильківський р-н, Київська обл., 08631. 
Тел. (04571) 3-11-00, факс (04571) 3-29-88, Присяжний В.Г.

Конструкційно-технологічна схема  
відокремлювача гички:

1 — робочий елемент; 2 — безкопірний зріз; 3 — 
копірний зріз головок; 4 — коренеплід після зрізу
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ПРИСТОСУВАННЯ ДО СІВАЛОК 
ДЛЯ ВНЕСЕННЯ В ҐРУНТ РІДКИХ 
БІОПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС СІВБИ СОЇ
 (Розробник — Інститут сільського господарства  
   Карпатського регіону НААН, 
 автори — Пйонтик Ю.Л., Спісак А.В., Закорчемний М.С.,  
   Пйонтик Г.Б.)
Застосування механізованого внесення біопрепаратів під час висіву 

насіння бобових культур дає можливість одночасно виконувати два техно-
логічні процеси: висівати насіння і здійснювати його бактеріальну обробку, а 
також ґрунту з метою активізації росту кореневої системи рослин і захисту їх 
від хвороб. Спеціалісти-біологи вважають за найдоцільніше вносити в ґрунт 

біопрепарати у вигляді суспензії 
під час сівби, завдяки чому за-
безпечується максимальна збе-
реженість життєздатності бакте-
рій, а, отже, й більш ефективне їх 
використання.

Застосування у сільськогос-
подарському виробництві розроб-
леного Інс титутом пристрою до сі-
валок для механізованого внесен-
ня в ґрунт біопрепаратів під час  
висівання насіння сої дає можли-
вість: розмежувати процеси висі-
ву протруєного насіння і внесен-
ня біопрепаратів безпосередньо 
в ґрунт; підвищити ефективність 
використання бактеріальних пре - 
паратів при внесенні в ґрунт; ви-
сівати насіння та одночасно до-
зовано вносити біопрепарат у 

ґрунт; регулювати рівень концентрації біопрепаратів у зоні росту кореневої 
системи рослин; знизити трудові затрати і кошти на виконання технологічного 
процесу підготовки насіння до посіву.

Технічна характеристика пристосування
Витрати робочого розчину, л/га 50–60
Споживана потужність, Вт 40–60
Маса (без резервуара), кг 8

Пристосування успішно використовується в господарствах, що мають 
різні типи сівалок, зокрема, у підпорядкованому Інституту ДП “ДГ “Миклашів” 
(на площі 30 га), ДП “ДГ “Чижки” Інституту біології тварин НААН (15 га), ПАФ 
“Барком”, с. Ямпіль Пустомитівського р-ну Львівської обл. (на площі 120 га). 
Економічна вигода від упровадження становить 300–350 грн/га.

Виготовлення пристосування до сівалок налагоджено у відділі механіза-
ції Інституту. Його орієнтовна (залежно від комплектації) вартість становить 
4 тис. грн.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, 
с. Підгірне, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81140. 
Тел. (032) 296-12-03, Пйонтик Ю.Л.

Технологічна схема переобладнаної сівал-
ки ССТ-12 з пристосуванням для внесення 
біопрепаратів у ґрунт під час сівби:
1 — резервуар; 2 — насос-дозатор; 3 — гідрокомуні-
кації; 4 — насіннєвий ящик; 5 — розпилювач; 6 — ви-
сівний апарат; 7 — сошник; 8 — привод насоса
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ОБРІЗУВАЧ ГОЛОВНИХ 
КОРЕНЕВИЩ МАТОК ХМЕЛЮ

 (Розробник — Інститут сільського господарства  
   Полісся НААН, 
 автори — Любченко В.В., Багро З.Т.,  
   Григор’єв М.О.)

Обрізування головних кореневищ хмелю є обов’язковою технологічною 
операцією, яка спрямована на створення умов для росту і розвитку рослини. 
Результати наукових досліджень та виробничого досвіду засвідчують, що 
продуктивність хмелю значною мірою залежить від своєчасного і якісного 
обрізування головних кореневищ у визначені агротехнічні строки.

