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Abstract
In addition to bacteriocidal and bacteriostatic action, fluoroquinolones (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin) also affect the regulatory mechanisms of eukaryotic cells, in particular blood lymphocytes. Thus, they
cause an increase in the activity of arginase. Activity increased in the range: control → ciprofloxacin → levofloxacin → moxifloxacin. These data directly correlate with generations of fluoroquinolones. Fluoroquinolones decrease in the activity of the constitutive isoform of NO-synthase, and an increase in the inducible isoform of NOsynthase. It can be suggested that a significant increase in iNOS activity in blood lymphocytes may be a marker
of the effect of fluoroquinolones.
Keywords: fluoroquinolones, arginase, NO-synthase, lymphocytes.
Fluoroquinolones are widely used in the system of
antimicrobial agents for the prevention and treatment of
infectious diseases, in particular purulent-inflammatory
diseases caused by Staphylococcus aureus [7]. The
most common fluoroquinolones are ciprofloxacin,
levofloxacin, moxifloxacin [5, 7]. These drugs have a
bactericidal effect by inhibiting two enzymes, topoisomerase IV and DNA gyrase (topoisomerase II). These
enzymes are responsible for unwinding the DNA double helix in the process of DNA replication and repair,
and transcription too. All this inhibits the growth and
reproduction of bacteria. Bacterial resistance to fluoroquinolones develops relatively slowly. Fluoroquinolones are commonly used intramuscularly or orally.
However, even when they are using to treat purulentinflammatory wound surfaces, due to their lipophilic
and hydrophilic properties penetrate into cells, blood,
spread by bloodstream to various organs and tissues,
and, thus, they cause various biochemical effects. In
this regard, the biological effect of fluoroquinolones
has been explored insufficiently.
To identify pathological processes, physiological
and biochemical changes in the body, in particular,
caused by pharmaceuticals, new biochemical and other
markers are searched, biochemical and other research
methods are used. In this aspect, the role of Nitrogen
(II) oxide (NO, nitric oxide) as a universal cellular and
tissue metabolite in the regulation of cellular functions
and paracrine regulator of intercellular and intersystem
interactions, is undeniable [1, 3, 4, 8].
NO synthesis is carried out with the participation
of NO synthase (ES 1.14.13.39) from L-arginine by oxidative conversion [6]. L-arginine is also metabolized
by arginase. The balance between regulatory physiological and cytotoxic properties is largely conditioned
by the local NO and by the metabolic status of the tissues where the NO is synthesized and its effect realized

too. Simultaneously, it is known that, depending on the
concentration. Simultaneously, it is known that, depending on the concentration, NO metabolites may exhibit both pro- and antiproliferative effects, in particular antioncogene.
Peripheral blood lymphocytes are thought to be
the "metabolic mirror" of the body and, therefore, can
serve as a model for studying the effect of fluoroquinolones on the metabolic and regulatory systems of the
cell [2].
The purpose of the study was to investigate the influence of fluoroquinolones on the activity of enzymes
of arginase-NO-synthase system of the blood lymphocytes.
Material and methods. The object of research
was the blood of healthy women (n = 44). Blood diluted
1:1 with physiological saline, layered in a gradient of
ficol-triumbraste density ( = 1,08 г/см3) and centrifuged for 20 minutes at 500 g [2]. The integrity and viability of blood lymphocytes in all experiments was not
less 95%. Saponin was added to the suspension for permeabilization of blood lymphocyte membranes and for
the disclosure of latent enzymatic activities [2].
The violations of moral and ethical norms by the
ethics committee of Danylo Halytsky Lviv National
Medical University (protocol № 4 of April 18, 2019)
were not revealed.
Peripheral blood lymphocyte arginase activity was
determined by the formation of urea, the contents of
which were measured using a diagnostic kit according
to the manufacturer's instructions (Simko, Ukraine).
The enzymatic reaction was initiated by introducing an
aliquot (150 μl) of permeabilized saponin lymphocytes
into the appropriate incubation medium. Arginase activity was calculated and expressed in nmoles of
urea/min × mg of total protein in the sample.
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The determination of NO synthase enzymatic activity of saponin-permeabilized lymphocytes was performed on the basis of the enzyme's ability to oxidize
NADPH(H+) in the presence of L-arginine as a substrate[3, 4]. The activity of cNO-synthase was calculated as the difference between the total activity of NOsynthase and the activity of Ca2+-independent isoform
of NO-synthase. NO synthase activity was expressed in
nanomoles of oxidized NADPH(H+)/min per 1 mg of
total protein in the sample.
The kinetic properties of NO synthase were studied in a standard incubation medium, which was modified by the composition of certain components (substrate concentration − L-arginine, incubation time, protein content in the lymphocyte. The imaginary kinetic
parameters characterizing the NO synthase reaction,
the imaginary affinity constant for L-arginine KL-Arg,
and the maximum reaction rate Vmax, determined by Larginine, were calculated in the Lineweaver Burk plot.
The protein content of the lymphocyte mixture was determined by a modified Lowry method.
Results and discussion. Arginase is known to be
a metalloenzyme that catalyzes the hydrolysis of L-ar-
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ginine to L-ornithine and urea. Studies of arginase activity in the cells of the body, in particular peripheral
blood lymphocytes, with the action of antibiotics fluoroquinolone series are practically absent. When determining the optimal concentrations of substrates for arginase function in peripheral blood lymphocytes and
clarifying a number of kinetic parameters for the enzymatic reaction, arginase L-arginine was introduced into
the incubation medium at a concentration range of 1 to
200 mM (at a constant optimal concentration of Mn2+ −
2 mM).
A concentration-dependent increase in the enzymatic activity of arginase is observed, reaching the plateau at 150 mm concentration of L-arginine. Across the
range of L-arginine concentrations tested, the activity
of arginase under the action of fluoroquinolones was
increased compared to that of the control group (рис.
1). Activity increased in range: control → ciprofloxacin
→ levofloxacin → moxifloxacin. These data directly
correlate with generations of fluoroquinolones. Ciprofloxacin belongs to the II generation, Levofloxacin to III
generation. The highest activity is observed with the action of moxifloxacin, which belongs to the IV generation.

Fig. 1. The dependence of arginase activity of blood lymphocytes on the concentration of the L-arginine in the
incubation medium and the influence of fluoroquinolones (10-5 M).
Note: K –control, 1 – ciprofloxacin, 2 – levofloxacinand 3 – moxifloxacin (M ± m, n = 6).
Based on the linearization of the obtained data, the
mixed-type inhibition of enzyme activity was shown in
the Lineweaver Burk plot and the basic kinetic param-

eters of L-arginine metabolism by saponin-permeabilized blood lymphocytes of the control group and under the action of fluoroquinolones were determined
(Table 1).
Table 1
Kinetic parameters characterizing the hydrolysis of L-arginine by saponin-permeabilized blood lymphocytes of
practically healthy individuals and under the action of fluoroquinolones depending on the concentration of Larginine (M  m, n = 6)
Studied groups
Control group
Antibiotics
Ciprofloxacin
Levofloxacin
Moxifloxacin
Kineric parameters
(10-4 М)
(10-4 М)
(10-4 М)
Vmax, nmol of urea / min mg
147.1 ± 12.2
212.8 ± 19.3 *
238.1 ± 20.4 *
285.2 ± 23.2 **
of protein нмоль
KL-arg, mM
27.3 ± 2.1
40.2 ± 3.7 *
43.9 ± 3.8 *
57.5 ± 4.2 **
Note: Vmax – initial maximum arginase activity, КL-арг – Michaelis (affinity) constant for L-arginine.
Changes are significant compared to the values of the control group, * р<0,05, ** р<0,001.
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The calculation of the kinetic parameters of arginase activity indicates that the maximum rates(Vmax)
of metabolism of L-arginine by saponin-permeabilized
blood lymphocytes under the action of ciprofloxacin in
1.4 (p<0.05), levofloxacin in1.6 (p<0.05), and moxifloxacin in 1.9 (p<0.001) times higher than the control
values. The affinity constant for L-arginine (КL-арг) in
the blood lymphocytes increases, with the action of
ciprofloxacin in 1.5 (p<0.05), levofloxacin in 1.6
(p<0.05), and moxifloxacin in 2.1 (p<0.001) times
compared to the control group. Consequently, when interpreting the data obtained by L-arginine, it can be
concluded that the increase of arginase activity in lymphocytes under the action of fluoroquinolones is due to
the increase in the number of revolutions of the enzyme
(Vma xincreases), although the substrate affinity for the
enzyme is reduces (KL-arg increases).
Thus, the results obtained prove that under the action of fluoroquinolones, the arginase activity of peripheral blood lymphocytes is significantly increased,
which is primarily due to the increase of affinity of the
enzyme to the substrate and the increase of the maximum reaction rate.
Since L-arginine is a substrate not only for arginase but also for all NO-synthase isoforms, the next
step was to study the activity of individual NO-synthase
isoforms and their kinetic features under the action of
fluoroquinolones. Studies have shown that the activity
of cNOS blood lymphocytes in healthy women is (71.4
± 6.9) nmol NADPH(H+)/min per 1 mg of protein.
In blood lymphocytes under the action of the studied fluoroquinolones at a concentration of 10-5 M, moxifloxacin causes a decrease of cNOS activity in 10,2
times (p<0,001), levofloxacin – in 5,5 times (p<0,001)
and levofloxacin – in 4,2 times (p<0,001) relatively to
the control group (p<0,001).
cNOS is known to produce low NO concentrations, while iNOS synthesizes high NO concentrations
(> 300 nM). iNOS is a calcium-independent isoform of
NOS and, unlike cNOS, is not expressed constantly
(constitutively). The activity of iNOS blood lymphocytes of almost healthy women was found to be negligible, almost at the margin of error, and was (1,58 ±
0,18) nmol NADPH(H +)/min per 1 mg of protein.
Against the background of inhibition of cNOS by
fluoroquinolones in blood lymphocytes there is a sharp
increase iNOS activity under the action of these antibiotics. Ciprofloxacin at a concentration of 10-5 M leads
to increase of iNOS activity in a 42.6 times, levofloxacin and moxifloxacin at the same concentrations in 65.4
and 93.8 times respectively. These data directly correlate with generations of antibiotics. It can be suggested
that such a significant increase in iNOS activity in
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blood lymphocytes may be a marker for the effect of
fluoroquinolones.
Conclussion. Our results on the effects of fluoroquinolones indicate a violation of the arginase-NOsynthase system of blood lymphocytes, which leads to
an imbalance of regulatory systems of lymphocytes, in
particular the regulatory function NO. An increase in
iNOS activity obviously causes a compensatory decrease in cNOS activity and indicates hyperproduction
of NO in blood lymphocytes. It is known that NO,
which is produced in excess, in pathological conditions
of the body, has a pronounced cytotoxic effect due to
the formation of peroxynitrite − a product of the interaction of NO and superoxidanion-radical, capable of
destroying practically all cell components.
Fluoroquinolones are likely to act similarly.
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Анотація
В статті висвітлено результати досліджень, за якими було встановлено основні аспекти, що впливають
на формування врожайності агрофітоценозів сортів сої та досліджено вплив грунтово - кліматичних умов,
що склалися в роки проведення досліджень та від яких безумовно залежить формування продуктивності
сої.
Відмічено, що за даних грунтово - кліматичних умов, вищі показники індивідуальної продуктивності
були сформовані у сої сорту Кент за умови двократної обробки мікродобривом Вуксал Мікроплант у фазах
бутонізації і зелених бобів. При цьому кількість бобів на рослину становила на цьому варіанті 24,0 шт., а
кількість насінин з рослини була на рівні 62,5 шт., а їхня маса становила 9,3 г. Формування найвищих
показників насіннєвої продуктивності сої сортів Мерлін та Кент було встановлено нами на варіанті з двократним застосуванням Вуксал Мікроплант у фазах бутонізації та утворення зелених бобів. Відтак урожайність, відповідно, складала 2,75 та 3,00 т/га.
Abstract
The article reflects the results of research, according to which it was established the main aspects affecting
the formation of agrophytocoenosis yield of soybean varieties and studied the influence of soil and climatic conditions that have developed in the years of research and on which the formation of soybean productivity depends.
It is noted that at the given soil - climatic conditions, high indicators of individual productivity have been
formed in sort Kent at double processing by microfertilizers Vuksal Microplant in phases of budding and green
beans. The number of beans per plant in this variant was 24.0, and the number of seeds per plant was 62.5, and
their weight was 9.3 g. The formation of high seed productivity of soybean varieties Merlin and Kent was established by us on the variant with double application of Vuksal Microplant in the phases of budding and formation
of green beans. Therefore, the yields were 2.75 and 3.00 t/ha, respectively.
Ключові слова: соя, продуктивність, підживлення, сорт, мінеральні добрива, грунт, клімат, погодні
умови.
Keywords: soybean, productivity, nutrition, variety, fertilizers, seed quality, soil, climate, weather
conditions.
На сучасному етапі ведення сільського господарства для багатьох аграріїв України пріоритетною високомаржинальною культурою стала соя.
Популярність цієї культури зростає й надалі, тим
більше, що нині відкриваються нові можливості
для її збуту за кордон. На сучасному етапі серед
зернобобових культур соя є основною складовою в
структурі посівних площ та визначає рівень виробництва рослинного білка в Україні. Сою відносять
до найбільш затребуваних старатегічних культур,
яка практично задовольняє потреби людини в забезпеченні її рослинним білком та олією.

Питання формування урожайності сільськогосподарських культур залежно від кліматичних умов
розглядали П. Грицюк [1], Л. Попитченко [2], В.
Дмитренко [3], М. Барабаш [4], Ю. Тараріко [5], О.
Жигайло [6]. Науковці, хто займався вивченням
цих питань зазначають, що в Україні за останні
роки на формування продуктивності різних культур, великий вплив мають зміна клімату і характеристика грунтових умов вирощування.
Отримання якісних, високопродуктивних агрофітоценозів сої, перш за все, залежить від технологій її вирощування та сприятливих грунтово-клі-

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
матичних умов. За результатами досліджень Нагорного В. на сталий рівень урожайності та отримання високоякісного насіння сої істотно впливають екологічні фактори, які становлять близько
48% за оптимальних параметрів впливу інших факторів [7].
Показник урожайності інтегрує дію усіх досліджуваних факторів життя на рослину в період її росту і розвитку. Ця величина завжди є результатом
взаємодії між продуктивністю і стійкістю до несприятливих умов навколишнього середовища[8].
В Україні сорт є найбільш доступним і найдешевшим чинником підвищення врожайності сільськогосподарських культур. У багатьох країнах світу
оптимально підібраний сорт сої на 40-60% визначає
майбутній врожай. Проте сорт може лише повністю
реалізувати свої потенційні можливості при оптимальних умовах вирощування та сприятливих грунтово-кліматичних умовах [9, 10].
Отже з огляду літературних джерел та за твердженнями науковців, ми встановили, що вирішальне значення у максимальній реалізації генетичного потенціалу сортів сої відіграють технологія
вирощування та погодні умови. Навіть за нестабільності погодних умов в окремі роки та обмеженості складових агрокліматичних характеристик зернобобових культур наукове обґрунтування ефективних технологій вирощування сприяє підвищенню
рівня виробництва [11, 12].
Різкі аномальні зміни в останні роки та зростаюча кількість кліматично-погодних явищ висуває
вимоги, які потрібно поєднати та підібрати оптимальний сорт для вирощування в певній зоні.
Тому впродовж 2017-2018 років на дослідному
полі ВНАУ було закладено та проведено польові
дослідження по вивченню впливу різних факторів,
в тому числі і грунтово-кліматичних умов, на показники врожайності сої.
Соя – культура теплолюбива, її вирощують на
великій території - від екватора і майже до 54° північної широти. Найвибагливішою зі всіх сільськогосподарських культур, які вирощують на даній території, по відношенню до гідротермічних умов, це
є соя. Мінімальна температура проростання насіння
сої становить 6-7°С, достатня – 12-14°С, оптимальна – 15-18°С. Сходи витримують приморозки до
мінус 2-3°С. Сою висівають при переході температури повітря вище 15°С. До тепла соя вимоглива
впродовж вегетації, особливо під час цвітіння і достигання. Оптимальна середньодобова температура
росту в цей період 18-25°С. Отже, температура є одним з основних кліматичних факторів для вирощування сої .
Проте, крім температури, важливим фактором
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одержання хорошого врожаю є також волога. Для
сої характерне нерівномірне використання вологи
за фазами росту і розвитку рослин. Від сходів до
цвітіння спостерігається менша потреба рослин сої
у волозі. Інтенсивне водоспоживання відзначається
у фазу цвітіння і формування бобів. Транспіраційний коефіцієнт становить 500- 650. При проростанні насіння сої поглинає 130-160 % і більше вологи від своєї маси [13].
Дослідне поле Вінницького національного аграрного університету, де проводили експериментальні дослідження, розміщене на території ботанічного саду "Поділля". За характеристикою кліматичних умов, рельєфу місцевості та поширення
ґрунтів цю територію віднесено до центральної підзони Правобережного Лісостепу і знаходиться
вона в його північній підпровінції в межах Вінницько-Немирівського підрайону агроґрунтового
району Вінницької області. Згідно з геоморфологічним районуванням України, ця територія належить до Придніпровської височини – Вінницької
денудаційно-акумулятивної хвилястої рівнини та
відноситься до Суббореального (помірно теплого)
ґрунтового географічного поясу в зоні Лісостепу.
За теплозабезпеченістю і режимом атмосферного
зволоження Вінницький район належить до центрального агрокліматичного району[11].
Дослідна ділянка представлена сірими лісовими ґрунтами, які мають легкий середньо-суглинковий гранулометричний склад. Вміст гумусу в ґрунті середній (2,4%), забезпеченість фосфором 21,2
мг.-екв. на 100 г ґрунту висока, калієм низька – 9,2
мг.-екв. на 100 г ґрунту. Гідролітична кислотість на
рівні 4,1, а сума ввібраних основ 15,3 мг.- екв. на
100 г ґрунту.
Кліматичні умови території правобережного
Лісостепу України, зокрема південної частини Вінницької області, де проводились наші дослідження
характеризувались певними особливостями (табл
1).
Гідротермічні умови в роки проведення досліджень характеризувались певними особливостями.
Слід відзначити, що в цілому середньомісячні температури повітря та кількість атмосферних опадів
впродовж вегетаційного періоду (квітень-вересень)
були сприятливими для вирощування сої.
Протягом вегетаційного періоду соя, як в 2017
році, так і в 2018 була добре забезпечена теплом,
при порівнянні із середньобагаторічними показниками. В період сівба-повні сходи температура повітря знаходилась в межах 9,2-13,2 ºС і була близькою до середньобагаторічних показників, проте випадання меншої кількості опадів призвело до
затримки появи сходів.
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Місяці
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
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Таблиця 1
Характеристика температурних умов та опадів за даними Вінницької метеостанції
Температура, ºС
Опади,мм
2017
2018
Середнє багаторічне
2017
2018
Середнє багаторічне
-7,0
-2,9
-5,5
30
22
25
1,4
2,9
-0,7
50
57
28
9,2
13,2
8,0
45
20
49
13,9
17,8
14,1
34
19
63
19,1
19,6
17,1
28
223
87
19,9
19,9
18,3
57
198
92
21,4
21,5
17,7
45
44
68
15,3
17,9
13,4
99
61
56
14,6
16,2
12,8
36
29
54

Для сої характерне нерівномірне використання
води за фазами росту і розвитку рослин: водоспоживання за період сходи-гілкування становить 78%, гілкування – цвітіння – 20-22%, цвітіння – формування бобів – 29-31%, наливання бобів – достигання – 35-40%. Для сої критичним за волого споживанням є період цвітіння – наливання насіння,
коли дефіцит води може призвести до різкого зниження врожаю [14].
Вологозабезпечення протягом вегетаційного
періоду 2017 року виявилось недостатньо сприятливим та нерівномірним по забезпеченню вологою
як в на початкових стадіях росту та розвитку росли
так і в основні періоди вегетації. За весь вегетаційний період випало опадів на 65,0 % менше від середньої багаторічної норми.
Літній період 2017 року характеризувався відхи№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

леннями від середніх багаторічних даних за температурними показниками та особливо за умовами вологозабезпеченості. Варто відмітити, що вологозабезпечення посівів сої 2018 року було ще більше нерівномірним. Так, протягом весняного періоду відчувалась
значна нестача вологи, тоді як в кінці червня та на початку липня випала особливо велика кількість вологи.
Середньомісячна температура повітря за червень
становила 19,1 ºС і у першій декаді вона перевищувала
середні показники на 2 ºС а в подальшому спостерігалось підвищення температури до 21,4 ºС у серпні.
Умови Центрального агрокліматичного району
Вінницької області є сприятливими для вирощування
культур із груп середньої стиглості, що є досить сприятливим для вирощування багатьох сільськогосподарських культур, в тому числі і сої (табл. 2).

Таблиця 2
Кліматичні показники центральної підзони Вінницького району
Кліматичний показник
Значення
Довжина безморозного періоду, днів
141-147
Сума позитивних температур, більше 0 ºС
2671-2780
Довжина вегетаційного періоду, днів
199-205
Сума опадів за рік, мм
534-540
Сума опадів за період вегетації, мм
369-425
Середньорічна температура повітря, ºС
6,7-7,0
Середній із абсолютних мінімумів температури повітря, ºС
-25
Абсолютний мінімум температури повітря, ºС
-32…-34
Абсолютний максимум температури повітря, ºС
+39
Сума активних температур більше10 ºС
2320-2440
Середня дата першого заморозку, осінь
17 вересня
Середня дата останнього весняного приморозку
23 квітня
Довжина днів зі сніговим покривом, днів
90
Середня із максимальних висот снігового покриву, см
17
Середня глибина промерзання ґрунту, см
56
Максимальна глибина промерзання ґрунту, см
90
Мінімальна глибина промерзання ґрунту, см
30
Переважаючий напрям вітру
Північно-західний

До факторів, що мають вплив на формування врожайності відносять: опади, температуру повітря, довжину денного освітлення, суму ефективних температур, що безпосередньо впливають на ріст і розвиток
культур. Відносно близьке розміщення території господарства від акваторії морів сформувало тут умови
помірно-континентального клімату.