Ручне обрізування — трудомістка і досить тривала операція, яка займає 
до 240 люд.-год/га, в результаті чого затягуються агротехнічні строки. Меха-
нізоване обрізування дає можливість зменшити трудомісткість цієї операції 
та затрати ручної праці в 30–40 разів, скоротити агротехнічні строки і в кінце-
вому результаті підвищити продуктивність праці та врожайність культури.

В Інституті розроблено й виготовлено обрізувач удосконаленої конструк-
ції ОКХ-1М для нестовпових рядів хмелю. Він пройшов виробничі випробу-
вання в хмелегосподарствах Житомирської області: ТОВ “Агропром-сервіс” 
(с. Вереси Житомирського р-ну), СТОВ “Полісся” (с. Очеретянка Червоно-
армійського р-ну), ПП “Івановицьке-2008” (с. Івановичі Червоноармійського 
р-ну), результати яких підтвердили високий технологічний рівень виконання 
цієї операції.

Технічна характеристика обрізувача

Тип навісний
Продуктивність, га за 1 год  

експлуатаційного часу 0,21–0,35
Робоча швидкість агрегату, км/год 1,25–2,5
Кількість обертів ножів, об./хв 900–1200
Сезонний наробіток, га 20–25
Кількість обслуговуючого  

персоналу, чол. 1

Конструкція обрізувача передбачає можливість використання право- та 
лівовідвальних плужних корпусів для одночасного розорювання гребенів (за-
ощаджується декілька технологічних операцій). Наявність обладнання для 
заточування ножів дає можливість трактористу загострити їх, не виходячи з 
трактора, що підвищує продуктивність обрізувача.

Обрізувач агрегатується з тракторами класу 1,4–2.

За додатковою інформацією можна звертатися за адресою:
Інститут сільського господарства Полісся НААН, 
Київське шосе, 131, м. Житомир, 10007. 
Тел. (0412) 42-92-31, 42-92-20, Любченко В.В.
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ПРИСТРІЙ ДО ПРОСАПНИХ 
СІВАЛОК ДЛЯ ІНОКУЛЯЦІЇ 
НАСІННЯ ПІД ЧАС СІВБИ

 (Розробник — Національний науковий центр  
   “Інститут механізації та електрифікації  
   сільського господарства”, 
 автори — Адамчук В.В., Козар С.Ф.,  
   Литвинюк Л.К., Півень А.С.)

Для обробки насіння рідкими біопрепаратами в господарствах вико-
ристовують протруювачі, такі, наприклад як ПНШ-5. Ця операція потребує 
затрат електроенергії, а виконувати її мають щонайменше два працівники. 
Окрім того, протруювач пошкоджує оболонки насіння до 10%.

Науковцями Інституту розроблено пристрій для обробки насіння рідкими 
біопрепаратами під час сівби, який дає можливість уникнути цих недоліків, 
а також зменшити шкідливу дію на бактерії біопрепарату сонячного світла, 
оскільки за існуючої технології воно може впливати на них у проміжки часу 
між обробкою насіння, доставкою його до сівалки і завантаження у сівалку.

Пристрій установлюють на кожну висівну секцію просапної сівалки. 
Складається пристрій з герметичної ємності для рідкого біопрепарату, при-
кріпленої до бункера висівного апарата, патрубка з краном і ванночки, яка 
розміщується на дні висівного апарата. У ванночці виставляють певний рі-
вень рідкого біопрепарату. При обертанні висівного диска змочене у ванночці 
насіння в результаті створюваного вентилятором розрідження повітря при-
смоктується до отвору диска і в момент перебування над висівним патрубком 
скидається в ґрунт. При цьому весь цей процес відбувається в долі секунди, 
що зводить до мінімуму вплив сонячного світла на оброблене насіння.

Технологічні показники пристрою
Витрати рідкого біопрепарату на 1 кг насіння, мл 15–25
Повнота обробки насіння, % 100±10
Нерівномірність обробки насіння, % ±10
Місткість ємності для рідкого біопрепарату, л 2,5

Виробнича перевірка пристрою, проведена разом із співробітниками 
Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового вироб-
ництва НААН у ДП ДГ “Оленівське”, що у Фастівському р-ні Київської обл. 
Пристрої установлювали на бункери сівалки УПС-6. При цьому перевіряли 
дію різних біопрепаратів. Перевірка показала, що завдяки використанню 
пристрою для обробки насіння прибавка урожаю, залежно від застосову-
ваного біопрепарату, була в межах 28–72%. Економічна ефективність, без 
урахування зазначеної прибавки, становила 35 грн/га.

За бажанням замовника пристрій може бути виготовлений до сівалок 
різних марок. Виготовляє пристрій за замовленнями ДП “Агромаш”.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
ННЦ “Інститут механізації та електрифікації  
сільського господарства”, 
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха-1,  
Васильківський р-н, Київська обл., 08631. 
Тел. (04571) 3-20-87, Литвинюк Л.К., Півень А.С.
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ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 
РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ 
ҐРУНТОВИХ ВОД  
НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ

 (Розробник — Інститут водних проблем і меліорації  
   НААН, 
 автори — Яцик М.В., Чалий Б.І., Горілко І.М.)

Ефективність використання осушуваних земель значною мірою зале-
жить від водного режиму кореневого шару ґрунту, який має підтримуватися 
впродовж вегетаційного періоду рослин на оптимальному рівні, відповідно 
до потреб вирощуваних сільськогосподарських культур.

Основним способом регулювання водного режиму, який застосовуєть-
ся на діючих меліоративних системах гумідної зони, є підґрунтове зволо-
ження.

Недосконалість існуючих технологій з реалізації цього способу, відсут-
ність гарантованих об’ємів води й технічних засобів регулювання рівнів ґрун-
тових вод призводить до суттєвого недобору врожаю сільськогосподарських 
культур, особливо в посушливі роки.

В Інституті розроблена ресурсоощадна технологія регулювання водного 
режиму осушуваних ґрунтів, яка базується на засадах акумуляції та макси-
мального використання місцевого поверхневого й дренажного стоків і здатна 
забезпечити раціональне використання води, що подається у внутрішньо-
господарську дренажно-колекторну мережу осушувально-зволожувальних 
систем.

Для практичної реалізації технології розроблені регулятори рівня ґрун-
тових вод та регулятори водоподачі. Ці регулятори телескопічного типу, 
на осушувальних системах їх установлюють у колодязях, розташованих у 
гирлах дренажних колекторів. Регулятори водоподачі встановлюються в 
колодязях, розташованих у верхів’ях зволожувальних колекторів.

Розроблені технічні засоби пройшли апробацію у виробничих умовах на 
системах “Терехівка”, “Лихачів” та “Млинок”, що в Чернігівській області.

Застосування розроблених технічних засобів при проведенні зволожу-
вальних заходів дає можливість економити 30–35% води, на 10–15% підви-
щити продуктивність осушуваних земель та значно скоротити експлуатаційні 
витрати.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут водних проблем і меліорації НААН, 
вул. Васильківська, 37, м. Київ, 03022. 
Тел. (044) 257-53-92, Чалий Б.І.
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УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ 
МАЛООБ’ЄМНОГО 
ВИРОБНИЦТВА МІКРО- 
БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ 
ЗАХИСТУ РОСЛИН

 (Розробник — Інженерно-технологічний інститут  
   “Біотехніка” НААН, 
 автори — Кримінський О.І., Ходорчук В.Я.)

В Інституті розроблено устаткування, призначене для використання у 
біолабораторіях та біофабриках, що займаються малотоннажним виробни-
цтвом бактеріальних та грибних препаратів у рідинній препаративній формі. 
Устаткування забезпечує основні технологічні операції. При його розробці ви-
користані створені в Інституті інноваційне устаткування й технології, а саме: 
тонкостінні ферментаційні апарати, модульний принцип побудови комплексу, 
енергоощадні методики стерилізації устаткування, поживного середовища 
і повітря. При застосуванні нового устаткування передбачається, що в про-
цесі приготування поживного середовища його концентрат стерилізується 
в автоклаві, після чого змішується з охолодженою та знезараженою водою. 
Модулі приготування поживного середовища й підготовки води забезпечу-
ють безперервну циклічну роботу модуля ферментації, який складається з 
кількох тонкостінних ферментерів загальною ємністю 0,08 м3 і обирається 
за вимогою замовника з типоряду від 0,07 до 0,2 м3.