За багаторічними спостереженнями весна розпочинається переважно в другій декаді березня, коли середньодобова температура повітря перевищує 0°С.
Проте весняні заморозки тривають до 20-25 квітня (в
окремі роки вони можливі і в першій декаді травня),.
Нічні весняні заморозки, як правило, закінчуються при
переході середньодобових температур через +5 °С.
Довжина вегетаційного періоду становить 199-205

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
днів.
Сума опадів за рік становить 534-540мм, з них
біля 80% випадає у період вегетації. Як правило, перші осінні заморозки настають у вересні (17 вересня), а останні весняні в квітні (23 квітня). Сніг
вкриває землю протягом 90 днів. Переважаючими
вітрами є північно-західні.
Оцінка ґрунтово-кліматичних умов дослідного
поля ВНАУ вказує на те, що вони в цілому є досить
сприятливими для формування високих та сталих врожаїв основних сільськогосподарських культур, у тому
числі і сої.
Повторність досліду триразова. Розміщення
варіантів систематичне у два яруси. Площа облікової ділянки 30 м2. В якості попередника було обрано ячмінь ярий. Система удобрення передбачала
внесення фосфорних і калійних добрив (суперфосфат простий гранульований та 40 % калійна сіль) з
розрахунку Р60К60 кг/га д.р. під основний обробіток
ґрунту та азотних у формі аміачної селітри (N30) під
передпосівну культивацію.
Проводили протруєння насіння за 14 діб до сівби протруйником Максим XL 035 FS (1 л/т насіння). За день до сівби проводили інокуляцію насіння препаратом Оптімайз 200.
Сівбу сої проводили широкорядним способом
у першій декаді травня сівалкою СУПН-6, при рівні
термічного режиму 12оС, із заробкою його на глибину 3 см.
У досліді використовували різні за групами
стиглості сорти сої компанії SAATBAU: Мерлін
(100 днів) та Кент (120 днів) з рекомендованими нормами висіву, а саме 650 та 550 тис. шт./га відповідно. Сорти відзначаються значною і стабільною
врожайністю і високим якісним складом насіння.
На відповідних варіантах досліду вносили органо-мінеральне добриво Вуксал Мікроплант з нормою 1,5 л/га. Дане добриво рекомендується для
позакореневого підживлення культур, які вирощуються за інтенсивною технологією. Використання
Вуксал Мікроплант гарантує постачання всіх мікроелементів, необхідних рослині в період її активного росту. Усуває гострий та запобігає прихованому дефіциту мікроелементів, що підвищує продуктивність культур. До складу Вуксал Мікроплант
входять: азот загальний - 78,0 г/л; калій водорозчинний – 157,0 г/л; магній водорозчинний – 47,0
г/л; сірка водорозчинна – 202,5 г/л; бор водорозчинний – 4,7 г/л; мідь водорозчинна –7,9 г/л; залізо водорозчинне –15,7 г/л; марганець водорозчинний –
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23,6 г/л; молібден водорозчинний – 0,15 г/л; цинк
водорозчинний – 15,7 г/л.
Дослідження, обліки та спостереження проводилися згідно загальноприйнятих та широко апробованих методик в рослинництві [15,16].
Відмічали фази росту і розвитку рослин. Початок фази встановлювали, коли вона наступала в 10
% рослин, повну фазу у 75 % рослин.
У процесі проведення польових досліджень
проводили такі, фенологічні спостереження, та обліки:
- фенологічні спостереження;
- польову схожість насіння сої та збереженість
рослин;
- висоту рослин визначали шляхом заміру на
закріплених кілочками 25 рослинах в основні фази
росту і розвитку рослин сої у двох несуміжних повтореннях;
- густоту рослин визначали на постійно закріплених кілочками площадках, у триразовій повторності;
- перед збиранням врожаю проводили відбір
пробного снопа з кожного варіанта для визначення
індивідуальної продуктивності рослин сої.
- економічну ефективність вирощування сої залежно від удобрення та способу обробки мікродобривом проводили на основі прямих витрат із складених технологічних карт.
Соя ніколи не втрачала рентабельності, завжди
була і є затребуваною культурою як на ринку
України, так і за кордоном. Крім того, бобові культури є добрим попередником для багатьох польових культур. Тому, щорічно посівні площі під даною культурою збільшуються та усе більший
спектр сільськогосподарських господарств займаються культивуванням сої.
Інтегральним показником, який визначає доцільність застосування будь-якого агротехнічного
прийому, є врожайність, а кінцевими результатами
отриманого насіння є його якість.
Результати експериментальних досліджень
свідчать про істотний вплив факторів, що поставлені на вивчення на показники рівня урожайності
сої. У ході проведених досліджень встановлено, що
дані індивідуальної продуктивності рослин сої, а
саме кількість бобів на одній рослині, кількість і
маса насінин з рослини та маса 1000 насінин істотно залежали від сортових особливостей культури
та позакореневих підживлень(табл. 3).

Мерлін

без підживлень
у фазі бутонізації
у фазі утворення зелених бобів
у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів
без підживлень
у фазі бутонізації
у фазі утворення зелених бобів
у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів

Залежно від схеми застосування позакореневих підживлень культивування сої сорту Мерлін
сприяло до утворення 16,1-22,5 шт./рослину бобів,
при цьому кількість насінин з рослини становила
відповідно на рівні 30,7-43,3 шт., а їхня маса досягла 4,5-6,8 г . При цьому маса 1000 насінин становила 146,6-157,5 г.
Значно вищі показники індивідуальної продуктивності рослин було відмічено у сої сорту Кент
на варіанті із двократним застосуванням мікродобрив, а саме: у фазах бутонізації і зелених бобів. Відтак кількість бобів на рослині становила 24,0 шт., а
кількість насінин з однієї рослини була на рівні –
62,5 шт., при цьому їхня маса досягла – 9,3 г.
На варіантах, де вирощували сою сорту Кент
без примінення позакореневих підживлень дозволило утворити дещо меншу кількість бобів на рослину, а саме 17 шт., кількість насінин з однієї рослини до 31,2 шт., а їх маса досягала до 4,4 г.
Важливим показником індивідуальної продуктивності рослин сої являється маса 1000 насінин.
Провівши ряд експериментальних досліджень нами
встановлено, що найвищого показника вона досягала на варіантах із поєднанням двох позакореневих підживлень у фази бутонізації та у фазі зелених
бобів. Так, для сої сорту Мерлін вона становила відповідно 157,5 г проти 146,8 на варіанті без добрив,
в той час, як для сорту Кент 148,7 г проти 139,7 г
відповідно.
Аналізуючи отримані результати проведених
досліджень нами встановлено позитивний вплив
позакореневих підживлень на показники формування індивідуальної продуктивності агрофітоценозів сої.
Урожайність насіння сортів сої є важливим показником, який характеризує доцільність застосування тих чи інших агротехнічних прийомів, а також грунтово-кліматичних умов навколишнього
середовища при вирощуванні сої. Урожайність насіння, має зв'язок та напряму залежить від сукупності багатьох фізіолого-біохімічних процесів в процесі росту та розвитку рослинного організму.
Важливість сої в аграрному секторі України пі-

Маса 1000 насінин,
г

Кент

Фаза використання позакореневого підживлення

Маса насінин з рослини, г

Сорти

Чисельність насінин
з рослини, шт.
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Таблиця 3
Продуктивність сортів сої залежно від впливу позакореневих підживлень (середнє за 2017-2018 рр.)

Чисельність бобів,
шт./рослину
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17,0
22,1
19,5
24,0
16,1
20,9
18,4
22,5

31,2
49,5
40,1
62,5
30,7
40,3
36,0
43,3

4,4
7,2
5,7
9,3
4,5
6,2
5,4
6,8

139,7
146,2
141,1
148,7
146,8
153,8
150,0
157,5

дкреслюється розширенням посівних площ і збільшенням валових зборів сої. За 2000-2015 рр. її посіви зросли із 73 до 2143 тис. га, при цьому урожайність істотно піднялась — з 1,0 до 2,3 т/га. Основа
такої тенденції полягає у високій цінності як соєвого білка, так і олії. Обидва ці продукти є важливим джерелом харчування людей. Крім того, світове виробництво тваринницької продукції, ґрунтується на використанні соєвого протеїну. Тому
важливого значення набуває хімічний склад зерна
сої, його якість.
За результатами проведених досліджень варто
зазначити позитивний вплив позакореневих підживлень мікродобривом Вуксал Мікроплант на урожайні показники насіння сої. Так, в середньому
протягом років досліджень, при культивуванні агрофітоценозу сої сорту Мерлін на варіанті без примінення позакореневих підживлень урожай насіння
був на рівні 2,34 т/га. А при використанні мікродобрива Вуксал Мікроплант у період бутонізації урожайність зросла до 2,68 т/га, що на 0,34 т/га вище у
порівнянні з контрольним варіантом. Позакореневе
підживлення у фазі зелених бобів дозволило сформувати 2,55 т/га насіння, що на 0,21 т/га більше порівняно із контрольним варіантом.
Отже, найвищі показники насіннєвої продуктивності сої сорту Мерлін було отримано на варіанті де двічі використовували мікродобриво Вуксал
Мікроплант, а саме у фазах бутонізації та у фазу
утворення зелених бобів. А урожайність при цьому
була на рівні 2,75 т/га, що на 0,41 т/га вище у порівнянні з варіантом без використання удобрення.
Порівняно вищий рівень показників врожайності було отримано при вирощуванні сої сорту Кент.
На варіанті без використання підживлень було
отримано урожайність насіння 2,37 т/га. При однократній позакореневій обробці мікродобривом Вуксал Мікроплант у період бутонізації урожайність,
відносно до контролю, підвищилась на 0,48 т/га, що
становило 2,85 т/га. Позакореневе підживлення у
фазу утворення зелених бобів підвищило показники продуктивності на 0,27 т/га, а врожай при
цьому становив 2,64 т/га.
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Дворазове внесення мікродобрива Вуксал Мікроплант у фазах бутонізації та формування зелених бобів, дозволило сформувати найвищі показники урожайності сої сорту Кент, які нами відзначені та становили 3,00 т/га, при цьому підвищення
відносно до контролю було на рівні 0,63 т/га.
Висновки. Отже, вищі показники індивідуальної продуктивності були зафіксовані у сої сорту
Кент при умові двократного застосування мікродобрив у фазах бутонізації і зелених бобів. Кількість
бобів на рослину становила на цьому варіанті 24,0
шт., а кількість насінин з рослини була на рівні 62,5
шт., а їхня маса становила 9,3 г. Формування найвищих показників насіннєвої продуктивності сої
сортів Мерлін та Кент було встановлено нами на варіанті з двократним застосуванням Вуксал Мікроплант у фазах бутонізації та утворення зелених бобів. Відтак урожайність, відповідно, складала 2,75
та 3,00 т/га.
Таким чином встановлено позитивну роль позакореневих підживлень та сортових особливостей
сої при формуванні показників урожайності.
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Анотація
У статті досліджено питання перспективи застосування смугового обробітку ґрунту – Strip-till порівняно з класичною технологією в контексті зменшення антропогенного тиску на ґрунт в ґрунтово-клімати-

12
Slovak international scientific journal # 39, (2020)
чній зоні Лісостепу України. Вивчені можливості скорочення кількості агротехнічних прийомів вирощування картоплі без втрати урожайності. Акцентовано увагу на ефективності смугового обробітку в захисті
поверхонь поля від надмірного нагріву і ущільнення шляхом збереження вологи. Обгрунтовано, що застосування такого обробітку ґрунту забезпечить вищу на 5-14% урожайність картоплі за сприятливих умов і
у два рази за умов засухи порівняно з оранкою.
Abstract
The article examines the prospects of the strip-till technology application compared to the conventional technology in the context of reducing anthropogenic load on the soil in the soil-and-climatic zone of the Forest-Steppe
of Ukraine. Possibilities of reducing the number of agrotechnical methods of potato cultivation without yield losses
are studied. The attention is focused on the strip-till effectiveness for protecting the field surface from excessive
heat and compaction through moisture conservation. It is justified that application of this type of soil tillage will
provide 5-14% higher yield of potato under favorable conditions and twice higher yield under drought conditions
compared to plowing.
Ключові слова: ґрунт, антропогенний вплив, картопля, strip-till, мульча, нагрівання поверхні, тепловізор.
Keywords: soil, anthropogenic impact, potato, strip-till, mulch, surface heating, thermal imager.
Постановка проблеми. Зміни клімату, цінова
нестабільність, загострення конкуренції – все це
нині спонукає до відповідального землеробства.
Звісно, ідеальної агротехнології не існує. А втім, що
ретельніше добирає її господар, то більше шансів
на добрий результат. Головним компонентом сільськогосподарського виробництва є ґрунт. Його основні особливості виражені у одному узагальнюючому показнику – родючості. Необхідність вирощування все більших обсягів продуктів харчування і
сировини призводить до інтенсивнішого впливу
людини на ґрунт, навколишнє середовище і в підсумку на клімат. Ґрунти виснажуються, деградують,
піддаються різним видам ерозії.
Важливий момент – при класичному обробітку
ґрунту у повітря вивільняється значна кількість вуглекислого газу, наприклад, під час оранки виділяється 54 кг/га СО2 впродовж доби [1]. П’яту частину
у збільшенні вмісту вуглекислого газу в атмосфері
забезпечує сільське господарство.
Брак вологи і нові технічні можливості спонукали до застосування ощадливішого втручання в
ґрунт шляхом мінімального обробітку або повної
відмови від нього і перехід до прямої сівби. Інший
бік привабливості цих заходів – це економія енергоресурсів і в першу чергу нафтопродуктів.
У сівозмінах за нульового обробітку є цікаві
особливості в порівнянні з традиційними. По-перше, відсутність коренеплідних і бульбоплідних культур. Збирання урожаю таких культур потребує
обов’язкового глибокого рихлення ґрунту в рядку.
По-друге, між збиранням ранніх колосових культур
і посівом озимих перерва складає до двох місяців,
тому площі необхідно зайняти сидератами з метою
пригнічення розвитку бур’янів.
Технологія Strip-till сформувалась у США на
короткій сівозміні кукурудза – соя. Обидві культури збираються у вересні-жовтні і тим самим виключають появу післяжнивних бур’янів. Крім того,
обидві культури вирощують на широкорядних посівах і це підштовхнуло до появи технології смугового обробітку.
Технологія Strip-till передбачає компромісний
варіант обробітку ґрунту між традиційною оранкою
та прямою сівбою. За цією технологією ґрунт гли-

боко рихлять тільки в зоні рядка, а міжряддя не обробляється. Увесь рік міжряддя закрите мульчею із
пожнивних решток попередника.
Так створюється оптимальні твердість і структура ґрунту в зоні залягання основної частини кореневих систем, відкриваються можливості для депозитного внесення мінеральних добрив і посіву коренеплодів. Розпушені смуги добре поглинають
атмосферні опади і повітря. Поля оброблені із застосуванням технології Strip-till мають задовільну
стійкість до водної і вітрової ерозії при правильному виборі напряму обробітку.
В Україні відбуваються процеси обережного
випробування енергоощадних технологій на прикладі популярних просапних технічних культур, а
також озимої пшениці. Завдяки зусиллям ентузіастів технологія смугового обробітку накопичила певну кількість стійкого позитивного досвіду в плані
переваг в порівнянні зі прямою сівбою. Однак, є ряд
незручностей у використанні технології, особливо,
дрібними фермерами. Це висока вартість імпортної
техніки, необхідність узгоджувати ширину міжрядь
із шириною колії трактора, обов‘язкова наявність
систем автоматичного водіння агрегату, неможливість обробітку надто важких і дуже легких грунтів.
Аналіз досліджень і публікацій. Вітсутність
перехідного періоду у 3-5 років і збереження традиційних строків початку сівби весною вигідно відрізняють смуговий обробіток від прямої сівби. А необроблені на дві третини і накриті мульчею міжряддя поєднують його з No-till. За даними
Національного університету біоресурсів і природокористування України технологія strip-till має значні переваги перед традиційною (дискування з оранкою) зокрема, витрати праці для вітчизняної техніки становлять 25,9 і 34,1% (відповідно, у 3,9 і 2,9
разів менше), для зарубіжної – 26,9 і 37,8% (у 3,7 і
2,6 разів менше, залежно від складу машинних агрегатів відповідно для стрічкового (смугового) обробітку у співвідношенні до традиційної технології.
Приведені витрати для технології Strip-till для вітчизняної і зарубіжної техніки також орієнтовно у
3,5 разу менші порівняно з традиційною. Це ж стосується також витрати палива (орієнтовно у 3,2 разу
менше) [2].
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Фундаментально підходять до вивчення технології смугового обробітку фахівці УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого шляхом системного випробовування
вітчизняної і зарубіжної техніки на спеціальному
полігоні. За висновками групи, яку очолює Л.П.
Шустік смуговий обробіток перспективний з точки
зору ресурсозбереження, раціонального й ефективного використання добрив та управління рослинними залишками. Водночас на сьогодні явно бракує
інформації про технологічні схеми, вимоги до технологічних процесів формування смуг і посіву, вибір робочих органів, технічні рішення. Не вистачає
також інформації про гідротермічні властивості
ґрунту в смугах і міжсмуговому просторі, особливо, в період засухи [3].
Не дивлячись значні переваги в заощадженні
ресурсів і праці основним вразливим місцем смугової технології є бур‘яни. Виникає гостра необхідність внесення гербіцидів. Проте витрати на боротьбу з бур’янами є незначними у порівнянні із загальними витратами на вирощування культури.
Крім того, при обробітку за традиційними технологіями також вносяться гербіциди проти тих самих видів бур’янів.
Виробництвом картоплі в Україні займаються
переважно приватні господарства на дрібних ділянках, а не великі підприємства. Тому інформації
про впровадження новітніх технології вирощування картоплі обмаль.
Причина в низькому експортному потенціалі
України як світового експортера картоплі. За даними Мінагрополітики в 2018 році було експортовано рекордні 22,2 тис. т. бульб, а в попередні роки
експорт становив 14-15 тис. т. Картоплю, основному, закупала Молдова і Румунія.
Населення закупає картоплю для споживання
на базарах. Картопля фрі, сухе картопляне пюре і
картопляні чіпси не дуже розвинений сегмент споживчого ринку. Україна імпортує значну частину
картопляного крохмалю і картоплю для фастфудів.
Тому найбільш доцільно вирішити цю проблему техніко-економічним обґрунтуванням і комплексною
оцінкою технологій обробітку ґрунту.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в дослідженні доцільності смугового обробітку ґрунту для вирощування картоплі в порівнянні
з традиційним обробітком та можливості зменшення величини техногенного впливу ґрунт.
Крім вивчення пристосованості смугового обробітку ґрунту паралельно вивчались різні фактори
впливу на накопичення і збереження вологи в критичних фазах розвитку картоплі і особливо роль
мульчі в контексті нагрівання поверхні поля.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Жодна із зазначених систем обробітку ґрунту в конкретному багатогалузевому сільськогосподарському підприємстві не буде застосовуватись як однаєдина. Майк Петерсен та С. Грінченко зазначають,
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що це буде диференційований обробіток, де під
кожну культуру, залежно від конкретних умов,
буде використовуватись та чи інша система
обробітку ґрунту [4].
Пошук способів, які допомогли би зробити агровиробництво більш ефективним, аби воно приносило більше прибутків і водночас потребувало
менше затрат, – процес неперервний. Кожне господарство обирає для себе ті технології, що найкраще
підходять до його умов. Особливо, якщо є із чого
обирати, і зарубіжні колеги на собі перевірили користь того чи іншого способу господарювання.
У сучасному сільськогосподарському виробництві обробіток ґрунту виконується різними системами й технологіями, які можна умовно класифікувати наступним чином [5]:
– традиційна або класична технологія обробітку ґрунту (Full till), заснована на суцільній оранці
різними плугами глибиною до 30 см, після чого на
поверхні ґрунту залишається менше 15 % рослинних решток;
– технологія мінімального обробітку ґрунту
(Mini till), виконується лущильниками, дисковими
знаряддями на глибину до 15 см, після чого на поверхні ґрунту залишається від 15 до 30 % рослинних решток;
– технологія нульового обробітку ґрунту (Notill), характеризується цілковитою відсутністю обробітку. Висівання проводиться сівалками прямої
сівби, у яких перед висівним дисковим сошником
установлюється спеціальний варіодиск, що прорізує в ґрунті борозенку, у яку потім потрапляє насіння;
– технологія смугового обробітку ґрунту
(Strip-Till), поєднує переваги традиційної технології та ґрунтозберігаючої нульової. Використовується для широкорядних (з міжряддям від 40 см)
культур, таких як кукурудза, картопля, соняшник,
соя та ін [5].
Аналіз переваг і недоліків існуючих технологій передпосівного обробітку ґрунту приведено
на рис. 1.
Визначено, що дані системи обробітку ґрунту
дозволяють зменшити загальну кількість технологічних операцій з 11 при існуючій технології до 9 за
Mini-till і 7 за No-till та Strip-till технологіями. Це
дає можливість скоротити кількість техніки та обладнання з загальної кількості 16 одиниць за існуючою технологією до 10 одиниць за No-till технологією, що в свою чергу дозволяє зменшити загальну
вартість комплексу механізації на 23,5 % (4,3 млн.
грн.).
У консервувальній технології проблематичним є отримання смуги із потрібними параметрами
грунту в різних за глибиною шарах. У Mini-till і Notill неможливо розмістити добрива у глибинних горизонтах і локалізовано розподілити поверхнею
поля рослинні рештки.
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Full till

Mini till

Strip till

ПЕРЕВАГИ:
 раннє весняне прогрівання ґрунту;
 очищення поверхні поля від бурянів;
 наявність техніки в господарствах.
НЕДОЛІКИ:
 утворення плужної підошви;
 створення запасів насіння бурянів у ґрунті;
 вітрова і водна ерозія ґрунту;
 несприятливі умови для життєдіяльності ґрунтової мікрофлори та
живих організмів;
 прискорена дегуміфікація ґрунту;
 весняне висушування ґрунту;
 ущільнення ґрунту машино-тракторними агрегатами;
 значні витрати палива.
ПЕРЕВАГИ:
 раннє весне просушування ґрунту;
 наявність техніки в господарствах.
НЕДОЛІКИ:
 вітрова і водна ерозія ґрунту;
 відносно значні витрати палива.










No-till

ПЕРЕВАГИ:
раннє весняне прогрівання смуг обробленого ґрунту;
смугове внесення добрив в кореневу зону росту рослин;
зменшення ущільнення ґрунту;
незначні витрати палива.
НЕДОЛІКИ:
збільшення кількості мишей на полях;
значні початкові витрати на придбання техніки;
пестицидне навантаження на ґрунт;
необхідна підвищена точність водіння агрегатів.