Технічні характеристики  
базового комплекту устаткування

Продуктивність, дм3/цикл 420
Середня тривалість циклу, год 24
Кількість ферментерів ФТУ-0,1, шт. 6
Необхідна виробнича площа, м2 72

Результати випробування експериментальних зразків устаткування, 
проведені за участю представників УкрНДІ ПВТ ім. Л. Погорілого, показали, 
що завдяки його застосуванню титр препаратів (зокрема планризу та трихо-
дерміну), підвищується, тоді як витрати енергії на виробництво знижуються 
в 1,8 раза порівняно із загальнопромисловими варіантами витрат.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інженерно-технологічний інститут “Біотехніка” НААН, 
вул. Велика Арнаутська, 19, м. Одеса, 65125. 
Тел. (048) 750-82-45, е-mail: biotecnika@yandex.ru, 
Ходорчук В.Я., Кримінський О.І.



ЗЕМЛЕРОБСТВО

НИЗЬКОКАЛОРІЙНИЙ МАЙОНЕЗ 
“СТЕВІЯ”

 (Розробники — Інститут біоенергетичних культур  
   і цукрових буряків НААН,  
   Український науково-дослідний інститут  
   олій та жирів НААН, 
 автори — Роїк М.В., Петік П.Ф., Федякіна З.П.,  
   Шаповалова І.Є., Кузнєцова І.В.)

Люди, хворі на різні форми цукрового діабету, як відомо, змушені об-
межувати споживання харчових продуктів, які містять складні вуглеводи, 
зокрема нативний крохмаль або його похідні. До таких продуктів належить 
і часто вживаний у вітчизняній кулінарії майонез. Щоб змінити ситуацію, 
відпрацьовано вдосконалену рецептуру цього продукту, зробивши його до-
ступним для споживання людьми, що мають таку недугу.

З цією метою запропоновано, зокрема, використати концентрат, отри-
маний із листя сушеної стевії (Stevia rebaudiana Bertoni), що дає можливість 
виключити з рецептури майонезу крохмаль та цукор.

Майонез, виготовлений за вдосконаленою рецептурою, крім концент-
рату, отриманого з листя стевії (0,052%), містить рафіновану дезодоровану 
соняшникову олію (66%), ферментований яєчний порошок (2,3%), сухе зне-
жирене молоко (2,5%), ароматизатор гірчиці (0,03%), сіль кухонну (1,0%), 
оцтову кислоту (0,5%) та воду (27,618%). Майонез приємний на смак, має 
кремове забарвлення, низьку калорійність і високі споживчі властивості (стій-
кий до ураження мікрофлорою та до окиснення), а також екологопротекторну 
здатність.

Майонез столовий “Стевія” дегустаційною комісією УкрНДІОЖ НААН 
рекомендовано для виготовлення на олійно-жирових підприємствах. На його 
рецептуру отримано патент на корисну модель України № 82303, 2013 р.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Інститут біоенергетичних культур  
і цукрових буряків НААН, 
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141. 
Тел. 275-50-00, Кузнєцова І.В., 
Український науково-дослідний інститут  
олій та жирів НААН, 
просп. Дзюби, 2 а, м. Харків, 61019. 
Тел. (057) 376-39-23, Федякіна З.П.

ПЕРЕРОБКА 
ПРОДУКЦІЇ
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ОБЛАДНАННЯ  
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КОЛОЇДНИХ 
І КРИСТАЛІЧНИХ ПОМУТНІНЬ 
ВИНОМАТЕРІАЛІВ

 (Розробник — Національний інститут винограду і вина  
   “Магарач”, 
 автори — Виноградов В.О., Кульов С.В.,  
   Чаплигіна Н.Б.)

В Інституті розроблено комплект обладнання КСВ-12 для комплексної 
обробки виноматеріалів з метою запобігання колоїдних і кристалічних по-
мутнінь. Він дає можливість одержувати розливостійкі вина з гарантованими 
строками стабільності. Галузь застосування — виноробні підприємства.