ПЕРЕВАГИ:
 відсутність вітрової і водної ерозії ґрунту;
 сприятливі умови для життєдіяльності ґрунтової мікрофлори та живих організмів;
 зменшення ущільнення ґрунту;
 незначні витрати палива
НЕДОЛІКИ:
 збільшнння кількості мишей на полях;
 пестицидне навантаження на ґрунт;
 значні початкові витрати на придбання техніки
Рис. 1. Переваги та недоліки систем обробітку ґрунту
* Джерело: сформовано автором за [4], [5]

Технологія Strip-till узяла переваги кожної із
систем обробки грунту, що дає змогу отримати у

зоні розвитку і росту кореневої системи рослин якісно оброблений грунт зі сприятливим для вегетації
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рослин фракційним складом, розвиненою мережею
тріщин у глибинних горизонтах смуги для поліпшення аерації, вологонакопичення і вологозбереження. Також вона забезпечує локальне розміщення потрібної дози мінеральних добрив у раціональних грунтових горизонтах та рівномірне
розподілення рослинних решток у міжсмуговому
просторі, що сприяє оптимізації термічного режиму
грунту і кращому утриманню вологи.
У сучасних умовах біологічного та енергозберігаючого землеробства, поряд з існуючими технологіями передпосівного обробітку ґрунту, які наведено вище, необхідно розробити та впровадити у
виробництво машини та обладнання для реалізації
технології вільного обробітку ґрунту (Free farming).
За умови належного застосування відповідної технології з використанням тієї ж кількості технологічних матеріалів (добрив, насіння тощо) можна досягти такої ж урожайності, що й за інших систем
обробітку ґрунту, зменшивши при цьому витрати.
Технологія Strip-till прийшла в Європу зі Сполучених Штатів, де на певному етапі в результаті
зміни умов зовнішнього середовища утворилася з
технології прямого посіву, або No-till. Технологія
Strip-till бере свій початок із 1965 року і на сьогоднішній день є успішним методом вирощування просапних культур серед фермерів США, Німеччини і
деяких провінцій Канади. Переважним чином ця технологія обробітку ґрунту якнайкраще підходить
для рядкових культур, наприклад картоплі. Сформована смужка обробленого ґрунту інтенсивніше
прогрівається і просихає, що дозволяє проводити
більш ранню сівбу. На полях, на яких техніка
своєчасно не може зайти через перезволоження і
повільне прогрівання ґрунту, така перевага проявляється набагато сильніше і є вирішальним фактором впровадження цієї технології в північних зонах. Крім того, що «стріп-тіл» як технологія створює умови для кращого врожаю, вона ще значно
скорочує витрати.
Як ми уже зазначали вище, Strip-till (стрип-тілл
або смугова оранка) – це система раціонального
природокористування, при якій відбувається
мінімальний обробіток ґрунту. Вона поєднує в собі
переваги звичайного обробітку ґрунту, такі як підсушування та прогрівання ґрунту, з можливістю захисту ґрунтів від пересихання завдяки тому, що
обробляється лише незначна ділянка, в яку заробляється насіння.
З історії відомо, що ще багато років тому
трипільці придумали ефективний спосіб обробітку.
Замість того, щоб удобрювати землю, варто дати
можливість їй відпочити. Однак в умовах економіки, та обмеженості ресурсів таку розкіш мало
хто може собі дозволити, а тому для вирощування
продукції використовують максимум вільних земельних площ і при цьому вносять добрива, які не
найкраще впливають на екологію навколишнього
середовища.
У нинішніх умовах господарювання технологія Strip-till стає не просто модним захопленням
для аграріїв, а вагомим аргументом збільшення
прибутковості. Цю технологію вже досить широко
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використовують у багатьох країнах Європи та в
цілому в усьому світі, що пов'язано з багатьма перевагами, необхідними в певних умовах виробництва. Зниження собівартості одиниці продукції,
пошук ефективних інструментів для оптимізації виробництва є тими чинниками, що дають поштовх
для її впровадження на все більших площах в
Україні.
Обробіток ґрунту сьогодні досить ресурсомісткий процес, адже він потребує не тільки затрати праці, а й затрат енергії, палива, яке з кожним
роком стає все дорожчим і дорожчим. Досить часто,
аграрії вдаються просто до зменшення витрат, або
скорочення їх рівня до нуля на удобрення земель та
їх оранки. Звичайно, така ситуація погано відображається на урожайності, однак позитивно впливає
на зменшення ерозійних процесів.
На даний час в Україні починає широко розвиватися дана технологія. Застосовувати її почали передові підприємства, які налічують у своєму складі
десятки тисяч гектарів ріллі. До таких підприємств
належать «Агро КМР» (Дніпропетровська обл.),
«Дружба Нова» (Чернігівщина), «Рост Агро» (Полтавщина), фермерське господарство «Степ» (Черкаська обл.) та деякі інші.
Технологія Strip-till побудована на основі:
• створення оптимально сформованого простору в місці проростання кореневої системи рослин
за рахунок розрихлення ґрунту і забирання з місця
майбутньої смуги післяжнивних решток та відсутності зворотного ущільнення ґрунту;
• отримання оптимальної структури ґрунту перед посівом за рахунок вирівнювання поверхні
поля із застосуванням прикочуючих катків;
• економії на витратах засобів виробництва за
рахунок зменшення кількості проведених агротехнічних заходів і меншого використання потужної
техніки для оранки і т. д.;
• забезпечення доступу рослин до ґрунтової вологи за рахунок збереження капілярності ґрунту,
особливо в міжряддях, де руйнування ґрунтової
структури не відбувається, а також під смугою при
відповідному зворотному ущільненні;
• захисту від водної та вітрової ерозії, перш за
все, за рахунок покращення структури ґрунту, попередження появи дуже мілкого шару ґрунту на поверхні поля, а також утримуючих властивостях рослинних решток у міжряддях;
• ефективного прикореневого підживлення рослин на різних глибинах із використанням навіть
деяких окремо внесених видів добрив.
У зв'язку із застосуванням на агрегатах для
«стрип-тілл» (Strip-till) комбінації різних робочих
органів, які подрібнюють і загортають рослинні залишки, здійснюють глибоке розпушування і подрібнення ґрунту, формують борозну і ущільнюють
ґрунт за один прохід, з'являється можливість виконати тільки одну операцію з обробітку ґрунту (зазвичай восени).
Розробкою спеціальної сільськогосподарської
техніки для технології Strip-till займаються такі фірми: Vaderstad, Amazone, Orthman, Dawn
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Equipment, Vogelsang, Horsch, Great Plains, John
Deere, Kuhn, Sunflower, Will-Rich, Amity, Mzuri.
Технологію «стрип-тілл» можна застосовувати
і при традиційному або мінімальному обробітку
ґрунту. Наприклад, застосовуючи восени не глибоке (на 5-6 см) суцільне дискування ґрунту, а
навесні смуговий обробіток на глибину 15-25 см
одночасно з внесенням добрив і сівбою.
Strip-till являє собою спеціальну технологію
обробки ґрунту для вирощування рядкових культур, для якої, на відміну від загальнопоширених технологій, ґрунт обробляється тільки смугами в рядах сівби. Головне завдання механічного обробітку
ґрунту при Strip-till полягає у створенні сприятливих умов для росту та розвитку рослин, зокрема
щільності ґрунту – 1,1-1,3 г/см3. Для досягнення даного показника необхідно виконувати механічний
обробіток ґрунту певними ґрунтообробними органами.
Технологія Strip-till має на меті створити простір для оптимального проростання кореня рослин,
насамперед, з стрижневим коренем завдяки цілеспрямованому розпушенню саме в місці зростання кореневої системи і прибрати пожнивні залишки з поверхні над рядком, залишаючи при цьому міжряддя, захищені соломою.
Деякі
технологічні
операції
можливо
поєднувати за один прохід агрегату. Так, наприклад, нарізання стрічок, як правило, суміщають з
осіннім внесенням добрив. Весною одночасно з
внесенням добрив проводять сівбу.
Технологія Strip-till може виконуватися в двох
варіантах: поступово, коли смуговий обробіток
рядків і сам процес посіву проводиться в різний час,
і комбіновано, коли розпушування рядків і сівба
здійснюються за одну робочу операцію. Вибрати
кращий з варіантів для роботи на відповідній місцевості дозволяє аналіз складу ґрунту та інших супутніх умов. Так, на місцевості із середнім і високим
вмістом глини кращого ефекту досягають при поступовому Strip-till, коли розпушування рядків проводиться попереднього року восени перед посівом.
На ґрунтах з невеликим вмістом глини і великою
кількістю піску добре зарекомендував себе
комбінований варіант Strip-till з одночасним розпушуванням і посівом навесні. Такі відмінності
пов’язані з різною структурою ґрунтів їх складом і,
відповідно, різним ефектом на них від проведення
обробітку. При розпушуванні з одночасним внесенням стрічки концентрованих добрив на глибині
склад ґрунту також є вирішальним фактором. За таких умов необхідно пам'ятати про можливий перерозподіл добрива в глибокі шари в легких ґрунтах і
можливої фіксації поживних речовин на глинистих
елементах і гумусі.
Говорячи про обов'язкові компоненти технології Strip-till, слід звернути увагу на необхідність
залучення до роботи систем точного землеробства
для покращення застосування технології, коли для
точного знаходження попередньо оброблених рядів
треба використовувати системи позиціонування з
високою точністю. Висока точність повторного
знаходження вже сформованого рядка дозволяє
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легко вирощувати на вже підготовлених ділянках
проміжні культури. Краще збереження за технологією Strip-till водних запасів сприяє можливості
економного використання водних запасів для основної культури. При вирощуванні проміжних
культур за технологією Strip-till покращується екологічний стан ґрунтів, збагачується запас поживних
речовин і зменшуються ерозійні процеси.
Зазвичай технологія Strip-till може застосовуватися як з попередньою обробкою стерні, так і
без неї.
У цьому випадку важливе значення має якість
стерні, що залишилася після попередника, її кількість і, найважливіше рівномірність розподілу її на
поверхні ґрунту. Часто при великій масі пожнивних
решток, особливо при їх нерівномірному розподілу
в результаті неякісної роботи подрібнювача і розподільника пожнивних залишків на комбайні, виникає потреба перш, ніж перейти до підготовки ґрунту, пустити на поле сітчасту борону. Дійсно, цей
захід дозволить покращити розподіл соломи на
полі, але виправити всі помилки навіть він не в
змозі.
Порушення (руйнування) ґрунтів є складним
комплексом антропогенних і природних процесів
зміни фізико-хімічних та механічних характеристик ґрунту. Як правило, першопричиною порушення фунтів є процеси, ініційовані діяльністю людини (наприклад, механічна обробка ґрунтів, трансформація
шарів
землі
в
будівництві,
переущільнення ґрунтів внаслідок руху транспорту, випасу худоби, забруднення ґрунтів та ін.).
Наслідки цих первинних змін можуть багаторазово
посилюватися під впливом природних чинників вітру, дощових потоків тощо.
Одним з найбільш негативних наслідків діяльності людини, що спричинює погіршення якості земельних ресурсів, є антропогенне забруднення ґрунтів. Забруднення ґрунтів є наслідком техногенної
міграції різних хімічних елементів, а основними забруднювачами - метали та їх сполуки, радіоактивні
елементи, добрива та пестициди. Оскільки самоочищення ґрунтів практично не відбувається або
швидкість його дуже мала, токсичні речовини накопичуються, що призводить до поступової зміни хімічного складу ґрунтів. Потім токсичні речовини
потрапляють в організми тварин і людей. Забруднення ґрунтів - це процес привнесення та виникнення у ґрунті нових, зазвичай нехарактерних для
нього, фізичних, хімічних чи біологічних агентів
або перевищення за певний час середнього багаторічного природного рівня (у межах його найбільших коливань) концентрації названих агентів. Забруднення ґрунтів відбувається тоді, коли у ґрунт
потрапляють різні хімічні речовини, відходи сільськогосподарського і промислового виробництва,
комунально-побутових підприємств у обсягах, які
перевищують їх звичайну кількість, необхідну для
участі в біологічному кругообігу ґрунтових екологічних систем [6].
Тому, основними принципами державної
політики у сфері охорони земель, задекларованими
Законом України «Про охорону земель» від

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
19.06.2003 р. № 962-IV, є збереження земель як основного національного багатства українського
народу. Існуючі законодавчі і нормативні документи потребують оптимізації використання і охорони земель [6].
Використання прийомів мульчування в ресурсозберігаючих технологія має фундаментальне значення. В природних умовах непокритий нічим
грунт нетипове явище. Рілля утворюється людиною
штучно. Підтримання такого стану вимагає від фермерів постійного моніторингу і значних витрат.
В разі виникнення вільного місця на грунті
воно негайно заповнюється самозасівними рослинами – бур‘янами, насіння яких природа передбачливо перерозподіляє по всій поверхні землі.
Мульчування різноманітними матеріалами накриває відкритий грунт і дає можливість досягти таким чином цілого ряду єфектів. Збереження вологи,
затримка проростання бур‘янів, особливо, однорічних, перешкоджання потрапляння нового насіння
бур‘янів в грунт, зменшення температури в міжряддях, утворення органіки – головні з них. Найбільш
популярним і доступним є мульчування пожнивними рештками та спеціально заготовленою соломою зернових і бобових культур. Прийоми мульчування є дуже ефективними на легких грунтах і за
умови дефіциту вологи. За достатньої зволоженості
і на важких грунтах єфетивність прийому падає і
навіть може бути шкідливою.
Мульча защищає грунт від перегрівання і проникнення згубного для мікрофлори утрафіолету.
Світла мульча відбиває частину сонячних променів
і таким чином захищає коріння рослин від перегрівання.
Мульча затримує випаровування вологи з грунту, піднімає ближче до поверхні точку роси,
сприяє рівномірному розподілу вологи в шарі грунту де знаходиться коріння рослин.
Накривання поверхні грунту свіжими органічними речовинами сприяє інтенсивному утворенню
вугільної і органічних кислот, що переводять в доступні форми для рослин наявний в грунті мінеральний фосфор і калій. Використання соломи для
мульчі сприяє активізації грунтової біоти у верхньому шарі і збільшує кількість дощових черв‘яків.
Додаткова обробка солом‘яної мульчі розчинами з
азотофіксуючими бактеріями дає можливість накопичення біологічного азоту а в результаті до збільшення вмісту білка в продуктах урожаю.
Вирощування картоплі ‒ настільки звична для
нас справа, що, здавалося б, ми знаємо про неї все.
В Україні під картоплею зайнято близько 1,5 млн.
га. Середня урожайність в останні роки становить
близько 150 ц/га, в той час як елітні господарства
отримують по 300-400 ц/га.
Картопля ставить високі вимоги до вологості
ґрунту і повітря. Вона, також дуже чутлива до
різких змін температури і вологості. Це рослина помірного клімату, найкращий розвиток біомаси і в
тому числі прирости бульб забезпечуються при середньодобовій температурі +17–18°С. А низькі, як і
високі температури шкідливо впливають на ріст і
розвиток картоплі.
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Насіннєві бульби картоплі починають активно
проростати при температурі ґрунту на глибині посадки +7–8°С. Найсприятливішою температурою
для проростання бульб є +16–18°С. Бадилля росте
інтенсивніше при +17–22°С. Рослини цвітуть при
+18–21°С, а бульби утворють – при +16–17°С.
Якщо в період утворення бульб ґрунт прогрівається до +25°С і при цьому спостерігається посуха, ріст бульб затримується, а при +29–30°С припиняється – настає так званий «простій» картоплі з
можливим проростанням вічок на бульбах та появою на поверхні пагонів, а в ґрунті столонів, на кінцях яких утворюються маленькі дочірні бульби.
Вибагливість картоплі до вологи зумовлена
формуванням великої надземної маси за недостатньо розвиненої кореневої системи. Тому висока
продуктивність спостерігається лише при оптимальній вологості ґрунту і повітря протягом в всієї вегетації. Критичним періодом для неї є фаза бутонізації, коли листкова поверхня досягає максимального розміру, а в грунті утворюються столони і
зав‘язь. Нестача вологи в цей час може спричинити
«простій» і суттєве зниження врожаю бульб.
Потрібно, проте, враховувати, що надмірне
зволоження ґрунту шкідливо впливає на картоплю.
Якщо у період утворення зав‘язі в першій декаді липня йдуть часті дощі і знижується температура
може появитись фітофтора, що може спричинити
загибель наземної частини рослини і загнивання
бульб.
Картопля більше від інших культур потребує
достатньої кількості повітря в ґрунті. Щоб кисню в
ґрунті було достатньо, потрібно створювати умови
для газообміну між ґрунтовим і атмосферним повітрям, тобто правильно розпушувати ґрунт.
Картопля - світлолюбна рослина. При нестачі
світла рослини витягуються, інтенсивність їх забарвлення слабшає, бульби формуються дрібними,
врожайність знижується. Тому, для нормального
фотосинтезу забезпечують раціональну густоту посадки бульб. в межах 50–55 тис. на гектар.
За даними HZPC Україна при напрямку рядів з
північного заходу на південний схід рослини рівномірно просвітлюються протягом дня і нормально
фотосинтезують сонячну енергію, в результаті врожайність їх на 10–15%, а крохмалистість – на 1–2%
вище, ніж при іншому напрямку рядів [7].
Досліди проводились протягом 2017- 2019 років на спеціальному полігоні розділеному порівно
між варіантами. Попередниками виступали овочеві
культури і кукурудза на зерно. Ширина міжрядь закладалась 70 см для можливого застосування серійних багаторядних картоплесаджалок, культиваторів і картоплекопачів. Орієнтація рядків з північного заходу на південний схід. Мінеральні добрива
не вносились. Використовувались сидеральні посіви гірчиці і фацелії, а також ЕМ-препарати.
Кожен рік проведення дослідів мав свої особливості зі зволоження і температури. Сезон 2017
року відзначився нічними приморозками в травні,
помірними опадами в червні, повною відсутністю
фітофтори і середньою урожайністю. Сезон 2018
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року відзначився тривалими нічними приморозками в травні, нестачею вологи в червні і помірними зливами в липні-серпні на фоні помірних температур, що за початком співпали з утворення
зав‘язі. В результаті урожай видався рекордним за
останні роки. Сезон 2019 року був справді екстремальним. Рекордну кількість дощів в травні і першій половині червня змінила рекордна засуха, яка
тривала з кінця червня до кінця вересня. Висихання
ґрунту сягнуло таких значень, що було неможливо
збирати урожай звичними засобами аж до вересневих дощів. Урожай бульб видався найнижчим з
2010 року, особливо за класичного обробітку.
Проте склались умови для реального вивчення захисних можливостей мульчі і визначення термічних характеристик ґрунту у винятково засушливих
умовах.
Визначення ефективності смугового обробітку
проводилось в порівнянні з традиційною технологією вирощування картоплі в таких варіантах: 1)
класична технологія з виконанням усіх технологічних операцій – контроль; 2) смугова технологія з
нарізанням смуг восени; 3) смугова технологія з весняним нарізанням смуг з одночасною посадкою
бульб.
Восени першому варіанті проводилась зяблева
оранка на глибину 22см із заробкою сидератів, в
другому варіанті скошувались сидерати і нарізались смуги шириною 30см і глибиною 25см, в третьому варіанті тільки скошувались сидерати. В якості основного енергозасобу використовувався мотоблок «Кентавр–1080ДЕ» зі штатним начіпним
обладнанням.
Весь посадковий матеріал був одного сорту,
нічим не оброблявся і в першому і другому варіан-
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тах висаджувався в один день. Така можливість відкривалась у зв’язку з одночасним прогріванням ґрунту на обох ділянках до потрібної температури.
Весняні роботи по третьому варіанту затримувались на 7-8 днів у зв’язку недостатнім прогріванням ґрунту під мульчею і надмірною його вологістю. В подальшому ця затримка зберігалась на всіх
фазах росту картоплі аж до збирання урожаю.
У дослідних варіантах після посадки бульб перелік агротехнічних заходів значно скоротили.
Були виключені наступні технологічні операції:
ранньовесняне боронування, передпосівна культивація, рихлення міжрядь, підгортання, скошування
бадилля перед збиранням тощо. Залишили три операції: ворушіння мульчі після появи сходів, обприскування від колорадського жука і збирання урожаю (рис. 2).
Динаміка нагрівання поверхні картопляних насаджень вивчалась при допомозі тепловізора встановленого на квадрокоптері (рис. 3). Найбільший
інтерес становлять показники нагрівання поверхні
отримані в 2019 році. Наприклад, було встановлено, що гребені від підгортання картоплі в другій
половині дня при максимальній температурі + 320 С
і вологості повітря 24-26% здатні нагріватись до
+700 С і вище, залежно від ступеня розвитку бадилля. Поверхня ґрунту під шаром мульчі нагрівалась до +23-280 С залежно від висоти, щільності і
забарвлення шару мульчі. Таким чином не підгорнена і покрита шаром мульчі коренева система картоплі не отримувала температурного шоку і могла
швидко відновлювати ріст бульб. До початку серпня точка роси в дослідних варіантах знаходилась в
межах досяжності для коріння картоплі, тому бульби продовжувались збільшуватись у вазі.

Рис. 2. Динаміка розвитку насаджень за 30 днів
* Джерело: сформовано автором
При збиранні картоплі вирішальне значення пошкодженням бульб від контактів з гострими крамає твердість ґрунту, яка напряму залежить від во- ями грудок.
логості. Надмірна вологість призводить до підвиПротягом періоду проведення дослідів показщення липкості ґрунту. Частинки ґрунту прилипа- ники твердісті ґрунту на момент початку збирання
ють до бульб і разом з ними виносяться з поля. Ро- сильно відрізнялись. Умови збирання урожаю у
бочі органи машин погано сепарують ворох і 2017 році можна віднести до середніх багаторічних
забиваються. Надмірна сухість ставить під сумнів значень. При визначенні твердості ґрунту органолеможливість і доцільність викопування бульб через птичним методом за допомогою металевого стернадмірне зростання механічного опору ґрунту ро- жня діаметром
бочим органам копачів, утворення грудок і брил,
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Рис. 3. Результати вимірювання температури поверхні теплові зором
* Джерело: сформовано автором
1см [8] в усіх варіантах найбільшою виявилась
твердість борозни від підгортання в контролі – до 3
МПа. На другому місці була твердість міжрядь при
смуговому обробітку – до 2 МПа. В рядах усіх варіантів твердість складала до 1.2 МПа.
Умови збирання урожаю у 2018 році можна віднести до найбільш сприятливих. Завдяки достатній зволоженості твердість в рядках становила до
0,5-0,7 МПа, а в міжряддях – до 1,5 МПа.
Твердість ґрунту на початку збирання бульб в
2019 році мала на контрольних ділянках на глибинах 0-30 см в рядках 4-5 МПа, а в міжряддях до 6-8
МПа. В дослідних варіантах відповідно – 3-4 МПа.

Це призвело до відкладання збирання картоплі до
кінця вересня, коли пройшли дощі.
Аналіз урожайності картоплі показує, що протягом всього періоду спостережень найбільші показники має смугова технологія з осіннім нарізанням
смуг, технологія з весняним нарізання смуг двічі
показала результати на рівні контролю, але у 2019
році відчутно перевершила його. Неврожай 2019
року продемонстрував двохкратну превагу смугової технології над класикою в умовах тривалої засухи (таблиця 1).
Вважаємо, що використання смугового обробітку ґрунту для вирощування
Таблиця 1
Урожайність картоплі за 2017-2019 р.р. залежно від способу вирощування, ц/га
Варіант
2017 р.
2018 р.
2019 р.
Класична технологія - контроль
162
195
71
Смугова технологія з нарізанням смуг восени
184
205
146
Смугова технологія з нарізанням смуг весною
165
197
122
* Джерело: сформовано автором

картоплі дало можливість скоротити на 40 %
затрати праці на обробіток ґрунту та сівбу, використовувати на 50 % менше пального порівняно з традиційним способом, а також на 24-29 % скоротити
прямі експлуатаційні витрати, що загалом забезпечує суттєве зниження собівартості картоплі.
Висновки. Отже, при застосуванні технології
Strip-till найважливішими правилами, на які слід
звертати увагу, є:
- аргументоване рішення щодо надання переваги комбінованому чи послідовному методу залежно від якості ґрунтів та зовнішніх кліматичних
умов з використанням при потребі техніки GPS;
- визначення вірного часу проведення
обробітку залежно від зовнішніх умов та вибір
найбільш пристосованого захисту від бур’янів, зазвичай одноразово до посіву;
- застосування тим вужчих робочих органів
для розпушування, чим на більшу глибину воно

проводиться, точне відокремлення від ґрунту пожнивних решток;
- зміна глибини розпушування при кожній
обробці для недопущення утворення ущільнених
шарів ґрунту та руйнування тих, які вже попередньо виникли;
- по можливості проведення попередньої поверхневої обробки стерні для уникнення значних
проблем із розмноженням мишей;
- проведення ретельного контролю та вчасне
реагування при неконтрольованому розмноженні
слимаків;
- під час збору врожаю попередника намагатися досягти рівномірного розподілу пожнивних
решток по всій ширині захвату жатки;
- оптимальне використання переваг підкореневого підживлення.
- аналіз результатів вирощування картоплі дозволяє визнати смуговий обробіток ґрунту як перспективний для вирощування картоплі.
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- встановлено, що смуговий обробіток надав
змогу відмовитись від цілого ряду енергоємних агротехнічних заходів з підготовки ґрунту і по догляду за посівами чим посприяв зменшенню сукупних затрат і антропогенного тиску ґрунт.
- визначено, що смуговий обробіток надає перевагу в захисті поверхні поля від надмірного нагріву, висихання і ущільнення ґрунту, особливо, за
умов тривалої засухи.
- урожайність картоплі за смугового обробітку
перевершує контрольні показники на 5-14%, а за
умов тривалої літної засухи – у два рази.
Таким чином, технологія Strip-till поєднує в
собі багато переваг старих загальноприйнятих технологій обробітку ґрунту та прямого посіву, усуваючи багато з їхніх недоліків. Але сприймати її як
панацею або єдине вірне рішення для будь-якого
господарства не варто. Strip-till може успішно
комбінуватися з іншими методами обробки залежно від умов середовища та вимог розробленої
сівозміни. При цьому найбільший економічний
ефект отримується від зменшення кількості проведених обробітків, економії виробничих засобів, збереженні гарної структури ґрунту з запобіганням
ерозії та замулювання грунту.
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Аннотация
В статье проведен анализ высокостабильного по частоте диодного генератора для внешней синхронизации мощных радиоимпульсных диодных источников. Стабилизация частоты в генераторе на беcкорпусных лавинно-пролетных диодах осуществляется высокодобротным цилиндрическим объемным резонатором проходного типа. В результате теоретического анализа в статье на основе эквивалентной схемы
установлены параметры беcкорпусного диода, определена величина связи высокодобротного цилиндрического резонатора с волноводной системой генератора и ее конструктивные параметры.
Abstract
The article analyzes the highly stable frequency diode generator for external synchronization of powerful
radio-pulse diode sources. Frequency stabilization in a generator based on casing avalanche-span diodes is carried
out by a high-quality cylindrical pass-through cavity resonator. As a result of a theoretical analysis, the parameters
of a housingless diode are established on the basis of an equivalent circuit, the coupling value of a high-quality
cylindrical resonator with the waveguide system of the generator and its design parameters are determined.
Ключевые слова: радиоимпульсный генератор; относительная нестабильность частоты; диодные генераторы; стабилизирующий высокодобротного объемный резонатор проходного типа.
Keywords: radio pulse generator; relative frequency instability; diode generators; stabilizing high-quality
transmission type resonator.
Введение. В настоящее время для повышения
эффективности в аквакультуре используются различные технологии, а именно: различные фармакологические добавки для стимулирования роста, изменение состава кормов, низкоинтенсивное лазерное излучение, плотность посадки, изменение
температурного режима, насыщение кислородом
воды, и другие [1]. Это дает возможность повысить
выход мальков из икры, их способность к выживанию, улучшить пищевые показатели от 5 до 15 процентов. Однако, данные методики имеют определенные недостатки, связанные с тем, что в некоторых случаях негативно отражаются на качестве
потомства, имеют угнетающее влияние, высокую
цену, громоздкость оборудования, фармакологический рост рыбы не всегда полезен организму человека [2].
Практические результаты показывают, что при
определённых параметрах радиоимпульсного электромагнитного излучения (частота следования импульсов, скважность, мощность, частота заполнения импульсов, экспозиция) удается повысить
стойкость икры осетровых к инфекционным болезням, ускорить процесс их созревания, увеличить
количество и качество мальков [3].

Решение данной задачи возможно с созданием
высокостабильных по частоте генераторов на основе суммирования мощностей отдельных диодов в
общей электродинамической системе, использующих режим внешней синхронизации высокостабильным по частоте генератором [4]. Из литературных источников следует, что создание таких генераторов является сложной научно-технической
задачей [4].
Анализ литературных данных и постановка
задачи. Проведенный анализ показывает, что радиоимпульсное электромагнитное излучение является наиболее эффективным средством повышения
репродуктивной способности осетровых рыб [5].
Требования когерентности и стабильности амплитудно-фазовых параметров в сумматорах может
быть реализовано в режиме внешней синхронизации высокостабильным непрерывным сигналом [6].
В работе [7] рассматривается использование в сумматоре мощности стабилизация частоты за счёт
внешней синхронизации непрерывным сигналом,
но расчёты параметров генератора не приведены.
Не приведен теоретический анализ параметров генератора и в работе для повышения продуктивности растениеводства и животноводства [8]. Таким
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образом, исследования и разработка радиоимпульсных генераторов для повышения репродуктивности осетровых рыб является, несомненно, актуальной задачей [9].
Цель статьи. Теоретический анализ параметров синхронизирующего диодного генератора, частота которого стабилизирована высокодобротным
резонатором.
Основной материал. В качестве источника
входного сигнала используем генератор на ЛПД, со
стабилизирующим высокодобротным объемным
резонатором (рис. 1).
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Стабилизируемый генератор выполнен в виде
волноводно-штыревой конструкции сечением
11х4 мм2. Диод ЛПД крепится в волноводе с использованием металлического круглого стержня 2,
ось которого параллельна вектору электрического
поля (в прямоугольном волноводе распространяется волна Н10). Для предотвращения возможных
паразитных колебаний вне диапазона перестройки
в цепь питания диода включена поглощающая
нагрузка 3.

Рис. 1. Эскиз конструкции генератора со стабилизирующим объемным резонатором
В качестве внешнего стабилизирующего резонатора используется цилиндрический резонатор 5,
работающий на ТЕ011 типе колебаний и включенный по схеме «на проход». Связь резонатора с вол-

новодной конструкцией осуществляется через отверстия связи 4. Перестройка частоты резонатора
осуществляется бесконтактным поршнем. На рис. 2
приведена эквивалентная схема синхронизирующего ГЛПД.

Рис. 2. Эквивалентная схема генератора с внешним стабилизирующим резонатором
В эквивалентной схеме (рис. 2) металлический
стержень для крепления диода заменён Т–образной
эквивалентной схемой. Эквивалентные параметры
стержня представлены реактивностями 𝑗𝑋𝑎 , и −𝑗𝑋𝑐 ,
которые определяются размерами стержня и размерами волновода. ЛПД генератора представлен элементами 𝑅𝑝−𝑛 и 𝑋𝑝−𝑛 , величина которых определяется расчётным путём. Внешний стабилизирующий
резонатор 1 характеризуется элементами 𝐿𝑝 , 𝐶𝑝 , 𝐺𝑝 .
Расстояние от оси токопроводящего штыря до
плоскости отверстия связи учтено отрезком длин-

ной линии 𝑙1 . Перестройка частоты стабилизирующего резонатора осуществляется бесконтактным
поршнем.
Нагрузкой генератора является резонансная
многодиодная электродинамическая система, характеризующаяся элементами 𝐿𝑝н , 𝐶𝑝н , 𝐺𝑝н . В случае, когда все диоды включены в пучность ЭП суммирующего резонатора, то коэффициент трансформации можно считать равным единице. Расстояние
от отверстия связи резонатора до плоскости
нагрузки учтено отрезком длинной линии 𝑙2 . Эквивалентные параметры стержня были определены из
выражений [10]:
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Параметры, характеризующие качество объёмного резонатора, были определены заменой объёмного
резонатора эквивалентным контуром с сосредоточенными параметрами [11]:
𝑄𝑝 =

1
𝑅
,
𝜒 (1 + 𝑅⁄ℎ)

(5)

где 𝑄𝑝 – добротность резонатора; R – радиус цилиндрического резонатора; 𝜒 = √

2

𝜔0 𝜇 0 𝜎

1/Ом∙м – удельная проводимость латуни; h – высота резонатора; 𝐺 =

𝜔0 ∙𝐶𝑝
𝑄𝑝

, 𝜎 = 15,8 ∙ 106

– сосредоточенная активная

проводимость резонатора [11].
Проведенные расчёты показали, что для резонатора с размерами R = 32 мм, h = 7,5 мм, его параметры
равны: 𝐶𝑝 = 0,235 ∙ 10−5 пФ, 𝐿𝑝 = 7,5нГн, Qр = 5400, G = 0,23510-5 См.
Так как резонатор предназначен для стабилизации частоты генератора, то в рассматриваемом случае
связь между резонатором и волноводной линией 𝑙1 осуществляется щелью с диаметром 𝛿 (рис. 1) в бесконечно тонкой стенке. Элемент связи представляет собой шунтирующую индуктивность для волноводной
системы генератора, относительная проводимость которой определяется выражением [12]:

где 𝑌0′ =

1
𝑍0

∙

𝜆в
𝜆

∙

𝑎
4𝜋𝑅

𝐵𝑢
𝜆 (4𝜋𝑅)2
∙
,
′ =
𝑌0 𝜋𝑅
𝛿2

(6)

;

а – ширина волноводной системы; 𝛿 – диаметр элемента связи.
Величину активной проводимости резонатора 𝐺 ′ на конце волноводной линии 𝑙1 определим из уравнения [12]:
𝑄𝑝
𝐺′ = 𝐺 ∙
,
(7)
𝑄вн
где 𝑄вн – внешняя добротность резонатора.
Численный анализ определил, что для

𝑄вн
𝑄р

= 0, и 𝛿 = 2 мм2, 𝐵𝑢 = 1,24 См, 𝐺 ′ = 0,47 ∙ 10−5 См, а со-

противление нагрузки на конце линии 𝑙1 будет равно:
1
𝐺 ′ −𝑗𝐵𝑢

= 𝑎1 + 𝑗𝑏1 = (0,3 ∙ 10−5 + 𝑗0,81) Ом.

(8)

Для определения сопротивления нагрузки волновода слева и справа от проходного резонатора воспользуемся следующим выражением [12]:

24
𝑍вх1
где 𝛽 =

2𝜋
𝜆в
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𝑏 2 𝑎2
𝑎1 (1 + tg𝛽𝑙1 ) + 𝑗 [𝑏1 + (𝑍0 − 1 − 1 ) tg𝛽𝑙1 − 𝑏1 tg 2 𝛽𝑙1 ]
𝑍0 𝑍0
=
,
(9)
1 − (2𝑏1 ⁄𝑍0 )tg𝛽𝑙1 + (1⁄𝑍02 )(𝑏1 + 𝑎1 )tg 2 𝛽𝑙1

.

На основании эквивалентной схемы (рис. 2) сопротивление в плоскости диода будет определяться из
уравнения:
𝑍𝑑 = 𝑅𝑝−𝑛 + 𝑗(−𝑋𝑝−𝑛 + 𝑋𝑎 − 𝑋𝑐 )
(10)
Справа, со стороны резонатора, нагрузка волновода определяется выражением:

𝑍вх2

𝑍0
𝑍
+ 𝑗 ( 0 − 1) cos𝛽𝑙2 ∙ sin𝛽𝑙2
𝑍2
𝑍2
= 𝑍0
𝑍02
cos2 𝛽𝑙2 + sin𝛽𝑙2
𝑍22

(11)

Поскольку нагрузкой волноводной линии справа от резонатора является электродинамическая система с шестью диодами, то нагрузка, создаваемая системой, будет определяться выражением:
𝑍2 = − 𝑅𝑑′ ⁄6

(12)

где 𝑅𝑑′ – активное сопротивление корпусного диода 3А750В.
Приравнивая действительные и мнимые части (8)–(12), получаем систему двух уравнений относительно неизвестных 𝑙1 и 𝑙2 :
𝑎1 (1 + tg𝛽𝑙1 )
= −𝑅𝑝−𝑛 ;
1 − (2𝑏1 ⁄𝑍0 )tg𝛽𝑙1 + 1⁄𝑍02 (𝑏1 + 𝑎1 )tg 2 𝛽𝑙1
𝑏 2 𝑎2
𝑏1 + (𝑍0 − 1 − 1 ) tg𝛽𝑙1 − 𝑏1 tg 2 𝛽𝑙1
𝑍0 𝑍0
= −𝑋𝑝−𝑛 + 𝑋𝑎 − 𝑋𝑐 ;
1 − (2𝑏1 ⁄𝑍0 )tg𝛽𝑙1 + 1⁄𝑍02 (𝑏1 + 𝑎1 )tg 2 𝛽𝑙1
𝑍0
𝑍2
𝑍0 2
= 𝑎1 ;
𝑍0
2 𝛽𝑙 + sin𝛽𝑙
cos
2
2
𝑍22
𝑍
( 0 − 1) cos𝛽𝑙2 ∙ sin𝛽𝑙2
𝑍
𝑍0 22
= 𝑏1 .
𝑍0
2 𝛽𝑙 + sin𝛽𝑙
cos
2
2
𝑍22

(13)

(14)
(15)

(16)

В результате решений системы уравнений (13) –(16) были получены величины длин волноводных

отрезков (рис. 1) l1  0,4 см и l2  13 мм .
Относительная нестабильность частоты генератора определялась из соотношения [4]:

𝜔𝑝 − 𝜔г Δ𝜔
=
,
(17)
𝜔г
𝜔г
где 𝜔г – частота генерации; 𝜔р – частота резонатора.
Численный анализ определил, что относительная нестабильность частоты генератора составила
1,610-6.
Выводы. Получение относительной нестабильности частоты генератора в пределах 10-6…107
степени возможно с синхронизацией частоты сумматора мощности сигналом внешнего высокостабильного генератора, у которого для стабильности
частоты используется цилиндрический резонатор
проходного типа на волне ТЕ011 с параметрами:
R=32 мм, h=7,5 мм. Величина параметров резонатора равна: Ср=0,0845 пФ, L=7,5 нГн, Qp=5400,
Gp=0,235 10-5 См, диаметр элемента связи резонатора с волноводной системой 2 мм.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БВМД «ЕНЕРВІК»
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THE PRODUCTIVITY OF THE SEPARATED PIGLETS IS AT FEEDING OF BVMD “ENERVIC”
Biliavtseva V.
Candidate of Agricultural Sciences, Senior Lecturer
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya, Ukraine
Анотація
У разі проведення наукового дослідження продуктивність відлученних поросят при згодовуванні
БВМД «Енервік» більш ефективнішим був раціон із карнітином у дозі 50 г/т комбікорму.
Так, середньодобові прирости молодняку свиней другої групи були більшими від контрольних на 62
г, або на 10,9 % (Р˂0,001). Відповідно і абсолютний приріст у цих тварин збільшується на 1,92 кг. Витрати
корму на 1 кг приросту зменшуються на 0,43 ЕКО, або на 10,02 %.
За згодовування молодняку свиней БВМД «Енервік» із карнітином у кількості 100 г/т комбікорму
одержані результати також позитивні, але дещо нижчі показники, а саме: середньодобові прирости збільшуються (проти контролю) на 20 г, або на 3,54 %, проте це на 42 г, або на 7,3 % нижче від показника другої
групи. Витрати корму на 1 кг приросту зменшуються на 0,15 ЕКО, або на 3,5 %.
Отже, карнітин у раціоні відлучених поросят за фази годівлі 20 – 35 кг справляє позитивний вплив на
показники продуктивності. Кращими вони були за дози карнітину 50 г/т комбікорму.
Abstract
In case of realization of scientific research the productivity of відлученних piglets is at feeding of БВМД
"Енервік" more more effective was a ration from карнітином in a dose 50 gs/of the т mixed fodder.
Yes, average daily increases to the sapling/pl of pigs of the second group were anymore from control on 62
gs, or on 10,9 Р˂0,001). Accordingly and an absolute increase for these animals increases on 1,92 kg of Expense
of feed on 1 kg of increase diminish on 0,43 ACCO, or on 10,02 .
For feeding to the sapling/pl of pigs of БВМД "Енервік" from карнітином in an amount a 100 g/of the т
mixed fodder the got results are also positive, but some more subzero indexes, namely: average daily increases
increase (against control) on 20 gs, or on 3,54 however it on 42 gs, or on 7,3 ижче from the index of the second
group. The charges of feed on 1 kg of increase diminish on 0,15 ACCO, or on 3,5 .
Thus, карнітин in the ration of the separated piglets for the phases of feeding 20 - 35 kg render positive
influence on the indexes of the productivity. The best they were for the doses of карнітину 50 gs/of the т mixed
fodder.
Ключові слова: БВМД «Енервік», фазова годівля, молодняк свиней, ЕКО.
Keywords: BVMD "Enervik", phase feeding, young pigs, IVF.
Актуальність. У сучасних господарсько-економічних умовах виробництво свинини, особливо у
невеликих фермерських та індивідуальних сільських господарствах, здійснюється із застосуванням
обмеженої кількості зернових інгредієнтів. Тому
забезпечити тварин зазначеними в нормах елементами живлення досить важко без використання в
складі зерносуміші доповнювальних інгредієнтів –
зазвичай це білково-вітамінно-мінеральні добавки
(БВМД). При розробці їх рецептури враховується
фактична наявність елементів живлення в базовому
раціоні, а нестача вводиться в складі БВМД. Тому
такі БВМД мають «адресний» характер, на відміну
від БВМД за промислового виробництва комбікормів, коли вони виготовляються як універсальні [1].
З метою підвищення конверсії зернових кормів
і проблемних складових раціонів, сприяння травленню та зростанню продуктивності свиней все ширше застосовуються різноманітні добавки і препарати.

Як свідчать дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених та практичний досвід, підвищити ефективність використання кормів у годівлі свиней можна шляхом застосування БВМД. Однак, загальним
недоліком цих добавок є їх уніфікація без врахування специфіки та співвідношення інгредієнтів у
комбікормах [7].
Недостатньо вивченим залишається також питання дослідження їх впливу на перетравність поживних речовин кормів у свиней, гематологічні показники та відгодівельні якості, оскільки БВМД, що
представлені на ринку кормових добавок, мають
суттєві відмінності за дією, активністю і дозуванням. Крім того, номенклатура і біотехнологія їх
складу постійно удосконалюються і поновлюються,
що потребує наукового обґрунтування і відповідної
зоотехнічної оцінки [9].
Балансуючі кормові добавки (БВД, БВМД, карбаміду концентрат та ін) представляють собою од-
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норідні суміші подрібнених до необхідної крупності високобілкових кормів(Макухи, дріжджі та ін) і
мікродобавок (вітаміни, мінеральні солі, антибіотики і ін), використовувані для приготування комбікормів і складання раціонів на основі зернофуражу і соковитих кормів.
В залежності від вмісту в добавках протеїну,
біологічно активних речовин та потребив цих речовинах тварин різних видів, статевовікових і виробничих груп білково-вітамінні та інші добавки вводять в зернові суміші в кількості від 5до 25% по
масі. Частина зерна при виробленні комбікормів з
БВК може бути замінена трав'яний борошном, мучка, зерновідходами, висівками. Всі компоненти
комбікормів, включаючи БВК, повинні бути ретельно перемішані до однорідної маси.
БВД виробляють на державних комбікормових
заводах. На ряді міжгосподарських підприємств
може бути організоване виробництво БВК з місцевої сировини, вироблюваного в цехах по сушці знежиреного молока та інших продуктів.
Для поповнення нестачі протеїну в раціонах
жуйних готують кормові добавки з карбамідом і
амонійного солями. Карбаміду концентрат забороняється використовувати в чистому вигляді. Максимальна норма введення його в кормову суміш для
жуйних тварин повинна бути в межах 10-12%, що
відповідає 1,7-2%чистого карбаміду. Додають його
тільки в комбікорми для великої рогатої худоби
старше 6-місячного віку і овець старше 4-місячного
віку. Комбікорми, містять карбаміду концентрат, не
рекомендується згодовувати хворою твариною, високопродуктивним, сухостійним і новотельная корова, а також бикам і баранам-виробникам.
Комбікорми, містять карбамід, вводять в раціон поступово протягом 7-10 днів, причому в перший день згодовується 1/5 частина загальної кількості концентратів.
В даний час впроваджується в тваринництво
біологічно активна кормова добавка В «Марімікс
37 +В» - це добре збалансована суміш борошна З
креветки, борошна з кальмара, морських водоростей, зародків пшениці, пробіотику на основі бактерій роду Васillus і морського кальцію. Вона позитивно впливає на обмін речовин; упідсисних свиноматок поліпшуються апетит і молокоутворення, що
дозволяє зберегти отримане потомство
Біологічна дія нового кормового фактора проявляється через перетравність поживних речовин
раціону та обмінні процеси в організмі тварин, що
є критерієм пізнання етапів формування продуктивності в створюваних умовах годівлі. Порівняно
ранню оцінку придатності новоствореного кормового засобу (БВМД) можна провести за результатами дослідження крові.
Досліджувана БВМД «Енервік» розроблена до
двоінгредієнтного раціону (ячмінь і пшениця) і
містить карнітин, функція якого полягає в перенесенні жирних кислот із середнім і довгим ланцюгом
через мембрани всередину мітохондрій, де відбувається їх окиснення з наступним синтезом.
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Корми рослинного походження, які становлять
основну частину раціону, містять незначну кількість карнітину, тому виникає потреба в додатковому його введенні в раціон тварин.
В зв’язку з цим актуальним є проведення досліджень, спрямованих на розробку нових науково
обґрунтованих підходів до проблеми раціонального
використання концентрованих кормів та вдосконалення підготовки їх до згодовування свиням.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Значний внесок у вдосконалення існуючих і
створення нових кормових добавок, у тому числі
БВМД, адаптованих до сучасних господарсько-економічних умов ведення тваринництва, зробили М.
О. Мазуренко, І. І. Ібатуллін , І. Т. Кіщак, Л. І. Подобєд, А. І. Свєженцов, Р. Й. Кравців і Я. І. Півторак, А. В. Гуцол, Г. О. Богданов, Л. С. Дяченко, В.
С. Бомко, Т. В. Сивик та інші вчені.
Український ринок насичений сировиною і готовими кормовими продуктами, у тому числі і
БВМД різних вітчизняних та зарубіжних фірм. Добавки різняться за чисельністю та абсолютним умістом елементів живлення, кількість яких іноді сягає
тридцяти і більше. Це продукція АТ «Київ – Атлантик – Україна», ТОВ «Єврокорм сучасна годівля»,
ТОВ «Текро» та ін.
Згідно з реєстром агентства Soya News щорічно реєструється більше трьохсот кормових добавок. Найбільшу групу з них становлять добавки для
підвищення перетравності й оптимізації травлення
тварин – близько 70 назв. Більшість з них представлена в основному імпортними виробниками із Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Франції та інших
країн. Але спеціалісти господарств часто критично
ставляться до універсалізації застосування таких
добавок.
За даними дослідників однією з умов
отримання високоякісної продукції та економного
використання кормів є застосування БВМД, що які
містять необхідні енергетичні і біологічно активні
речовини, усуваючи їх дефіцит у кормах і
виконуючи роль каталізаторів (прискорювачів)
обмінних процесів в організмі. Ефективне і
раціональне використання їх у годівлі свиней
дозволяє
значно
підвищити
коефіцієнти
перетравлення та засвоєння поживних речовин
корму, продуктивність і збереженість тварин.
БВМД – це доповнення до раціону, що регулюють
кількість і співвідношення в ньому поживних
речовин, які забезпечують високу продуктивність
сільськогосподарських тварин.
Мета дослідження. Вивчити вплив нового кормового фактора у вигляді білково-вітамінно-мінеральної добавки «Енервік» на продуктивність відлучених поросят при згодовуванні її в складі раціону в різних пропорціях відповідно до періоду
вирощування тварин.
Методика дослідження.
Зміни живої маси піддослідних свиней визначали шляхом їх індивідуального щомісячного зважування, і на основі одержаних даних вираховували середньодобові прирости – помісячно і за період досліду. За результатами обліку спожитих

28
кормів і приростів визначали витрати кормів на 1 кг
приросту в енергетичних кормових одиницях
(ЕКО).
Науково-господарський дослід проведений на
трьох групах-аналогах молодняку свиней великої
білої породи, по 11 голів у кожній (табл. 1). Початкова жива маса становила 8,5 кг. Поросят відлучали
від свиноматок в 28-добовому віці, після чого формували поголів’я для зрівняльного періоду.
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Після 15-добового зрівняльного періоду, тварини другої групи за фази годівлі від 20 до 35 кг
одержували в основному раціоні БВМД «Енервік»
- стартер з умістом карнітину 50 г на 1 т
комбікорму. За фази годівлі 35 - 65 кг молодняк
одержував БВМД «Енервік» - гроуер, а від 65 до
110 кг - БВМД «Енервік» - фінішер.

Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду
Характеристика годівлі по періодах
тварин, зрівняльний
основний
Група
гол.
14-20кг
20-35кг
35-65кг
65 - 110 кг
(15 діб)
(31 доба)
(36 діб)
(60 діб)
ОР-комбікорм з ОР + БВМД стартер, без ОР + БВМД гроуер, без ОР + БВМД фінішер,
1
11
БВМД – 25%
карнітину, 25%
карнітину, 15%
без карнітину, 10%
ОР + БВМД «Енервік»ОР + БВМД «ЕнерОР-комбікорм з
ОР + БВМД «Енервік»2
11
стартер, 50 г/т
вік»- фінішер 50 г/т
БВМД – 25%
гроуер, 50 г/т карнітину
карнітину
карнітину
ОР + БВМД «Енервік»- ОР + БВМД «Енервік»- ОР + БВМД «ЕнерОР-комбікорм з
3
11
стартер 100 г/т
гроуер, 100 г/т
вік»- фінішер, 100 г/т
БВМД – 25%
карнітину
карнітину
карнітину
Молодняк третьої групи в такі ж фази годівлі
одержував БВМД «Енервік»-стартер – 25 %, БВМД
«Енервік»-гроуер – 15 %, БВМД «Енервік»-фінішер
– 10 %, але карнітину містилось в комбікормі з розрахунку 100 г на 1 т, тобто, вдвічі більше, ніж у
другій групі.
Раціон тварин складався із дерті ячменю, пшениці та БВМД «Енервік» згідно зі схемою досліду.
Добова норма корму згодовувалася в сухому
вигляді двічі на добу. Водозабезпечення здійснювалось із соскових автонапувалок. Утримувались тварини в групових станках по 11 голів, відповідно до
кількості піддослідних груп, у типовому свинарнику для вирощування молодняку. Догляд
здійснювався відповідно до розпорядку дня ферми.
Біометрична обробка цифрового матеріал проведена за М.О. Плохінським [3].