До складу комплекту входять:
•  установка марки УСБ-0,5 для приготування суспензії бентоніту “холодним” 

способом;
•  дозатор сорбентів трипозиційний марки ВДС-10/3;
•  кристалізатор з конвектором КВ-12;
•  фільтр-прес рамний;
•  резервуар-відстійник місткістю 12 м3.

Всі складові комплекту захищені патентами України 45170А (2002 р.), 
28616А (2000 р.), 44756 (2002 р.), 80829 (2007 р.).

Технічна характеристика установки КСВ-12

Технічна продуктивність при одержанні  
оброблюваного виноматеріалу, м3/добу не менше 12

Кількість сорбентів, які одночасно  
вводяться в потік виноматеріалу 2–3

Споживана кількість “холоду”, тис. ккал 260
Установлена сумарна потужність  

електродвигунів, кВт 9,3
Площа, яку займає установка, м2 8,77
Маса, кг 5410

Комплект обладнання впроваджено у виробництво на винзаводі ДК 
НВАО “Масандра”.

Економічна річна вигода від його впровадження становить близько  
358 тис. грн.

Основне обладнання комплекту виготовляють на ПП ПКФ “Техно-Т”, 
м. Ніжин.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:
Національний інститут винограду і вина “Магарач”,  
вул. Кірова, 31, м. Ялта, АР Крим, 98600. 
Тел. (0654) 23-05-90, факс (0654) 23-06-08,  
Виноградов В.О., Кульов С.В., Чаплигіна Н.Б.



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ

Аграрна наука — виробництву
Головна мета видання — оперативне інформування керівників, спе-

ціа лістів і товаровиробників АПК про завершені останнім часом при-
кладні наукові розробки учених Академії, які пропонуються для 
освоєння у виробництві.

У бюлетені публікується інформація про розробки, які пройшли 
апробацію у виробничих умовах, здатні забезпечити значно кращі 
економічні показники, ніж їх аналоги, і можуть бути освоєні товаро-
виробниками. Цe, зокpeмa, нoві способи обробітку ґрунту, боротьби з 
бур’янами, удобрення, ґрунту, меліорації земель, технології вирощування 
сільськогосподарських культур та утримання тварин, сорти рослин і поро-
ди тварин, засоби захисту їх від шкідників та хвороб, продукти і технології 
переробки продукції рослинництва і тваринництва, а також обладнання, 
машини та пристрої, способи використання технічних засобів та забез-
печення технічного сервісу, нові економічні відносини і форми організа-
ції виробництва в ринкових умовах та інші розробки, що становлять 
практичний інтерес.

Кожна інформаційна стаття повинна містити результати вивчення 
лише одного питання, бути викладена українською мовою, мати обсяг до 
2-х сторінок машинописного тексту, надрукованого через 2 інтервали. 
До матеріалу, який бажано проілюструвати, можна додати фотографію 
(краще кольорову) або схему, діаграму, графік тощо.

Стаття із супровідним листом, підписаним директором (заступ-
ником директора) установи, надсилається у двох примірниках ака-
деміку-секретарю відповідного галузевого відділення Академії, яке 
має дати висновок щодо можливості опублікування поданого ма-
теріалу в бюлетені.

Матеріал повинен містити такі відомості:
•  назву наукової розробки;
•  назву установи, в якій здійснено розробку;
•  прізвище та ініціали автора (авторів);
•  короткий опис розробки та її характерні особливості;
•  при наявності авторського свідоцтва чи патенту — його номер та рік 

одержання;
•  переваги наукового досягнення перед існуючими аналогами та еконо-

мічний ефект від його застосування;
•  адресу господарства чи підприємства, де можна ознайомитись із ре-

зультатами виробничого використання наукового досягнення;
•  вартість розроблення технічної чи технологічної документації з вироб-

ництва рослинницької або тваринницької продукції та її переробки, вар-
тість племінного молодняку тварин, насіння чи саджанців сортів рослин, 
засобів захисту рослин і тварин, машин, пристроїв та обладнання тощо, 
які можуть бути використані товаровиробниками;

•  адресу, код міста, номер телефону, прізвище та ініціали особи, яка 
може надати додаткову інформацію про наукову розробку.



 
 

  
 

  

 
 