Результати досліджень. При використанні в
годівлі поросят БВМД «Енервік» одержано позивний результат. В зрівняльний період поросята всіх
трьох груп споживали однаковий раціон. Він складався із тих самих кормів, які будуть використовуватись в основний період, але склад БВМД
відповідав певній віковій групі.
В структурі раціону дерть ячмінна становила
50%, а дерть пшенична і БВМД – по 25%. В натурі
поросята одержували 1,5 кг корму, в тому числі
дерті ячмінної – 0,75 кг, дерті пшеничної та БВМД
– по 0,375 г. Загальна поживність становила 1,79
ЕКО і 212 г перетравного протеїну (табл. 3.3.).
Тварини були повністю забезпечені регламентованими елементами живлення в основному за
рахунок БВМД.
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Таблиця 2

Раціон поросят у фазу годівлі 14 – 20 кг

Аналіз раціону, проведений згідно із сучасними рекомендаціями, свідчить, що відношення
амінокислот до сирого протеїну, сухої речовини та

лізину відповідає нормі і навіть дещо перевищує її
(табл. 3).
Виняток становить триптофан, показники
якого були дещо нижчими від норми.
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Таблиця 3
Аналіз раціону поросят у фазу годівлі 14 – 20 кг
Відношення амінокислот до:
Показник

«ідеального
протеїну»

факт

норма

факт

норма

Лізин,%

5,2

6,11

1,2

1,32

100

100

100

Метіонін+цистин,%

3,07

3,38

0,71

0,73

59,07

55,32

59

55,32

Треонін,%

3,39

3,66

0,78

0,79

65,06

59,82

65

59,82

Триптофан,%

0,94

0,71

0,22

0,15

18,05

11,7

18

11,69

0,78

0,94

-

-

-

-

-

-

66,67

64,76

-

-

-

-

-

-

факт

норма

лізину

факт

СР

норма

СП

Відношення лізину
до обмінної енергії,
г/МДж
Енерго-протеїнове
співвідношення,
МДж/кг СП
За такого фону годівлі відібрані для досліду
поросята протягом 15-добового зрівняльного

періоду мали середньодобові прирости в межах
400-407 г (табл.4).
Таблиця 4
Продуктивність поросят у зрівняльний період досліду, від 14 до 20 кг живої маси
Група
1
2
3

Показник
Жива маса:
на початок періоду, кг
на кінець періоду, кг
тривалість періоду, діб
Приріст:
абсолютний, кг
середньодобовий, г
± до контролю, г
± до контролю, %
Витрати корму на 1кг

15,57±0,39
21,66±0,37
15

15,7±0,35
21,7±0,32
15

16,1±0,49
22,16±0,46
15

6,09±0,06
406±4,21
-

6,03±0,09
402±5,77
-4
-0,9

6,1±0,07
407±4,47
+1
+0,24

4,4

4,3

4,39

-

-0,1

-0,01

-

-2,2

-0,23

приросту, ЕКО
± до контролю, ЕКО
± до контролю,%
Жива маса на кінець періоду становила в середньому 22 кг. Витрати корму на 1 кг приросту
були в межах 4,4 ЕКО.
Після зрівняльного періоду молодняк свиней
всіх трьох груп одержував в основному раціоні
БВМД «Енервік» - стартер. Різниця полягає в тому,

що в другій групі тварини споживали карнітин з розрахунку 50 г/т комбікорму, а в третій – 100 г/т. За
показниками продуктивності в цю фазу годівлі
(табл. 3.6; додаток А.1) більш ефективнішим був
раціон із карнітином у дозі 50 г/т комбікорму.
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Таблиця 5

Продуктивність поросят від 20 до 35 кг живої маси, M±m, n=11
Групи
1 (контрольна)
2
Жива маса:
на початок періоду, кг
на кінець періоду, кг
тривалість періоду, діб
Приріст: абсолютний, кг
середньодобовий, г
± до контролю, г
± до контролю,%
Витрати корму на 1 кг приросту, ЕКО
± до контролю ЕКО
± до контролю,%
Так, середньодобові прирости молодняку свиней другої групи були більшими від контрольних
на 62 г, або на 10,9 % (Р˂0,001). Відповідно і абсолютний приріст у цих тварин збільшується на 1,92
кг. Витрати корму на 1 кг приросту зменшуються
на 0,43 ЕКО, або на 10,02 %.
За згодовування молодняку свиней БВМД
«Енервік» із карнітином у кількості 100 г/т

21,66±0,37
39,14±0,53
31
17,48±0,27
564±8,58
4,29
-

21,28±0,32
40,68±0,48
31
19,4±0,56
626±8,21
+62
+10,9
3,86
-0,43
-10,02

3
22,16±0,46
40,27±0,56
31
18,11±0,28
584±8,63
+20
+4,54
4,14
-0,15
-3,5

комбікорму одержані результати також позитивні,
але дещо нижчі показники, а саме: середньодобові
прирости збільшуються (проти контролю) на 20 г,
або на 3,54 %, проте це на 42 г, або на 7,3 % нижче
від показника другої групи. Витрати корму на 1 кг
приросту зменшуються на 0,15 ЕКО, або на 3,5 %.
В фазу годівлі 20 – 35 кг молодняк одержував у
раціоні 2 кг корму у фізичному вираженні (табл.6).
Таблиця 6
Раціон молодняку свиней за фази годівлі 20 – 35 кг
Корми
Корми
дерть
дерть
БВМД
У раціоні
Норма
Показник
ячмінна
пшенична
міститься
Кількість корму, кг
1,0
0,6
0,4
2,0
Обмінна енергія, МДж
22,2
12,77
6,71
3,72
23,23
Енергетичні корм. од.
2,22
1,27
0,78
0,372
2,42
Суха речовина
1720
850
510
360
1720
Сирий протеїн, г
285
110
80
136
326
Перетравний протеїн, г
243
78
57,5
123
259
Лізин, г
13
4,4
1,68
13,6
19,65
Метіонін+цистин, г
7,7
3,9
2,04
5,6
11,54
Треонін, г
8,4
3,0
1,68
7,4
12,08
Триптофан, г
2,34
1,8
0,78
0,16
2,74
Сира клітковина, г
114
49
10,2
59,2
Сіль кухонна, г
10
10
Кальцій, г
14,4
2,69
0,72
12,4
14,81
Фосфор, г
12
3,62
1,76
6,56
11,94
Залізо, мг
150
64,3
32
360
456,3
Мідь, мг
20,6
2,93
1,03
160
164
Цинк, мг
206
25,31
14,2
360
399,51
Марганець, мг
138
13,22
22,32
160
195,5
Кобальт, мг
2,06
0,172
0,018
2
2,19
Йод, мг
0,4
0,22
0,024
4,8
5,044
Селен, мг
0,43
1
1
Вітаміни: А, тис. МО
4,99
28,0
28,0
D, тис. МО
0,5
3,6
3,6
Е, мг
49,9
27,87
10,2
180
218,1
В1, мг
3,96
3,4
2,41
6,0
11,81
В2, мг
5,16
1,62
0,8
16
18,42
В3, мг
24,1
5,76
40
45,76
В4, мг
1900
800
584
1000
2384
В5, мг
100
36,9
31,22
80
148,12
В12, мг
39,6
100
100

32
За обмінною енергією, ЕКО, протеїном, лізином і за більшістю контрольованих показників тварини були повністю забезпечені необхідними елементами живлення. Виняток становить лише клітковина, якої дещо не вистачало до норми, але це не
вплинуло на одержання достатнього для цього віку
рівня середньодобових приростів: 564 г (1 гр.); 626
г (2 гр.); 584 г (3 гр.). В структурі раціону дерть
ячмінна становила 50%, дерть пшенична – 30%,
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БВМД – 20 %, за їх маси, відповідно, 1,0; 0,6 та 0,4
кг.
Аналіз раціону, проведений згідно із сучасними рекомендаціями, свідчить, що показники
відношення амінокислот до сирого протеїну, сухої
речовини та лізину відповідали нормі або були
близькими до неї (табл.7). Енерго-протеїнове
співвідношення навіть дещо переважало норму.
Таблиця 7

Аналіз раціону за фази годівлі 20-35 кг
Відношення амінокислот до:
«ідеального
СП

СР

лізину

Лізин,%
Метіонін+цистин,%
Треонін,%
Триптофан,%
Відношення
лізину
до обмінної
енергії,
г/МДж
Енерго-протеїнове
співвідношення,
МДж/кг СП

факт

норм
а

факт

норм
а

факт

норм
а

факт

Показник

норм
а

протеїну»

5,2

6,02

1,2

1,14

100

100

100

3,12
3,39
0,94

3,53
3,7
0,84

0,71
0,78
0,14

0,87
0,7
0,16

58,96
65,06
18,05

58,72
61,47
14,0

59
65
18

58,73
61,48
13,94

0,78

0,84

-

-

-

-

-

-

66,67

71,25

-

-

-

-

-

-

Отже, карнітин у раціоні молодняку свиней за
фази годівлі 20 – 35 кг справляє позитивний вплив
на показники продуктивності. Кращими вони були
за дози карнітину 50 г/т комбікорму.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Споживання БВМД «Енервік» з карнітином
зумовлює вірогідне (Р˂0,001) підвищення показників живої маси та абсолютного приросту при
зменшенні витрат корму 1 кг приросту на 11,3 %.
Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні БВМД «Енервік» помітно дав позитивний
результат, при вазі 20-35 кг, середньодобовий приріст становив 626±8 г проти 564±8 г у контролі.
Перспектива подальших досліджень спрямована на вивчення споживання БВМД «Енервік» на
вирощуванні та відгодівлі молодняку свиней.
Список літератури
1. Білявцева В. В. Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» / В. В.Білявцева, А. В. Гуцол // Наук. вісник Львівського
НУВМБТ ім. С. З. Гжицького. – 2016. – Т. 18, №1.
– Ч. 3. – С. 3 – 8.
2. Білявцева В. В. Перспективна кормова добавка / В. В. Білявцева // Зернобобові культури та
соя для сталого розвитку аграрного виробництва
України: матеріали міжнар. наук. Конф. (Вінниця,
11–12 серп. 2016 р.). – Вінниця, 2016. – С. 161–162.
3. Білявцева В. В. Патент України на корисну
модель: Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней / А. В. Гуцол, М. О. Мазуренко, Н. В.

Гуцол, В. В. Білявцева. – № U 110774; опубл.
25.10.16 р, Бюл. № 20.
4. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. – М.: Колос, 1969. – 352с.
5. C. Yang, M.A. Chowdhury, Y. Huo, J. Gong
(2015). Phytogenic compounds as alternatives to infeed antibiotics: potentials and challenges in application Pathogens, 4 (1). 137-156.
6. Molchanov, A. A., Zhukova, I. O., & Antipin,
S. L. (2016). Substantiation of the use of phytobitics to
correct protective functions of swine body. Scientific
Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 18(1), 7680.
7. Qianqian Huang, Xiuli Liu, Guoqi Zhao, Tianming Hu, Yuxi Wang, (2018), Potential and challenges
of tannins as an alternative to in-feed antibiotics for
farm animal production: A review. Animal Nutrition
137-150, DOI: 10.1016/j.aninu.2017.09.004.
8. Vondruskova, H & Slamova, R & Trckova,
Martina & Zraly, Z & Pavlik, Ivo. (2009). Alternative
to antibiotic growth promoters in prevention of diarrhoea in weaned piglets: A review. Vet Med-Czech. 55.
10.17221/2998-VETMED.
9. Windisch, Wilhelm & Rohrer, E & Schedle,
Karl. (2009). Phytogenic feed additives to young piglets and poultry: Mechanisms and application. Phytogenics in Animal Nutrition-Natural Concepts to Optimize Gut Health and Performance. 19-38.

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
ВПЛИВ ГЕТОРОЗИСУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ТОВАРНОЇ РИБИ

33

Дацюк І.В.
Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
THE EFFECTS OF HETOROSIS IN THE GROWING OF COMMERCIAL FISH
Datsyuk I.
Candidate of Agricultural Sciences, Senior Lecturer
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya, Ukraine
Анотація
У результаті проведених наукових досліджень завданням даної роботи було визначити вплив гетерозису при вирощуванні товарної риби.
Метою наукових досліджень є шляхи покращення інтенсивної технології виробництва товарної риби
в умовах даного господарства.
В ставу "Ометинці" собівартість одиниці продукції склала 20,87 гривень, реалізаційна ціна 23,88 грн.,
а в ставу "Панський"- 20,77 гривень та 23,98 грн. відповідно. Занижена реалізаційна ціна продукції ставу
" Панський " пов'язана з низькою ціною рослиноїдних риб, яка складала 20 грн. за кілограм відносна частка
яких становила половину від загальної кількості виловленої риби. Прибуток від реалізації продукції ставу
"Панський" становить 54500 гривень, а ставу "Ометинці" 53600 гривень, що відповідає рівню рентабельності 14% та 15 %.
Об’єктом досліджень служили однорічки та дворічки коропа антонівського-зозулинецького і люблінського внутріпородних типів української рам частої породи.
Abstract
As a result of the scientific researches the task of this work was to determine the influence of heterosis in the
production of commercial fish.
The purpose of scientific research is to improve the intensive technology of production of marketable fish in
a given farm.
In Ometyntsi pond, the unit cost was UAH 20.87, the selling price was UAH 23.88, and in the Pansky pond
- UAH 20.77 and UAH 23.98. in accordance. The low sales price of the Pansky pond is associated with the low
price of herbivorous fish, which amounted to 20 UAH. per kilogram the relative share of which was half of the
total amount of fish caught. Profit from sales of Pansky pond is UAH 54500, and Ometyntsi pond is UAH 53600,
which corresponds to a profit margin of 14% and 15%.
The object of research was the one- and two-year-old carp of the Antonov-Zozulinets and Lublin intra-breed
types of Ukrainian frames of frequent breed.
Ключові слова: гетерозис, товарна риба, вирощування, рентабельність, реалізаційна ціна, однорічки,
дворічки, короп.
Keywords: heterosis, commercial fish, cultivation, profitability, selling price, annuals, two-year-olds, carp.
Актуальність.
Теоретичне підґрунтя і світова практика фактично і достатньо переконливо свідчать про те, що
перспективи забезпечення людства повноцінним
білком тваринного походження на рівні сучасного
стану достатньо проблематичні. Середньострокова
можливість вирішення цієї глобальної, об’єктивно
існуючої проблеми пов’язана певною, але суттєвою
мірою з виробництвом продукції рибництва.
Загальновідомо, що становлення людства як
соціуму протягом тривалого історичного періоду,
тісно пов’язане з харчовим раціоном, в складі якого
тваринний білок мав велике і постійно зростаюче
значення. Для забезпечення людства тваринним
білком первісна людина удосконалювала своєрідну
технологію мисливства і рибальства, що забезпечувало певною мірою потреби людини на територіях
проживання [4, 5].
Стале, постійно зростаюче збільшення чисельності людей на планеті логічно супроводжувалося
скороченням природних ареалів рослин і тварин на
фоні розширення потреб людини в продукції, яку
людство отримувало з рослин і тварин. За таких

умов вихід з існуючого протиріччя було знайдено
на шляхах поступової і достатньо тривалої в часі і
просторі на різному рівні трансформації, яка призвела до переходу від збирання їстівних рослин до
рослинництва та від полювання на тварин до тваринництва.
На цьому фоні, завдячуючи значною мірою
взаємовідношенням людей і риб в різних природних середовищах, протягом попередніх століть гострих протиріч між людиною і рибою не спостерігалося. Людству вистачало продукції рибальства, яку
воно отримувало від промислу в річкових системах,
озерах та прибережного морського лову. Розглянута ситуація існувала протягом тривалого часу і
тільки повільно почала змінюватися з різною швидкістю на різних континентах, у різних державних
утвореннях по мірі того, як чисельність людства
зростала, потреба в продукції рибальства поступово нарощувалася і почали формуватися ринкові
товарні відносини[2, 6].
Риба та її продукти посідають істотне місце в
харчуванні людини. За вмістом основних поживних
речовин, незамінних амінокислот, ненасичених
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жирних кислот, вітамінів та мінеральних речовин, а
також за легкою перетравністю і засвоюваністю
м'ясо риби можна віднести до дієтичного продукту.
Воно містить 16-21 % легко перетравного білка,
який за біологічною цінністю не тільки не поступається білку теплокровних тварин, а й за деякими
показниками перевершує його.
Загальновідомо, що риба – живий природний
ресурс, який об’єктивно має здатність відновлюватися, але за домінуючої умови з урахуванням
складу промислової іхтіофауни щорічний вилов не
повинен перевищувати обсяги щорічного відновлення. Загальновідома концепція запропонована
читачеві у спрощеному вигляді, але саме вона покладена в принцип квотування промислу, його регламентації, промислових прогнозів[1].
На превеликий жаль протягом останнього
століття цей принцип суттєво порушувався, як у
національних, так і нейтральних акваторіях. Одночасно з цим об’єктивно існуючим фактом були доведені якісні і кількісні параметри рибних запасів,
запропоновані межі доцільних обсягів щорічного
промислу, при цьому наголошувалося на необхідної поряд з квотуванням промислу, розгорнути
широкі роботи на державному і міждержавному
рівнях, з оптимізації умов відтворення в природних
і штучних умовах відтворення риб. Такі заходи на
думку нових генерацій науковців сформували нову,
сучасну концепцію – для підтримання на необхідному рівні чисельності і видового складу риб в
рибопромислових акваторіях вимагає додаткових
витрат, знижуючи ефективність рибальства, але є
необхідним для забезпечення відповідного рівня
промислу і рибництва.
Ситуація, яка склалася сьогодні в промислі,
істотно погіршується, завдячуючи погіршенню
умов середовища, що викликано негативним тиском факторів антропогенного походження. Виходячи з викладеного, логічно констатувати, що
сьогодні, у середньостроковій, у довгостроковій
перспективах суттєве збільшення обсягів промислу, що практично ідентично полюванню, достатньо проблематично. Виходячи з викладеного, подальше нарощування обсягів сучасного рибальства
маловірогідно, можливості фактичного полювання
на риб відповідними знаряддями лову досягли
свого максимуму і перспективи нарощування обсягів рибопродукції в першу чергу високої якості
необхідно пов’язувати з рибництвом[5].
Рибництво на відміну від рибальства має
відносно коротку історію, історія сучасного рибництва не перевищує 100 – 150 років, що порівняно
з рибальством коротка миттєвість. Розглядаючи
процес становлення і розвитку рибництва, необхідно наголосити на тому, що протягом цього у
практичному плані зроблено дуже багато, що сприяло створенню існуючих технологій, які дозволяють отримувати високу кількість рибопродукції високої якості на прийнятному рівні економічної
ефективності, які сьогодні входять в протиріччя,
або знаходяться на рівні економічної доцільності в
мінливих економічних умовах.
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Поряд з цим сьогодні існують чисельні наукові
розробки, які дозволяють суттєво розширити сучасні уявлення відносно біології риб – об’єктів сучасного і перспективного рибництва, що відкриває
нові можливості для створення нових, удосконалення існуючих технологій[1].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вплив гетерозису на вирощування товарної риби
вивчали ряд науковців, перші роботи з генетики та
селекції ставових риб відносяться до 30-40-х років.
Надзвичайно велике значення мали проведенні в ті
роки В.С. Кірпічніковим, К.А. Головінським та Є.І.
Балашиною дослідження з генетики лускового покриву у коропа. Отримані в цих дослідженнях дані
відразу ж знайшли практичне застосування в селекційно-племінній роботі. У 30-40-ві роки в нашій
державі під керівництвом А.І. Кузьоми почалася селекційна робота з коропом, що завершилася згодом
створенням українських порід коропа. В довоєнний
період за ініціативою В.С. Кірпічнікова була розпочата робота по гібридизації коропа з сазаном, яка
підтвердила ефективність промислового схрещування в рибництві. Кінець 40-х - початок 50-х
років пов'язаний з організацією робіт по селекції
ропшинського, білоруського та парского коропів
(ці роботи очолювали В.С. Кірпічніков, Д.П.
Поліксьонов, К.А. Головінська). У цей же період
К.А. Головінським і Д.Д. Ромашовим були виконані
дослідження одностатевої форми срібного карася,
що завершилися відкриттям природного гіногенезу
у даного виду. Щоб збільшити вихід личинок від
самок коропів, забезпечити одержання молоді в
ранні строки і подовжити період їх вирощування,
знизити витрати на утримання та зменшити поголів'я плідників риб, підвищити інтенсивність їх
використання, протягом останніх років впроваджується інкубація ікри заводським методом. Для
отримання личинок коропа в такий спосіб потрібно
в 4 рази менше плідників порівняно з природним
нерестом завдяки зростанню виходу личинок від
однієї самки від 75 до 200 тис. екз. Загальна економічна ефективність при цьому підвищується на
40 %[2, 4].
Ряд науковців припускають, що при вирощуванні риби у полікультурі, розрахунки норм посадки по кожному виду проводять окремо.
За діючими нормативами величина виходу
цьоголіток від посаджених на вирощування личинок становить, залежно від зони ведення рибництва: по коропу - 30-40 %, по рослиноїдних рибах
- 25-30 %. Середня маса цьоголіток по зонах становить відповідно: по коропу - 25-30 г; по білому
амуру, білому та строкатому товстолобах - 25-30
г[1, 5].
За діючими нормативами величина виходу
дволіток від посаджених однорічок по зонах становить: по коропу і рослиноїдних рибах у обвалованих ставах площею до 150 га - 80-85 %, площею понад 150 га - 75-80 %. Середня нормативна маса
дволіток, культивованих у ставових рибних господарствах, становить: по коропу: у зоні Полісся - 400
г; Лісостеповій - 450 г; у Північностеповій та
Південностеповій - 500 г; по білому товстолобу -
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відповідно 300; 350; 600 і 700 г; по строкатому
товстолобу - 350; 400; 500 і 600 г; по білому амуру
- 350; 400; 500 і 800 г[1, 3].
Мета дослідження. Метою даного дослідження є шляхи покращення інтенсивної технології виробництва товарної риби в умовах даного
господарства.
Методика дослідження. При виконанні даного дослідження були використані первинні та
вторинні документи: річні звіти про вирощування і
вилов товарної риби в ставах КП "Добробут" звіти
про виконання основних показників по підприємству. Також використовувалася документація первинного обліку: акти зариблення і облову ставів та
картки контрольних ловів.
Виконання поставлених завдань передбачає
використання гідрохімічних, гідробіологічних та
іхтіологічних методів досліджень.
Дослідження проведенні навесні, проводили
роботи із зариблення нагульних ставів, проводили
контрольні лови для визначення показників росту
риби. В осінній період виловлювали та реалізовували рибу. При оформленні роботи були використанні також матеріали господарства та нормативні
документи.
Якість води у ставах господарства оцінювали
за загальноприйнятими гідрохімічними показниками, а саме: температура води, кількість розчиненого у воді кисню, активна реакція води (водневий
показник рН), окиснюваність, кількість біогенних
речовин. Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками.
Контроль якості води у джерелі водонаповнення (р. Гороховатка) та ставах господарства
проводився Вінницькою санепідемстанцією, яка
має акредитовану лабораторію та виконує аналізи
згідно СН-249-63. Звітність по формі 2ТПВодогосп здається в облводгосп.
Для оцінки стану природної кормової бази
білого амура на різних етапах його індивідуального
розвитку відбирали проби фітопланктону та зоопланктону сіткою Апштейна конічної форми з млинарського сита №70, для чого проціджували 50л
води. Проби фіксували формаліном і обробляли у
лабораторних умовах камерально-відстійним способом. Ступінь заростання ставів вищою водяною
рослинністю оцінювали візуально. Запаси вищої
водяної рослинності визначали укісним методом та
подальшим зважуванням [15].
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Контроль за ростом риби проводили за результатами контрольних ловів 1, 10 і 20 числа кожного
місяця, їх проводили волокушею чи бреднем на 2–
З ділянках із загальним виловом не менше 0,5 %
кількості риби, від зарибленої у став.
На кожен став був заведений журнал, де записували результати щоденного огляду та виконані
роботи на ставу: профілактика захворювань,
поліпшення гідрохімічного режиму, внесення добрив, скошування водної вищої рослинності,
годівля риби, контрольне обловлювання тощо.
Протягом вегетаційного періоду проводили
вивчення в ставах впливу екологічних умов, зокрема термічного та кисневого режиму, гідрохімічний стан водойм та розвиток природної кормової бази, а також технологічних параметрів середовища та ефективність вирощування цьоголіток та
товарної риби.
Визначення економічної ефективності впливу
гетерозису при вирощуванні товарної риби враховували показники щільності посадки річняків
(шт./га), масу однорічок (кг), рибопродуктивність
нагульних ставів (кг/га), середню штучну масу товарної риби (г), затрати кормів на 1 ц товарної продукції (ц), собівартість 1 ц товарної риби (грн.), реалізаційну ціну 1 ц товарної риби (грн.), виручку від
реалізації товарної риби (тис. грн.), прибуток (грн.),
на основі яких порівнювали дані протягом трьох
років.
Для визначення потреби ставу в добриві використовувався метод, який може бути названий
хімічним. Він ґрунтується на доведенні вмісту
азоту та фосфору до оптимальних величин. І. М.
Шерман (2001) вважав, що кількість азотно – фосфорних добрив, які вносяться, потрібно розраховувати за фактичним вмістом їх у ставовій воді з
урахуванням доведення концентрації азоту до 2,
фосфору – до 0,5 мг/л.
Результати досліджень. Ранньою весною зі
сходом льоду було розпочато зариблення нагульних ставів. За календарним сроком це припало на
другу декаду березня.
Зариблення ставу "Ометинці" проводилося за
рахунок власного рибопосадкового матеріалу коропа та часткового купівлею рослиноїдних риб в інших спеціалізованих рибних господарствах. Дані
про зариблення наведені в (табл. 1)
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Нагульний став "Панський" був зариблений
рибопосадковим матеріалом коропа закупленим у
рибному господарстві "Меркурій" та товстолобиком.
Виходячи з результатів зариблення можна зробити висновок, що став "Ометинці" був зариблений
річняками коропа української рам частої породи з
розрахунку 1000 шт./га та товстолобиком 500
шт./га. Став "Панський" був зариблений річняками
помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозулинецького і люблінського внутріпородних типів української рам частої
породи з розрахунку 1000 шт./га, дворічками
товстолоба з розрахунку 500 шт./га.
Отже для зариблення досліджуваних ставів
відбулося річняками коропа, маса яких переважала
нормативну та двох річками товстолобика. Під час
всього вегетаційного періоду росту і розвитку риби
проводили рибоводні заходи, що сприяли кращому
росту риби. А саме проводили внесення органічних
добрив у вигляді перегною великої рогатої худоба з
розрахунку 2,5 т/га. та часткової підгодівлі риби в
літній період, під час жнив та після них.
Для визначення інтенсивності росту дволіток
коропа кожну декаду місяця проводились кон-
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Таблиця 1
Результати зариблення нагульних ставів
Посаджено
Щільність посадки тис. шт.
Коропа
Товстолобика
Короп
Товстолобика

середньоюмасою,г
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трольні лови, виловлена риба зважувалася, визначались середні величини, складали акт контрольного
лову, для більш наглядного відображення інтенсивності росту дволіток коропа складений графік росту
дволіток коропа по ставах (табл.2). В якості
знаряддя лову при проведенні контрольних обловів
використовують волокуші, неводи та ін., розмір
яких залежить від площі ставу, а комірки – від розміру риби. Як правило, обловлюють декілька ділянок ставу. Всю виловлену рибу рахують і поміщають у зважене відро з водою і встановлюють на терези. По різниці мас визначають загальну масу
риби, а знаючи її кількість, визначають середню
масу риби. Отриманні дані використовують для
визначення середньої маси риби і розрахунку показників приросту.
Перший контрольний лов риби припав на
другу декаду травня коли середньодобова температура води становила 15 градусів. З 5 травня в досліджуваних ставах було розпочато підгодівлю
риби кормами власного виробництва. Добова даванка становила до 30% від потреби, а тому повністю не забезпечувала товарну рибу поживними
речовинами та білком.
Таблиця 2

№

Графік росту риби нагульних ставів "Панський" та "Ометинці"
Дата
Маса риби по ставках, г.

Нормативний

контрольного
Панський

Ометинці

показник

66
110
127
160
214
259
335
368
405
450
489
505
514
522
529

61
102
119
154
209
252
321
361
399
442
472
485
496
501
508

40
65
90
120
150
190
230
280
340
370
400
430
438
445
450

лову
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

12.05.18
22.05.18
03.06.18
13.06.18
23.06.18
03.07.18
13.07.18
23.07.18
02.08.18
12.08.18
22.08.18
01.09.18
11.09.18
21.09.18
01.10.18
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Вміст білка в кормо сумішах не визначався,
збалансування проводили шляхом додавання соняшникової та ріпакової макухи. Наявність того чи
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іншого зерна прямо залежало від пори року, адже в
більшості це були відходи при очистці тої чи іншої
культури на токах району.

Рис.1. Графік росту коропа нагульних ставів "Панський" та "Ометинці"
Аналізуючи даний графік (рис. 1.) можна зробити висновок, що двохлітки в ставу. "Панський"
дещо переважали своїх однолітків із ставу "Ометинці" не звертаючи увагу на однаковий корм та
рівну щільність посадки.
З настанням пониження середньодобової температури та зменшення приростів риб був розпочатий спуск нагульних ставів. За попереднім строком
це припало на другу декаду жовтня. Спочатку був
розпочатий спуск і облов ставу "Ометинці", а згодом став "Панський" Табл.№3.

Дане господарство має достатню кількість зимувальних ставів і товарна риба реалізується як одразу зі ставу так і перевозиться в зимувальні стави
для більш пізньої реалізації . Перевезення риби для
реалізації в прилеглі районні центри проводилося
живорибним транспортом та реалізовувалась в живому вигляді. Щільність посадки риби до води в
живорибному транспорті як для коропа так і для
товстолоба становила 1:3. Живорибний транспорт
був забезпечений кисневими балонами для збереження товарної риби в живому вигляді під час
транспортування та реалізації.
Таблиця 3
Графік спуску і облову ставів
Трива Трива
Початок
Кінець
лість
Початок
Кінець
лість

Назва ставу

Площа
спуску

спуску

спуску,
днів

облову

облову

облову,
днів

17

25.10.18

31.10.18

6

31.10.18

04.11.18

5

16

25.10.18

29.10.18

4

29.10.18

03.11.18

6

Став
"Ометинці"
Став
"Панський"
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З даної таблиці 3 видно, що два стави було виловлено одночасно, але тривалість облову ставу "
Ометинці " становила 5 днів – це пов’язано з тим,
що в ньому вирощувалися різні види риб. Під час
облову рибу розділяли по видах на сортувальному
столі. Перевезення риби для реалізації в прилеглі
районні центри проводилося живорибним транспортом та реалізовувалась в живому вигляді. Щільність посадки риби до води в живорибному транспорті як для коропа так і для товстолоба становила
1:3. Живорибний транспорт був забезпечений кисневими балонами для збереження товарної риби в
живому вигляді під час транспортування та реалізації.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Вивчивши результати досліджень вирощування товарних двохліток можна зробити
наступні висновки:
З використанням всіх заходів інтенсифікації,
що передбачає напів інтенсивна форма ведення
рибного господарства та правильного і вчасного їх
проведення рибні господарства можуть отримувати
значний прибуток.
Господарство проводить годівлю власними
кормами з невеликим вмістом білка, що підвищує
затрати кормів на одиницю приросту.
Використання помісних коропів першого покоління дало можливість одержати вищі прирости
двохліток в ставу "Панський" на 21 грам порівняно
із ставом "Ометинці".
Прибуток від реалізації продукції ставу "Панський" становить 54500 гривень, а ставу " Ометинці
" 53600 гривень тобто на 900 гривень, що відповідає
рівню рентабельності 14% та 15 %.
Дохід від вирощеної товарної риби із ставу
"Панський" становить 25490 грн./га., а із ставу
"Ометинці" становить 24992 грн./га., що на 498
грн./га. вищий.
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Перспектива подальших досліджень спрямована на вивчення дослідження технології вирощування товарної риби в полікультурі.
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Аннотация
Малотоннажные технологии получения аммиачной воды для малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса являются актуальной задачей на данный момент. Использование технологически гибких малотоннажных технологий позволит снизить удельные затраты на производство аммиачной воды. Наиболее
перспективными на данный момент являются процессы на базе струйно-инжекционных технологий. В работе предложено аппаратурно-технологическое оформление процесса получения аммиачной воды в
струйно-инжекционном аппарате новой конструкции.
Abstract
Small-tonnage technologies for producing ammonia water for small and medium agricultural businesses are
an urgent task at the moment. The use of technologically flexible small-tonnage technologies will reduce the unit
costs of ammonia water production. The most promising at the moment are processes based on jet-injection technologies. The paper proposes a hardware-technological design of the process of obtaining ammonia water in a jetinjection apparatus of a new design.
Ключевые слова: аммиачная вода; струйно-инжекционный аппарат; удобрения; абсорбция
Keywords: ammonia water; jet injection apparatus; fertilizers; absorption
Введение. Аммиачная вода (NH3)H2O выпускается по ГОСТ 9-92 двух марок А (массовая доля
аммиака 25%) и Б (массовая доля аммиака 18-25%)
[1]. Аммиачная вода марки А может быть использована в сельском хозяйстве как удобрение, а в животноводстве - для аммонизации кормов, в химической промышленности - для производства азотных
удобрений, а также в производстве азотной кислоты, кальцинированной соды, взрывчатых веществ, полимеров, красителей, при электролитическом производстве марганца и ферросплавов, в холодильной промышленности в качестве хладагента,
в медицине как нашатырный спирт - 10% раствор,
в нефте- и газоперерабатывающей промышленности в качестве щелочного агента для антикоррозионной защиты аппаратов и трубопроводов, а также
на установках демеркаптанизации легких углеводородных фракций и сжиженных углеводородных газов [2].
Производство азотных удобрений - стратегическая задача для аграрного сектора. На данный момент в Украине порядка 10 млн. га требуют химической мелиорации, т.к. наблюдается тенденция к
увеличению количества кислых почв. По оценкам

специалистов [3], для обеспечения химической мелиорации, необходимо внесение до 120 тис. тонн
безводного (жидкого аммиака) и до 750 тыс.тонн
аммиачной воды. Одним из сдерживающих факторов по внесению удобрений являются транспортные издержки на перевозку. Разработка высокоэффективных и малотоннажных технологий для получения аммиачной воды позволит малым и средним
аграрным предприятиям обеспечивать себя необходимым количеством удобрений.
Обзор технологий получения аммиачной
воды. Технология получения аммиачной воды основана на поглощении аммиака водой в колонах с
колпачковыми тарелками [4] и описывается уравнением:
NH3(г) + H2O ↔ NH3 · H2O ↔ NH4+ + OH−. (1)
Одним из перспективных способов получения
аммиачной воды является беспрерывный способ
получения аммиачной воды в три этапа [5]. В соответствии со способом, на первом этапе в насадочной колоне контактирует исходная вода и газообразный аммиак, непрореагировавший на втором
этапе. На втором этапе в колпачковой колонне кон-
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тактирует аммиачная вода из первого этапа (с отводом тепла) и непрореагировавший газообразный
аммиак из третьего этапа. На третьем этапе в сепараторе смесителе происходит растворение непрореагировавшего аммиака с первого этапа и свежего
газообразного аммиака с аммиачной водой со второго этапа. Полученную аммиачную воду высокой
концентрации охлаждают и отводят в склад. В данном способе решены основные проблемы, возникающие при производстве аммиачной воды по базовой схеме [4]:
- небольшая производительность;
- тепловая нагрузка на абсорбционную аппаратуру;
- оптимальная работа контактных тарелок на
второй стадии в колонне с колпачковыми тарелками.
Главным недостатком данного способа является сложность проведения процесса – аппаратурное оформление трех стадий, что увеличивает аппаратоемкость способа и как следствие, снижает
надежность при обслуживании.
В работе [2] предложен двухконтурный способ
получения аммиачной воды, который работает в
полунепрерывном режиме, т.е. пока идет абсорбция
аммиака в одном контуре, другой заполняется водой и готовиться к поступлению аммиака. Описанный режим работы установки получения аммиачной воды предполагает ее интеграцию с технологической мощностью (мощностями), в которой
происходит постоянная генерация аммиака.
Надежность и эффективность эксплуатации
установки [2] обеспечивается за счет производства
аммиачной воды непосредственно из газообразного
аммиака, минуя стадию ожижения аммиака, что делает возможным использование различных источников сырья - потоков газообразного аммиака.
Также надежность и эффективность эксплуатации установки [2] обеспечивается малой чувствительностью процесса к изменяющимся параметрам
сырьевого потока аммиака (расход, температура,
давление) за счет наличия обратной связи между
температурой в абсорбционной емкости, измеряемой соответствующим датчиком, и расходом циркулирующей охлажденной аммиачной воды, регулируемым соответствующим клапаном-регулятором. Наличие такой связи обеспечивает
необходимый съем тепла, выделяемого при абсорбции аммиака, что, в свою очередь, позволяет вести
процесс при постоянной температуре и достигать
требуемой концентрации приготовляемого раствора. Колебание расхода аммиака в значительной
степени нивелируется большим объемом абсорбента - воды или частично приготовленной аммиачной воды, циркулирующей в контуре абсорбции.
Повышение экологической безопасности установки [2] получения аммиака обеспечивается исключением проскока аммиака в атмосферу за счет
соединения первой и второй емкостей абсорбции
аммиака со скруббером посредством дыхательной
трубки.
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Таким образом, по способу [2] решены проблемы по тепловой нагрузке на аппаратуру, сокращено количество контактных аппаратов.
Расходные нормы на 1 т NH3 (100%-ного) по
базовому способу [4]: химически очищенная воды
– 3 м3; оборотная вода – 200 м3; электроэнергия –
28,8 МДж. Аммиак подается под давлением 0,2
МПа из цеха синтеза аммиака.
По способу [2] – аммиак подают при давлении
0,2 МПа и температуре не более 40С; расход аммиака 648 кг/час. В абсорберах аммиака поддерживается температура 30С и давление 1 атм, что достигается циркуляцией раствора через аппарат воздушного охлаждения. Производительность за один
цикл – 80,2 т; часовая производительность 2,5 т/час
25%-ой аммиачной воды.
Таким образом, обзор существующих технологий получения аммиачной воды показал что, перспективным направлением усовершенствования
технологии является снижение аппаратурно-технологического оформления и материалоемкости, что
может быть достигнуто за счет совмещения стадий
процесса в одном реакционном объеме с высокоинтенсивным проведением процесса. Данная задача
может быть решена за счет использования струйноинжекционных технологий [6].
Перспективы использования струйно-инжекционных аппаратов на стадии растворения
аммиака. Струйно-инжекционные аппараты используются в пищевой, биофармацевтической промышленности [6]. Работа аппаратов построена на
использовании энергии жидкости для захвата газовой фазы за счет сил трения на границе раздела фаз.
Аппараты могут работать в нескольких режимах:
режиме циркуляции по жидкой и газовой фазе, режиме подвешивания газовой фазы при циркуляции
жидкости в вертикальных каналах с опускным газожидкостным течением [6, 7]. Наличие нескольких режимов и возможность управления ими создает условия при которых возможно регулирование времени пребывания газовой фазы, и как
следствие времени контакта фаз. В случае растворения аммиака водой, данный тип аппаратов и режимы их работы могут проводить процесс с максимальной степенью превращения при большей
удельной производительности.
Принципиальная технологическая схема получения аммиачной воды на базе струйно-инжекционного аппарата [8, 9] показана на рис. 1. схема работает следующим образом. Газообразный аммиак
поступает в сепарационное пространство над
опускными трубами аппарата, захватывается потоком жидкости перетекающей из центрального циркуляционного канала с перемешивающим устройством насосного типа. За счет сил трения и диссипации
энергии
жидкости
происходит
диспергирование газообразного аммиака, который
в свою очередь распределяется по высоте опускных
труб с образованием газожидкостного слоя. Процесс захвата газовой фазы достигает равновесия
при равенстве давлений в нижних точках опускных
труб и центральной циркуляционной трубы с восходящим течением. При изменении числа оборотов
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перемешивающего устройства меняется гидродинамическая картина в аппарате, возможен режим
подвешивания газовой фазы и режим циркуляции
газожидкостного потока. Как следствие, для каждого режима характерна своя производительность
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по газовой фазе. Такая особенность работы аппарата позволяет обеспечивать технологическую гибкость работы установки.

Рис. 2. Принципиальная схема обвязки струйно-инжекционной контактной камеры:
1 – струйно-инжекционный аппарат; 2 – аппарат воздушного охлаждения;
3 – насос контура охлаждения; 4 – емкость готового продукта; 5 – насос подачи продукта
Для обеспечения максимальной производительности по целевому продукту и максимальной
степени растворения аммиака, предпочтительней
проводить процесс в режиме подвешивания газовой фазы по высоте опускных труб [9]. Данный режим обеспечивает высокое время пребывания аммиака в газожидкостном слое.
Выводы и рекомендации.
По результатам обзора перспективы использования струйно-инжекционных технологий в производстве аммиачной воды установлено:
1. Существующие технологии получения аммиачной воды ориентированы на крупнотоннажное
производство и требует значительных затрат на перевозку полученного продукта.
2. Для разработки малотоннажной установки
получения аммиачной воды может быть использована струйно-инжекционная технология на стадии
растворения газообразного аммиака, обеспечивает
высокую скорость растворения и максимальное

время пребывания аммиака в реакционном пространстве.
3. Для обеспечения максимальной производительности по целевому продукту и максимальной
степени растворения аммиака, предпочтительней
проводить процесс в режиме подвешивания газовой фазы по высоте опускных труб.
4. Для внедрения данной технологии планируется разработка опытно-промышленной установки
с оптимизацией режимов работы.
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Аннотация
В данной статье описывается конструкция респираторной полумаски. Проводится сравнение эргономических свойств различных респираторов и предлагаемого изделия, на основе чего делается вывод об
обзорности при ношении каждого из образцов.
Abstract
This article describes the design of a respiratory half mask. A comparison of the ergonomic properties of
various respirators and the proposed product is made, on the basis of which the conclusion is made about the
visibility when wearing each of the samples.
Ключевые слова: СИЗОД, респиратор, полумаска, обзорность, эргономика.
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Введение
Применение средств индивидуальной защиты
органов дыхания, как и всех средств защиты, призвано способствовать выполнению общего требования к производству - обеспечению эффективности
труда, сохранения работоспособности и здоровья
работающих. Поэтому СИЗОД должны обладать
соответствующими эргономическими свойствами,
которые обеспечиваются рядом технических параметров, зависящих от особенностей конструкций
СИЗОД.
Применение СИЗОД связано, как известно, с
ощущением дискомфорта. Большинство воспринимает СИЗОД как помеху в труде и как неудобство
для себя [1]. Большинство СИЗОД ухудшают условия видимости либо из-за ограничения поля зрения,
либо из-за низких оптических качеств щитков и покрытий, предохраняющих глаза пользователя. Ко
всем СИЗОД предъявляют минимальные требования, однако выполнение некоторых практических
задач требует улучшенных условий видимости.
Если работа связана с подъемом и спуском по
лестницам, вождением транспортных средств и
т.п., то требуются такие СИЗОД, которые лишь в

минимальной степени ограничивают поле зрения
пользователя [2].
В данной статье рассматривается конструктивное решение, позволяющее уменьшить степень
ограничения обзорности при использовании
СИЗОД.
Описание конструкции
Респиратор с удалёнными фильтрами (РУФ)
относится к классу фильтрующих респираторов,
предназначен для защиты органов дыхания персонала промышленных предприятий в условиях загрязненной окружающей воздушной среды.
Полумаска состоит из следующих основных
элементов:
лицевой
части (1), двух впускных каналов для вдыхаемого
воздуха (2) и двух присоединяемых к ним фильтрующих насадок (3). Конструкция подразумевает два
клапана вдоха, по одному на левой и правой части
маски, расположенные на торцах впускных каналов, и один клапан выдоха (4) на лицевой части
маски. За надёжное прилегание респираторной
маски к лицу отвечают обтюратор (5) и оголовье
(6).
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Рис.1. Внешний вид респиратора с удалёнными фильтрами (РУФ).
Форма присоединяемых к маске фильтрующих
насадок продолжает очертания впускных каналов.
Ключевой особенностью полумаски является
конструкция впускных каналов. В ней клапаны
вдоха удалены от лицевой части маски, и располагаются так, чтобы фильтрующие насадки при установке приняли положение на щеках носящего.
Полумаска описанной конструкции в меньшей
степени ограничивает поле зрения по сравнению с
аналогами, что положительно сказывается на эффективности и безопасности труда.
Эксперимент по определению «мёртвой зоны»
В данном эксперименте, помимо описанной
конструкции, рассматриваются ещё два респиратора: полумаска марки РУ-60М, аналоги которой
широко распространены на рынке СИЗОД (например, РПГ-67), и полумаска 3M 6200. Респиратор
РУ-60М укомплектован фильтрующими насадками
типа ДОТ-120, защищающими органы дыхания человека от вредных газо- и парообразных веществ;

на респиратор 3M 6200 установлены противоаэрозольные фильтры модели 3M 6057.
Эксперимент проводится на выделенном
участке размерами 210 х 135 см. Высота области
для проведения опыта ограничивается на отметке
160 см. Испытатель надевает респиратор и становится на среднюю линию на выделенном участке,
как отмечено на рис.2 и рис.3. Наклон головы фиксируется в общем для всех опытов положении специальным лекалом.
Испытатель с помощью лазерной указки показывает точки на плоскости выделенного для эксперимента участка, которые обозначают границу
«мёртвой зоны», в пределах которой обзор заграждён фильтрующими насадками респиратора. В это
время, ассистент отмечает эти точки маркерами.
В результате эксперимента были зафиксированы области «мёртвой зоны» трёх различных видов респираторов, включая «мёртвую зону» макета
предлагаемой в данной статье конструкции (рис.2 и
рис.3).

Рис.2. Области «мёртвой зоны» для респираторов (развёрнутый вид):
РУ-60М – красный, 3M 6200 – жёлтый, Макет РУФ – зелёный.
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Рис.3. Области «мёртвой зоны» для респираторов:
РУ-60М – красный, 3M 6200 – жёлтый, Макет РУФ – зелёный.
Данные, полученные из опыта, показывают,
что респиратор РУ-60М перекрывает самую большую область поля зрения из испытуемой тройки
СИЗОД (43,7% наблюдаемых плоскостей). Респиратор фирмы 3M, хоть и имеет конструкцию, нацеленную на уменьшение «мёртвой зоны», всё же, перекрывает значительную область (15,8%). Лучший
результат обзорности в опыте демонстрирует макет
Респиратора с удалёнными фильтрами (5,0%).
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Чепурной Ю.В.
начальник УЛК кафедры конструкции и прочности летательных аппаратов и двигателей
Харьковского национального университета Воздушных Сил
им. Ивана Кожедуба, Украина
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Аннотация
В рамках проведения процедуры диагностирования технических устройств, эксплуатирующихся на
производственных объектах, специалистами кафедры выполнен вибродиагностический контроль оборудования ряда предприятий Харькова и Харьковской области. На примере диагностики технического состояния дизельных силовых агрегатов нами рассматриваются вопросы формирования виброакустических
характеристик двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и особенности проведения расширенного анализа
параметров вибрации, выявления типовых дефектов оборудования.
Abstract
As part of the procedure for diagnosing technical devices operating at production facilities, specialists of the
department performed vibration-diagnostic testing of equipment of a number of enterprises in Kharkov and Kharkov region. Using the example of diagnosing the technical condition of diesel power units, we consider the formation of vibro-acoustic characteristics of the internal combustion engine and the features of conducting an extended analysis of vibration parameters, identifying typical equipment defects.
Ключевые слова: диагностика, вибрация, двигатель, метод, анализ.
Keywords: diagnostics, vibration, engine, method, analysis.
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Анализ параметров вибрации – единственный
метод неразрушающего контроля, позволяющий
без длительного простоя техники определить фактическое техническое состояние динамически работающего агрегата [1, 2].
Именно поэтому вибродиагностика является
обязательной процедурой при проведении экспертизы промышленной безопасности технических
устройств. В ходе выполнения данной работы диагностические исследования проводились на 7 двигателях ЯМЗ-240 НМ2 в течение двух лет. На примере этой выборки рассмотрены вопросы выявления наиболее распространенных дефектов ДВС
методом контроля по параметрам механических колебаний.
Оценка технического состояния дизельных
двигателей методом вибродиагностики осуществлялась в расширенном до 7-10 кГц частотном диапазоне. Исследования виброакустических характеристик ДВС проводились с применением методов
прямого спектрального анализа, синхронного
накопления, анализа временной реализации, фильтрации сигнала. Непосредственно сами измерения
параметров вибрации выполнялись как на холостом
ходу ДВС, так при максимальном крутящем моменте и при максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя.
Обобщая результаты проведенных исследований, можно заключить, что наибольшее распространение на дизельных двигателях получили следующие типы неисправностей и повреждений:
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− нарушение жесткости системы;
− износ элементов поршневых групп;
− нарушения в системе подачи и распределения топлива;
− повреждения подшипников коленчатого
вала;
− дефекты центровки силовых установок;
− неуравновешенность деталей коленчатого
и/или распределительного вала;
− нарушение режима и качества смазки.
Исследования особенностей повреждений элементов навесного оборудования ДВС являются
предметом отдельной работы, здесь же без претензий на полноту освещения рассматриваются только
вопросы диагностики технического состояния двигателей, оставляя за скобками дефекты генераторов, вентиляторов систем охлаждения, ременных
передач, помпы и т.п. Рассмотрим несколько примеров выявления типичных неисправностей дизельных двигателей методом контроля по параметрам механических колебаний.
Рис. 1 иллюстрирует достаточно распространенный дефект монтажа - нарушение соосности дизельного двигателя и навесного оборудования. За
непродолжительный период времени этот дефект
приводит к значительному росту величин параметров вибрации, эксплуатационный ресурс подшипников уменьшается в несколько раз, происходит
общее нарушение жесткости системы и т.д.

Рис. 1. Нарушение центровки ДВС с ярко выраженным нарушением жесткости системы
Разнообразные дефекты подшипников, используемых в конструкции ДВС, также являются
распространенной неисправностью силовых установок. На рис. 2 приведена спектральная обработка
полигармонической волны вибрации, полученной в
непосредственной близости от коренного подшипника дизельного двигателя с группой выделенных

«подшипниковых» частот. Анализ составляющих
спектра позволил сделать вывод о наличии сразу
нескольких развитых дефектов – изменении формы
тел качения и повреждении внутреннего кольца
подшипника.
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Рис. 2. Развитие дефекта подшипника коленчатого вала, общий уровень А=63,6 м/с2
С точки зрения анализа параметров виброакустической волны, наиболее эффективным считается применение сразу группы методов контроля по
параметрам механических колебаний. Комплексный диагностический подход, как правило, включает в себя метод прямого спектрального анализа,
синхронное накопление, анализ огибающей и эксцесс. Кроме того, при диагностировании дизельных
двигателей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях, к этой группе методов целесообразно добавить анализ вейвлет-преобразования и
временной реализации. Именно такое сочетание

методов вибродиагностики обеспечивает возможность максимально точной интерпретации полученных результатов с указанием степени развития
того или иного дефекта, четкого формулирования
рекомендаций по ремонту техники, разработки достоверных прогнозных моделей развития типовых
повреждений двигателей внутреннего сгорания, работающих на тяжелом топливе [1, 2]
Еще один пример полигармонической волны
вибрации, генерируемой мощным работающим дизельным двигателем, представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Полигармоническая волна вибрации, записанная в непосредственной близости от коренного подшипника двигателя ЯМЗ-240 НМ2.
Анализ измеренных характеристик позволил
выявить асимметрию временных разверток механических колебаний в районе коренного подшипника.
Амплитуда общего уровня сигнала по параметру
виброускорения составляет А=84 м/с2, что превышает предельно допустимую величину [A]= 4g [3,

4]. Частота ударных импульсов соответствует удвоенной частоте вращения коленчатого вала, причина
данного явления заключается в износе шлицов вала
привода вентилятора.
После устранения выявленного дефекта техническое состояние двигателя оценивается по пара-
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метрам механических колебаний как удовлетворительное; уровень остаточного удельного дисбаланса не превышает допустимого значения. Анализ
вибрационных процессов не выявил нарушений в
системе подачи и распределения топлива и подтвердил равномерное распределение мощности по
цилиндрам.
Говоря об исследовании виброакустических
характеристик двигателей внутреннего сгорания
нельзя не сказать о сложностях проводимого анализа, зачастую являющихся определяющими при
выборе методов и средств проведения контроля и
технического диагностирования ДВС. С точки зрения анализа параметров полигармонической волны
наиболее всего диагностику затрудняет отсутствие
априорной информации о конструктивных особенностях двигателя и трудоемкость проведения контроля на различных режимах его работы, а также
сложность доступа к измерительным точкам.
В целом, для ДВС характерно, что рабочие
процессы в различных секциях происходят в разные моменты времени, поэтому для интерпретации
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колебательного процесса, связанного с работой отдельной секции или элемента, целесообразно применение методов фильтрации (временной селекции). Любое изменение в работе двигателя (момент
впрыска, нарушения в работе ГРМ, износ поршневых колец и т.д.) влечет за собой изменение генерируемых этими элементами импульсов по фазе, амплитуде и длительности. Принято считать, что для
временной селекции этих импульсов наиболее благоприятным режимом является работа двигателя с
минимально устойчивой частотой вращения коленчатого вала [5]. Однако, для полноты получаемых
результатов, в ходе выполнения данного исследования проводились полные диагностическое обследования, которые включают в себя проведение измерений виброакустических характеристик на всех
режимах работы агрегата с использованием всех
возможностей аппаратуры для обработки сигнала.
Пример комплексного подхода к диагностике
технического состояния сложных объектов проиллюстрирован на рис. 4.

Рис.5. Сигнал вибрации, записанный на клапанной крышке двигателя ЯМЗ-240 и результаты ее
вейвлет-преобразования
В данном случае объектом диагностирования
послужил дизельный двигатель ЯМЗ-240. Результаты проведенного контроля методом прямого
спектрального анализа, анализа временной реализации и вейвлет-обработки исходного сигнала позволили выявить неравномерное распределение
мощности вследствие нарушения режима подачи
топлива в цилиндры. Кроме того, именно результаты комплексного анализа параметров виброакустической волны позволили выявить на начальной
стадии развития зарождающиеся дефекты подшипникового узла коленчатого вала, расположенного

со стороны маховика. Согласно межотраслевой
нормативной документации [3, 4] состояние двигателя было признано недопустимым, по результатам
проведенного контроля силами эксплуатирующей
организации произведен капитальный ремонт силовой установки, включая замену топливного насоса
высокого давления.
Таким образом, обобщая вышесказанное,
необходимо подчеркнуть тот факт, что именно результаты комплексного диагностического подхода
позволяют:

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
- извлечь максимум полезной информации из
виброакустического сигнала;
- сформулировать точные диагностические
признаки дефектов исследуемого оборудования и
критерии предельно допустимого состояния техники;
- минимизировать недостатки и ограниче-ния
применяемых методов диагностики.
Определение предельных характеристик допустимого состояния техники, разработка математических моделей развития типовых дефектов, является предметом дальнейших исследований.
Обобщая результаты выполненных диагностических работ, следует отметить факт нахождения
значительной части оборудования в недопустимом
техническом состоянии. Это является определяющим фактором, напрямую оказывающим негативное влияние на экономические показатели работы
предприятия.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос
нормирования уровней вибрации ДВС. Если вопросы общей оценки технического состояния промышленных дизельных двигателей достаточно хорошо проработаны [3, 4], то оценка уровней по полосам (критерии для построения спектральных
масок) и анализ гармонической активности спектрального представления полигармонической
волны изучены не достаточно хорошо. Необходимо
продолжить сбор статистической информации по
параметрам вибрации двигателей внутреннего сгорания различной конструкции, которая может быть
использована для уточнения диагностических правил и разработки математических моделей развития дефектов узлов ДВС.
В современных условиях эксплуатации дизельного оборудования, только система управления
техническим обслуживанием по фактическому техническому состоянию позволит в полном объеме
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решить задачи, связанные с безопасной и эффективной эксплуатацией автомобильной техники.
Только с внедрением предложенной системы появится возможность минимизировать аварийные
простои технологического оборудования, оптимизировать логистику, складское хозяйство предприятий, затраты на проведение ремонтов. Диагностика сложного технического устройства является
единственно возможным способом оценить его
фактическое состояние и обоснованно планировать
ремонтные мероприятия.
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Анотація
Приведено результати розробки нового щільного середовища та порівняльного дослідження ростових
якостей розробленого поживного середовища зі стимулятором росту та традиційного середовища Левенштейна-Єнсена. Встановлено, що швидкість росту мікобактерій на розробленому середовищі вища у порівнянні з традиційними середовищами, що дає змогу скоротити термін інкубації матеріалу у 30-90 разів.
Культури мікобактерій під час культивування на запропонованому середовищі зберігають тинкториальні,
культуральні та патогенні властивості.
Abstract
The results of developing a new dense medium and a comparative study of growth characteristics developed
culture medium with growth promoters and conventional Lowenstein- Jensen medium. It was established that the
rate of growth of mycobacteria in developed environment is higher in comparison to traditional media, so you can
shorten the incubation material in 30-90 times. Culture of mycobacteria during cultivation on the proposed store
tynktoryalni environment, cultural and pathogenic properties.
Ключові слова: мікобактерії, поживні середовища, бактеріоскопія, прискорені методи виявлення мікобактерій, культуральна діагностика.
Keywords: mycobacteria, culture media , bacterioscopy , accelerated methods for detection of mycobacteria
culture diagnosis.
Вступ. На сьогоднішній день існує велика кількість бактеріологічних прийомів для виявлення
мікобактерій туберкульозу в біологічному матеріалі. Однак мікробіологічна діагностика займає одне
з головних місць і являється основою для подальших методик в процесі постановки діагнозу [1].
Вважається, що одним з найбільш чутливих
методів виділення збудника туберкульозу з матеріалу є культуральний, так як дає можливість отримати результат навіть при малій кількості мікобактерій в досліджуваному матеріалі. Перші штучні
поживні середовища для культивування мікобактерій, дріжджів та грибів було розроблено Луї Пастером в 1859-1864 роках. Вони включали в себе джерело вуглецю (органічні кислоти, спирт чи цукор),
амонійні солі та необхідні мінеральні елементи.
Живлення бактерій – складний процес, який
складається з двох взаємопов’язаних явищ: із синтезу та розпаду, при яких відбувається поглинання
та виділення енергії, тому вибір поживних середовищ базується на хімічному складі мікроорганізмів,
виходячи з того , які органічні та неорганічні елементи вони потребують для свого росту. В поживних середовищах обов’язково повинні бути такі мінеральні елементи, як фосфор, калій, сірка, марганець, залізо. Дані елементи зазвичай отримували із
відповідних мінеральних солей. Крім того, для живлення мікобактерій необхідні вуглець та азот. Головним джерелом вуглецю являється гліцерин, найкращим джерелом азоту – амонійні сполуки та аспарагін.

Частина складових поживних середовищ призначена для живлення, а деякі з них – для забезпечення оптимального окисно-відновного потенціалу: необхідну величину рН, осмотичний тиск та рівновагу іонів. Окисно-відновний потенціал
регулюється буферними речовинами чи хлористим
натрієм. Необхідними поживними речовинами являються лише ті, які включаються у внутрішньоклітинний обмін мікобактерій. Дані речовини або входять до складу клітини, або розкладаються і окислюються, забезпечуючи клітину необхідною для її
життєдіяльності енергією.
Розрішення багатьох питань культивування мікобактерій туберкульозу стало можливим після
того, як була детально вивчена біохімія живлення
мікробної клітини, потреби її в тих чи інших поживних речовинах, які являються необхідним будівельним матеріалом та джерелом енергії. Дані потреби найбільш великі для одержання першої генерації
мікобактерій
туберкульозу,
так
як
мікроорганізм при цьому здійснює перший крок з
умов тваринного організму в нові, незвичні для
нього пробіркові умови.
Ріст мікроорганізмів характеризується двома
основними показниками: швидкістю та масивністю
росту. Різні середовища можуть неоднаково впливати на ці показники.
Мікобактерії не розвиваються без додаткових
речовин – факторів росту. Поряд з речовинами, які
обов’язково потрібні для росту, виявлені речовини,
які стимулюють ріст та розвиток мікобактерій. Фактори росту інколи прирівнюють до вітамінів,
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тобто до поживних речовин екзогенного походження. Речовини, які стимулюють ріст мікобактерій, не мають нічого спільного ні з гормонами тварин, ні з ростковими речовинами вищих рослин.
Багато факторів росту мікроорганізмів належать до водорозчинних вітамінів групи В, інші являються нуклеїновими кислотами. Мікроорганізми
можуть самостійно будувати перераховані сполуки
із звичайних джерел вуглецю, азоту, сірки та інших
елементів.
Робота по вдосконаленню середовищ була розпочата ще в 30-40-і роки нашого століття, однак до
теперішнього часу залишається актуальною. Одним із шляхів покращення поживних середовищ являється підбір нових компонентів, які володіють
стимулюючим чи інгібуючим впливом на мікобактерії туберкульозу. Крім того, дуже важливо підібрати ряд компонентів середовища, які позитивно
впливають на швидкість росту та частоту висіваємості мікобактерій при стабільності джерела азотистого живлення. Також поживні середовища для бактеріальних культур повинні задовольняти економічні вимоги і не являтися дефіцитними.
Відомо, що деякі речовини, такі як мідь сірчанокисла, залізо сірчанокисле, триполіфосфат натрію пригнічують всі поживні властивості дослідних середовищ ( за основу взято середовище Фінн2, де джерело азоту – глутаміновокислий натрій був
заміщений кукурудзяним екстрактом і сольовий розчин змінювали за рахунок додавання окремих компонентів чи їх комбінації). Також встановлено, що
стимулюючий вплив на ріст мікобактерій туберкульозу мають слідуючі компоненти: кальцій хлористий, цинк сірчанокислий, амоній лимоннокислий,
калій фосфорнокислий двозаміщений, натрій хлористий. Поєднання сірчанокислого заліза і сірчанокислої міді, а також триполіфосфата натрію і 5%-го
розчину хлориду натрію пригнічує життєдіяльність
культур мікобактерій туберкульозу. Натрій лимоннокислий, амоній лимоннокислий, калій фосфорнокислий двозаміщений, натрій хлористий, поєднання солей кальцію і сірчанокислого цинку мають
стимулюючий вплив на життєдіяльність мікобактерій туберкульозу, що проявляється у збільшенні відсотка висіваємості колоній і скорочені інкубаційного періоду росту мікобактерій на 2 - 4 дні. При
одночасній наявності в поживному середовищі стимулюючих та інгібуючих компонентів переважаючу дію на мікобактерії мають останні. Амонійні
солі янтарної і винної кислот можуть застосовуватись в твердих поживних середовищах в якості єдиного ( без амінокислот ) додаткового джерела азотистого живлення мікобактерій [].
Деякі дослідники [2] висказали гіпотезу, відповідно до якої швидкість росту збудника туберкульозу залежить від його генотипу і його прискорення можливе тільки при його штучній зміні, що
являється мало ймовірним. Перспективним напрямом в даній ситуації може бути конструювання нових поживних середовищ, які б завдяки своєму
складу давали можливість прискорити ріст збудника.

51
Термін появи росту культури збудника на класичних середовищах становить від 3-х тижнів до 3х місяців. Тому створення нових поживних середовищ, які б дозволили скоротити термін інкубації,
являється актуальним завданням, так як прискорює
кінцеву постановку діагнозу шляхом виділення
збудника, що надзвичайно важливо для подальших
дій стосовно профілактики та лікування хвороби.
Також однією з причин низької ефективності
боротьби з захворюванням тварин та людей є застаріле уявлення про біологію збудника туберкульозу,
оскільки останнім часом всі науково-дослідні розробки з проблем туберкульозу проводились на мікобактеріях, що знаходились на заключній стадії біологічного розвитку, яка являється найбільш захищеною і стійкою до різних факторів впливу.
Протягом тривалого періоду вивчення збудників туберкульозу ссавців були накопиченні дані про
значний поліморфізм мікобактерій. Однак через
складності культивування, і виявлення змінених
форм збудника туберкульозу ці дані не знайшли достойного практичного застосування. Завдяки дослідженням В.В. Власенко (1998) і розробці поживного середовища ВКГ з’явилась можливість культивування і виявлення збудника туберкульозу зі
зниженою життєздатністю і ферментативною активністю [3]. Встановлено, що на поживному середовищі ВКГ мікобактерії туберкульозу проходять декілька морфологічно відмінних стадій розвитку –
фільтрувальні форми, шароподібні, амебоподібні
утворення, коки і поліморфні палички, які не фарбуються по Ціль-Нільсену [4,5]. У зв’язку з актуальністю даної проблеми багато вчених працюють
над удосконаленням і винаходом більш ефективних
поживних середовищ, які б могли компенсувати всі
негативні сторони застосування відомих на сьогодні поживних середовищ.
Однак, не зважаючи на всі недоліки, широке
застосування в гуманній і ветеринарній медицині
отримало середовище Левенштейна-Єнсена, яке рекомендоване ВООЗ для всіх координаційних лабораторій і вважається «золотим стандартом» в Україні. Дане середовище ще в 1965 році було прийняте
як міжнародне, оскільки на ньому найбільш часто
спостерігалась підвищена висіваємість мікобактерій туберкульозу.
Спроби створити поживне середовище не
менш чутливе, ніж середовище Левенштейна – Єнсена, закінчилось розробкою середовищаФінна-2.
Воно відрізняється від середовища ЛевенштейнаЄнсена тим, що не містить висококошторисну складову L-аспарагін. На цьому середовищі ріст мікобактерій, як правило, з'являється на декілька днів раніше, ніж на середовищі Левенштейна-Єнсена. Використання двох середовищ одночасно підвищує
відсоток виділення М. tuberculosis з патологічного
матеріалу і є обов'язковим.
Матеріал і методи. Дослідження проведені у
проблемній лабораторії з вивчення туберкульозу
Вінницького національного аграрного університету.
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Основними методичними прийомами постановки дослідів були підбір різних поживних компонентів в оптимальних концентраціях, які б за допомогою свого складу давали можливість прискорити
ріст колоній збудника на новому експериментальному середовищі. Окрім вивчення хімічного складу
експериментальних компонентів, також брали до
уваги їх органолептичні показники. А саме, досліджували як кожен з компонентів розчиняється у дистильованій воді, який вигляд має середовище після
змішування всіх компонентів у сухому вигляді, рН
середовища після розчиненняу воді, його прозорість.
Основним критерієм була оцінка ростових якостей середовища після внесення нового компоненту у порівнянні із контрольним середовищем. Контрольним слугувало середовище ЛевенштейнаЄнсена.
Для дослідження ростових якостей розробленого середовища використовували тест-культури
M. tuberculosisH37Rv( колекція РИСК ім. Л. А.Тарасевича), M. bovis 8, M. вovis BCG, M. avium 2282
( колекція ВГНКИ ), які висівали з ліофілізованого
стану спочатку на середовище Левенштейна – Єнсена. Біомасу досліджуваних штамів мікобактерій з
поверхні середовища Павловського знімали в кількості 1 мг за загальноприйнятою методикою і вносили їх в 1 мл стимулятора росту.
Отриману суспензію гомогенізували електромагнітною мішалкою протягом 15 хв. У такий спосіб отримували робочі суспензії, які в подальшому
розводили в стимуляторі росту у співвідношенні
1:10, ставили на 48 год. у термостат при температурі 36-37 С, а потім у кількості 1,0 мл засівали газоном на розроблене середовище. Контролем служило середовище Левенштейна – Єнсена, посів на
яке проводили загальноприйнятою методикою. Для
контролю якості середовищ використовували тесткультуру Staphylococcusepidermidis 1225.
Розроблене нами середовище застосовують
для прискореного виявлення мікобактерій туберкульозу. Додатково до нього у наборі додається стимулятор росту мікобактерій, який представляє собою стерильну, прозору , безбарвну рідину, що містить макро- та мікроелементи. Для приготування
запропонованого середовища брали наважку сухого середовища у кількості 90 г, вносили в 1 л стерильної дистильованої води, кип’ятили 2-3 хв. До
повного розчинення агару, фільтрували через
ватно-марлевий фільтр, розливали у флакони і стерилізували при 121 ±1.0 С протягом 15 хв. в автоклаві.
Готове середовище мало жовте забарвлення з
рН 7,2±0.2. Перед використанням середовище розплавляли на водяній бані й розливали по 18-20 мл у
стерильні чашки Петрі діаметром 90 мм.
Крім тест-мікроорганізмів для дослідження
якості середовищ використовували біологічний матеріал від гвінейських свинок з експериментальною
мікобактеріальною інфекцією. Забір і підготовку
біологічного матеріалу для бактеріологічних досліджень здійснювали за загальноприйнятими методами.
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Підготовлений до посіву біологічний матеріал
у кількості 1,0 мл за допомогою стерильного
шприца вносили у стимулятор росту, інкубували у
термостаті за температури 37,0 ±1,0 С протягом 2448 год. Після цього 1,0 мл наносили на поверхню
поживного середовища, розлитого у чашки Петрі.
Рівномірно розподіляли по її площі, чашки поміщали в поліетиленові пакети і не перевертаючи інкубували при 37,0 ±1,0 С впродовж 10 діб. Паралельно зазначену кількість біологічного матеріалу висівали на середовище Левенштейна – Єнсена.
Чашки з посівами продивлялись щоденно, візуально визначали і підраховували характерні для мікобактерій колонії. З отриманих культур готували
препарати і фарбували їх за методом Ціль –
Нільсена.
Для відтворення морфологічної картини туберкульозу проводили модельні досліди на морських
свинках і кролях методом внутрішньочеревного
введення культур мікобактерій, виділених з біологічного матеріалу і вирощених на розробленому середовищі. Контрольних тварин заражали суспензією культур M. tuberculosisH37Rv, M. bovis 8, які
вирощували на запропонованому середовищі.
Через 41 добу після зараження виводили тварин з досліду і виконували їм патологоанатомічний
розтин. Із серця відбирали проби крові у стерильні
пробірки з гепарином, додавали рівний об’єм стимулятора росту і поміщали в термостат при 37-38 С
на 24 год., потім висівали на розроблене поживне
середовище, МПА і МПБ. З культур, що виросли на
розробленому середовищі, готували препарати для
мікроскопії та фарбували їх за Ціль – Нільсеном.
Для подальшого дослідження від морських
свинок відбирали пахові лімфовузли, печінку, селезінку й легені, а від кролів – лише печінку, селезінку і легені. Патологічний матеріал обробляли за А.
Алікаєвою і суспензію кожного органу висівали на
середовище Левенштейна – Єнсена. Також суспензію кожного органу обробляли стимулятором росту, після чого висівали на запропоноване середовище. Облік якості і швидкості росту культур на середовищах проводили щодня протягом перших 5
діб, далі – з інтервалом 5 діб до закінчення терміну
інкубації. З отриманих культур готували препарати
для мікроскопії і фарбували їх по методу Ціль –
Нільсена.
Мікробіологічні дослідження проводили відповідно Наказу №45 МОЗ України.
Результати дослідження.
Вивчення ростових якостей запропонованого
середовища проводили порівняно з яєчним середовищем Левенштейна – Єнсена. Результати досліджень приведено у табл. 1.
Як видно з табл.. 1, на розробленому середовищі на 2-4 добу культивування почали реєструвати ріст культур референтних штамів M. tuberculosis H37Rv, M. bovis, M. avium 2282, M. Bovis BCG,
які дали ріст у вигляді напівпрозорих колоній сіробілого кольору, іноді з жовтуватим
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Таблиця 1
Порівняльна кількісна характеристика ростових якостей середовища Левенштейна – Єнсена і розробленого середовища.
Термін реєстрації росту мікобактерій на середовищах, доба
Тест-мікроорганізм
Кількість проб
Левенштейна-Єнсена
Розроблене
Р
M. tuberculosis H37Rv 10
42±0,4
3±0,58
<0,001
M. bovis 8
15
40±0,93
4±0,88
<0,001
M. avium 2282
10
41±0,49
2±0,58
<0,001
M. bovis BCG
12
35±0,9
2±0,56
<0,001
S. epidermidis
10
Ріст відсутній
Ріст відсутній

Колонії зливалися і до 5 – 6 доби давали суцільний ріст на поверхні агаризованого середовища. При пересіві отриманих на даному середовищі культур середовище Левенштейна-Єнсена без
малахітового зеленого досліджувані штами мікобактерій зберігали тинкториальні та морфологічні
ознаки.
Слід зазначити, що на запропонованому середовищі темпи росту досліджуваних штамів мікобактерій перевищували такі на традиційному середовищі Левенштейна-Єнсена у 10-20 разів. При мікроскопії препаратів, виготовлених з культур M.
Tuberculosis H37Rv, M. bovis 8, M. Bovis BCG, M.
avium 2282, які виросли на цьому середовищі протягом 2-4 діб, пофарбованих за Ціль-Нільсеном,
спостерігали характерні для мікобактерій коки,
овоїди, амебоподібні форми з порожнім центром і
зернистістю рожевого або червоно-фіолетового кольору.
У забарвлених препаратах цих самих культур,
які культивували на розробленому середовищі, виявляли коки, диплококи, тетракоки, овоїди. Велику
кількість паличок різної величини із зернистістю,
що засвідчує їхню здатність до трансформації у
морфологічні форми клітин, які спостерігали також
за тривалого культивування досліджуваних штамів
на класичному середовищі.
Таким чином, результати вивчення тинкторіальних і морфологічних ознак мікобактерій, які росли на досліджуваних середовищах, вказують на
придатність розробленого середовища для культивування мікобактерій. Крім того, можливість реєстрації росту досліджуваних мікроорганізмів вже на
2-4 добу культивування на даному середовищі
може бути використано для вирішення питання можливої прискореної діагностики туберкульозу.
Встановлення ідентичності за чинниками патогенності мікобактерій, вирощених на розробленому і традиційному середовищах, проводили
invivo при відтворюванні інфекційного процесу при
зараженні лабораторних тварин. В яких, при подальшому патолого-анатомічному розтині, виявляли
характерні для туберкульозу зміни в органах, а при

бактеріологічному дослідженні виділяли збудника
туберкульозу.
Таким чином, попереднє оброблення патологічного матеріалу у стимуляторі росту, а також сукупність усіх складових запропонованого середовища
дає змогу отримати позитивний результат, а саме,
скоротити термін бактеріологічних досліджень на
туберкульоз.
Висновки.
1. Запропоноване середовище просте у приготуванні, що дає змогу заощадити час на підготовці до дослідження.
2. Ріст тест-культур збудників туберкульозу
людського, бичачого видів як референтних штамів,
так і з патологічного матеріалу на запропонованому
середовищі зі стимулятором росту спостерігається
на 2-4 добу.
Прискорене виявлення мікобактерій туберкульозу є перспективним напрямом покращення бактеріологічної діагностики туберкульозу.
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Анотація
Встановлено, що використання у годівлі перепелів м’ясної породи сухого екстракту ехінацеї блідої
має помітний вплив на амінокислотний, жирнокислотний та хімічний склад м’яса. Досліджено, що у грудних м’язах перепелів, які споживали 12 мг⁄кг живої маси сухого екстракту ехінацеї блідої сума незамінних
амінокислот була більшою на 1,31%. Таке збільшення відбувалося за рахунок кращого накопичення лізину, аргініну, треоніну, лейцину та фенілаланіну. У стегнових м’язах сума незамінних амінокислот була
найбільшою у контрольній групі. Встановлено, що якість жирнокислотного складу грудних м’язів була
кращою за рахунок більшого накопичення лінолевої, γ-ліноленової та α- ліноленової кислот. У стегнових
м’язах дослідних перепелів краще накопичувались лінолева, γ-ліноленова та арахідонова жирні кислоти.
Споживання фітобіотика перепелами підвищує у грудних та стегнових м’язах вміст сухої речовини, протеїну, жиру.
Abstract
It was researched the application of dry echinacea extract in quail feed has a significant effect on the amino
acid, fatty acid and chemical composition of the meat. It has been investigated that the amount of essential amino
acids was greater by 1.31% in the pectoral muscles of quails that consumed 12 mg of Ehinacea pallida dry extract
per kg of live weight. This increase was due to the better accumulation of lysine, arginine, threonine, leucine and
phenylalanine. The amount of essential amino acids was the highest in the thigh muscles of the control group. It
was found that the quality of fatty acid composition of the pectoral muscles was better due to the greater accumulation of linoleic, γ-linolenic and α-linolenic acids. Linoleic, γ-linolenic and arachidonic fatty acids were better
accumulated in the thigh muscles of the experimental quail. Consumption of phytobiotics by quails increases the
content of dry matter, protein, fat in the thoracic and thigh muscles.
Ключові слова: перепели, фітобіотик, ехінацея бліда, амінокислоти, якість м’яса.
Keywords: quails, phytobiotics, Echinacea pallida, amino acids, meat quality.
Вступ
Останнім часом вчені, виявляють підвищений
інтерес до вивчення та використання кормових добавок у годівлі тварин [10, 11]. Особливу увагу займають фітобіотики представників роду ехінацея. А
також застосування їх не тільки у сучасній медицині, але й у годівлі сільськогосподарських тварин
[7, 8, 9].
В країнах Європи ехінацея відома вже понад
300 років, як декоративна рослина, але популярність лікарської рослини вона набула лише починаючи з 1930-1960 років.
Отже, нині ехінацею використовують в більш
ніж 15 країнах світу, як промислову, медоносну, декоративну, лікарську та ефіроолійну рослину.
З усіх відомих 9 видів роду Echinacea Moench
на сьогоднішній день в Україні культивується і використовується лише 3 види, а саме: ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea (L.) Moench.), ехінацея
вузьколиста (Echinacea angustifolia DC.) та ехінацея
бліда (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. )[2, 5].

Слід відзначити, що серед трьох вище перерахованих видів ехінацеї, саме ехінацея бліда вважається недостатньо вивченим видом, який районований в Україні. Її вирощують та досліджують на базі
Полтавської державної аграрної академії з фірмою
«Фітоком», Нікітським ботанічним садом м. Ялти
та ботанічним садом Харківського національного
університету ім. Каразіна [3, 5, 6].
Нині в Україні зареєстровано понад 50 препаратів на основі біологічно активних речовин (БАР)
ехінацеї пурпурової, але відомо, що в інших країнах
Європи, Канаді та США для створення лікарських
препаратів останнім часом все більше використовують ехінацеї бліду (Echinacea pallida (Nutt ).
Завдяки хімічному складу, який містить велику кількість біологічно активних речовин, ехінацея бліда набуває все більшого розповсюдження в
медицині та зооветеринарії, як лікувально-профілактичний засіб та кормова добавка рослинного походження. Слід відзначити, що її притаманні м’якість
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дії, мала токсичність та високий вміст життєво-необхідних речовин, які в свою чергу впливають на
обміні процеси в організмі тварин [2, 3].
Метою досліджень було вивчення впливу сухого екстракту ехінацеї блідої на амінокислотний
та жирно кислотний уміст м’яса перепілок м’ясної
породи.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження з вивчення ефективності застосування кормової добавки екстракту ехінацеї блідої у
годівлі перепелів провадились в умовах науководослідної ферми Вінницького національного аграрного університету.
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Науково-господарський експеримент був проведений на птиці згідно до загальноприйнятих методик, методом груп-аналогів [1]. При формуванні
птиці у групи враховували живу масу, вік, стать, породу, продуктивність, умови утримання та годівлю.
У дослідженнях використовувались: зоотехнічні,
фізіологічні, біохімічні та статистичні методи досліджень.
У досліді на перепелах м’ясної породи «Фараон» до основного раціону додавали кормову добавку екстракту ехінацеї блідої (Табл.1).
Таблиця 1

Схема науково-господарського досліду
Група
1-контрольна
2-дослідна
3-дослідна
4-дослідна

Кількість тварин у групі,
гол
50
50
50
50

Тривалість досліду,
діб
56
56
56
56

Особливості годівлі
ОР (повнораціонний комбікорм)
ОР + ехінацея бліда (6мг/кг живої маси)
ОР + ехінацея бліда (12мг/кг живої маси)
ОР + ехінацея бліда (18мг/кг живої маси)

*ОР – основний раціон
Для досліду було відібрано 200 перепеленят
однодобового віку м’ясної породи «Фараон». З них
за принципом аналогів сформували чотири групи
птиці (1 контрольна і 3 дослідних) по 50 голів у кожній, живою масою 8,0 – 8,1 г. Тривалість досліду
становила 56 діб. У 30-добовому віці птицю розділили на самиць і самців (25 самиць і 25 самців). Перша контрольна група під час усього досліду отримувала основний раціон, а перепелам дослідних
груп додатково до основного раціону згодовували
різні дози кормової добавки екстракту ехінацеї блідої.
Кормова добавка сухий екстракт ехінацеї блідої – це порошок коричневого кольору, однорідного складу з характерним запахом і специфічним
гірким смаком. Добре розчинний у воді, мало розчинний в етиловому спирті, нерозчинний у ецителені. Дана добавка представлена підземною частиною рослини - коренями. Досліджувану добавку сухого екстракту з коренів ехінацеї блідої одержували
на базі ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» м. Харків.
Основними діючими біологічно активними речовинами, що містяться у даній добавці є полісахариди,
зокрема фруктозани, фенольні сполуки – гідроксикоричні кислоти, які володіють протизапальною,
антимікробною та адаптогенною діями.
У дослідженнях визначали жирнокислотний
склад – методом газової хроматографії, амінокислотний склад м’яса, печінки та яєць визначали у лабораторії Науково-дослідного інституту біохімії ім.
О. В. Паладдіна на автоматичному аналізаторі ТТТ
339 з використанням катіонообмінної смоли LG
ANB з активною групою SO3.

Отримані експериментальним шляхом дані
оброблено методом варіаційної статистики за алгоритмами, запропонованими Н. А. Плохинским
(1978). При опрацюванні експериментальних даних
використовували обчислювальну техніку та
Microsoft Excel [4].
Результати досліджень та їх обговорення
Відомо, що м’ясо птиці є одним із найважливіших продуктів харчування людства, яке володіє цілою низкою особливостей, а також відрізняється
від інших видів м’яса сільськогосподарських тварин, завдяки відносно слабкому розвитку сполучної
тканини. У зв’язку із цим воно містить велику кількість повноцінних та легкозасвоюваних білків. До
складу яких входять незамінні амінокислоти, які
необхідні для росту і розвитку організму, а також
нормальної діяльності у всіх важливих систем.
Поживна цінність м’яса залежить не лише від
кількісного вмісту в ньому білків, але також і від
його якості, тобто повноцінності. Білки м’язової
тканини є повноцінними тому, що в них містяться
майже всі незамінні амінокислоти. Слід відмітити,
що амінокислоти, які не синтезуються в достатній
кількості в організмі птиці повинні обов’язково надходити у складі кормів.
Дослідженнями встановлено, що на амінокислотний вміст м’яса перепелів впливають різні дози
екстракту ехінацеї блідої (табл. 2).
Виявлено, що птиця, яка споживала досліджувану добавку, мала вищий вміст лізину у білому
м’ясі, ніж у контрольному зразку: у 3-ій групі – на
0,45% (Р<0,001) у 4-ій групі – на 0,12% (Р< 0,001).
Слід відмітити, що м’ясо перепелів 2-ої групи мало
вірогідне зменшення даної амінокислоти – на 0,31%
(Р<0,001).
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Таблиця 2.
Амінокислотний склад грудних м’язів перепелів, % (у 100 мг)(М ± m, n = 4)
(від загальної кількості амінокислот)
Група
Показник
1–контрольна
2–дослідна
3–дослідна
4–дослідна
Лізин
9,29 ± 0,007
8,98 ± 0,012***
9,74 ± 0,005***
9,41 ± 0,014***
Гістидін
3,26 ± 0,024
3,55 ± 0,013***
3,37 ± 0,014**
3,50 ±0,002***
Аргінін
6,64 ± 0,037
6,94 ± 0,022***
7,01 ± 0,012***
6,72 ± 0,029
Аспарагінова кислота
6,50 ± 0,005
6,17 ± 0,003***
7,15 ± 0,012***
6,61 ± 0,010***
Треонін
4,89 ± 0,019
5,12 ± 0,014***
4,91 ± 0,009
4,48 ± ,014***
Серин
4,19 ± 0,014
4,40 ± 0,003***
4,21 ± 0,009
4,20 ± 0,002
Глутамінова кислота
16,77±0,030
16,42±0,040***
15,38 ±0,017***
17,04±0,027***
Пролін
5,06 ± 0,058
4,35 ± 0,077***
3,55 ± 0,036***
4,36 ± 0,051***
Гліцин
4,72 ± 0,012
4,85 ± 0,002***
4,96 ± 0,003***
4,74 ± 0,007
Аланін
6,26 ± 0,007
6,39 ± 0,010***
6,49 ± 0,003***
6,07 ± 0,009***
Цистин
1,19 ± 0,029
1,31 ± 0,017*
1,25 ± 0,012
1,39 ± 0,015***
Валін
5,36 ± 0,025
5,56 ± 0,020***
5,60 ± 0,007***
5,52 ± 0,008***
Метіонін
2,88 ± 0,011
2,75 ± 0,013***
2,89 ± 0,010
2,98 ± 0,017**
Ізолейцин
5,01 ± 0,016
5,21 ± 0,030**
5,17 ± 0,014***
5,11 ± 0,007**
Лейцин
9,12 ± 0,031
9,27 ± 0,035*
9,49 ± 0,007***
9,06 ± 0,020
Тирозин
4,15 ± 0,036
4,05 ± 0,042
4,04 ± 0,012*
4,09 ± 0,030
Фенілаланін
4,65 ± 0,025
4,61 ± 0,021
4,73 ± 0,009*
4,67 ± 0,009
Сума незамінних
51,10
51,99
52,41
51,45
замінних
48,84
47,94
47,03
48,50

За використання мінімальної (друга група), середньої (третя група) та максимальної (четверта
група) доз екстракту ехінацеї блідої спостерігається
вірогідне збільшення гістидину у грудних м’язах
перепелів відповідно на 0,29% (Р<0,001), 0,11%
(Р<0,01) та 0,24% (Р<0,001) порівняно до аналогів
контролю.
Найвищий вміст аргініну встановлено у 2-ій та
3-ій групі відповідно на 0,30% та на 0,37%
(Р<0,001) порівняно з контрольними даними. Водночас спостерігається тенденція до збільшення аргініну у 4-ій групі на 0,08%, однак вірогідної різниці з контрольним показником не встановлено.
Зокрема, у птиці 3-ої, 4-ої дослідних груп зріс
вміст аспарагінової кислоти на 0,65% та на 0,11%
(Р<0,001). Також, слід відзначити, що у 2-ій дослідній групі спостерігається вірогідне зменшення вмісту аспарагінової кислоти на 0,33% (Р<0,001) відносно контрольної групи.
Водночас, вміст глутамінової кислоти у грудних м’язах вірогідно підвищився у птиці 4-ої групи
на 0,27% (Р<0,001), тоді як у 2-ій та 3-ій групах даний показник зменшився відповідно на 0,35% та
1,39% (Р<0,001) відносно контролю.
Кількість треоніну та серину у грудних м’язах
перепелів перевищувала у другій дослідній групі
відповідно на 0,23% та 0,21% (Р<0,001) за контрольний показник.
За дії досліджуваної добавки у перепелів дослідних груп вірогідно зменшується вміст проліну відповідно на 0,71%, 1,51% та 0,70% (Р<0,001) порівняно з контрольним зразком.
Встановлено, що найвищий вміст гліцину та
аланіну спостерігається у птиці 2-ої та 3-ої груп відповідно на 0,13%, 0,24% та 0,13%, 0,23% (Р<0,001)
порівняно з контролем.

Вміст цистину у грудних м’язах збільшився у
птиці 2-ої та 4-ої дослідних груп відповідно на
0,12% (Р<0,05) та 0,20% (Р<0,001) відносно контролю.
Так, додаткове введення до основного раціону
перепелів екстракту ехінацеї блідої сприяє збільшенню у білому м’ясі кількості валіну у 2-ій, 3-ій та
4-ій групі на 0,20%, 0,24% та на 0,16% (Р<0,001) порівняно з контрольним показником.
Застосування фітобіотичної добавки сприяє
збільшенню частки метіоніну у птиці 4-ої дослідної
групи на 0,10% (Р<0,01), тоді як у 2-ій групі дана
амінокислота зменшується на 0,13 % (Р<0,001).
Разом з тим, спостерігається тенденція до зменшення вмісту лейцину у грудних м’язах птиці 4-ої
дослідної групи на 0,06% порівняно з птицею контрольної групи.
Водночас, найвищий рівень ізолейцину спостерігається у перепелів 2-ої, 3-ої, 4-ої дослідних
груп на 0,2% (Р<0,01), 0,16% (Р<0,001) та 0,1%
(Р<0,01) відповідно до контролю.
Під впливом фітобіотика відзначається вірогідне зменшення вмісту тирозину у білому м’ясі 3-ої
дослідної групи на 0,11% (Р<0,05).
Крім того, найбільша частка фенілаланіну зафіксована у птиці 3-ої групи, що на 0,08% (Р < 0,05)
більша за першу контрольну групу.
Отже, за згодовування птиці різних доз екстракту ехінацеї блідої спостерігається зростання суми
незамінних амінокислот відповідно на 0,89, 1,81 та
0,35% у 2-ій, 3-ій та 4-ій дослідній групі. Однак у
перепелів контрольної групи сума замінних амінокислот була більшою і становила 48,84%, а ніж у її
ровесників з досліду.
Результати
досліджень
амінокислотного
складу стегнових м’язів перепелів наведено в таблиці 3.
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Так, за дії досліджуваного препарату відзначається вірогідне збільшення у червоному м’ясі перепелів лізину в 2-ій, 3-ій та 4-ій групі, відповідно, на
0,68%, 0,15% та на 0,59% (Р<0,001) порівняно з контрольною групою.
Варто зауважити, що у птиці 3-ої групи рівень
гістидину був менший за аналогів контролю на
0,1% (Р <0,001).
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Встановлено, що кількість аргініну зменшується у стегнових м’язах птиці 2-ої та 3-ої груп на
0,31% (Р<0,001) та 0,17% (Р<0,01) відповідно до контрольного значення.
Вміст аспарагінової кислоти у стегнових
м’язах птиці переважає контрольний зразок у 4-ій
групі на 0,83% (Р<0,001) та глутамінової кислоти у
3-ій на 2,26% (Р<0,001).
Таблиця 3
Амінокислотний склад стегнових м’язів перепелів, % (у 100 мг) ( М ± m, n = 4)
(від загальної кількості амінокислот)
Група
Показник
1–контрольна
2–дослідна
3–дослідна
4–дослідна
Лізин
9,07 ± 0,011
9,75 ± 0,005***
9,22 ± 0,019***
9,66 ± 0,008***
Гістидін
2,79 ± 0,004
2,76 ± 0,014
2,69 ± 0,008***
2,79 ± 0,007
Аргінін
6,88 ± 0,004
6,57 ± 0,024***
6,71 ± 0,030**
6,73 ± 0,014***
Аспарагінова кислота
6,60 ± 0,009
7,22 ± 0,011***
7,30 ± 0,002***
7,43 ± 0,009***
Треонін
5,08 ± 0,008
5,00 ± 0,007***
4,98 ± 0,002***
5,13 ± 0,007**
Серин
4,40 ± 0,002
4,33 ± 0,005***
4,34 ± 0,003***
4,34 ± 0,007***
Глутамінова кислота
16,93 ± 0,005
17,12±0,017***
19,19 ±0,021***
17,51 ± ,021***
Пролін
4,76 ± 0,031
4,86 ± 0,064
4,88 ± 0,088
4,81 ± 0,081
Гліцин
5,06 ± 0,005
5,03 ± 0,005**
5,09 ± 0,002**
4,99 ± 0,008***
Аланін
5,94 ± 0,005
5,88 ± 0,008***
5,91 ± 0,012
5,76 ± 0,005***
Цистин
1,28 ± 0,012
1,25 ± 0,012
1,04 ± 0,012***
1,24 ± 0,012
Валін
5,20 ± 0,013
4,99 ± 0,005***
4,79 ± 0,012***
4,99 ± 0,010***
Метіонін
3,13 ± 0,002
3,05 ± 0,009***
2,55 ± 0,012***
2,84 ± 0,012***
Ізолейцин
4,94 ± 0,007
4,83 ± 0,010***
4,45 ± 0,002***
4,79 ± 0,016***
Лейцин
9,05 ± 0,008
8,81 ± 0,020***
8,77 ± 0,020***
8,73 ± 0,016***
Тирозин
4,17 ± 0,047
3,85 ± 0,023***
3,67 ± 0,017***
3,79 ± 0,019***
Фенілаланін
4,75 ± 0,078
4,61 ± 0,007
4,33 ± 0,009***
4,40 ± 0,007**
Сума незамінних
50,89
50,37
48,49
50,06
замінних
49,14
49,54
51,42
49,87

Кількість треоніну у м’язах птиці 4-ої дослідної групи збільшується на 0,05% (Р<0,01), тоді як у
2-ій та 3-ій групах дана амінокислота менша за контроль відповідно на 0,08% та 0,10% (Р<0,001).
Виявлено, що за дії екстракту ехінацеї блідої
вміст серину вірогідно зменшувався у стегнових
м’язах птиці 2-ої, 3-ої та 4-ої дослідних груп на
0,07%, 0,06% та на 0,06% (Р<0,001) відповідно до
контрольного зразку.
За споживання фітобіотичної добавки відзначається тенденція до збільшення вмісту проліну в
червоному м’ясі 2-ої, 3-ої та 4-ої груп, відповідно,
на 0,1%, 0,12% та на 0,05% проте, вірогідної різниці
з аналогами контролю не встановлено.
Вміст гліцину у стегнових м’язах перепелів, більший по відношенню до контрольного зразка у 3ій дослідній групі на 0,03% (Р<0,01), тоді як у 2-ій
та 4-ій групах даний показник менший на 0,03%
(Р<0,01) та 0,07% (Р<0,001).
Крім того, рівень аланіну вірогідно зменшується у птиці 2-ої та 4-ої груп на 0,06% та на 0,18%
(Р<0,001) порівняно до контрольної групи.
Варто зауважити, що при згодовуванні різних
доз екстракту ехінацеї блідої зменшується вміст валіну у стегнових м’язах птиці дослідних груп відповідно на 0,21%, 0,41% та 0,21% (Р<0,001) відносно
контролю.
Водночас, найменша кількість цистину і метіоніну спостерігається у червоному м’ясі птиці 3-ої

групи відповідно на 0,24% та на 0,58% (Р<0,001)
порівняно з першою контрольною групою.
Слід відмітити, що найнижчий вміст ізолейцину та лейцину у м’язах зафіксовано у птиці 2-ої
та 4-ої дослідної групи, відповідно, на 0,49% та
0,32% (Р<0,001) порівняно з контролем.
Відзначено, що найменше накопичення тирозину спостерігається у стегнових м’язах птиці всіх
дослідних груп відповідно на 0,32%, 0,5% та 0,38%
(Р<0,001) порівняно з контрольним зразком.
Також, встановлено, що зменшення вмісту фенілаланіну відбувається у перепелів 3-ої та 4-ої
груп відповідно на 0,42% (Р<0,001) та 0,35%
(Р<0,01) порівняно до аналогів контрольної групи.
За додавання до повнораціонних комбікормів
досліджуваної добавки перепелам 2-ої, 3-ої та 4-ої
дослідних груп спостерігається тенденція до зменшення суми незамінних амінокислот на 0,52, 2,4 та
на 0,83%. Про те сума замінних амінокислот даних
груп навпаки збільшується на 0,4, 2,28 та на 0,73%
порівняно з птицею першої контрольної групи.
Таким чином, введення в комбікорм різних доз
екстракту ехінацеї блідої справляє позитивний
вплив на кількість замінних і незамінних амінокислот у м’ясі перепелів.
Важливу роль в харчуванні людини відіграє
жир. Який має високі смакові якості і є важливим
джерелом енергії. Крім того, використовується ор-
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ганізмом для енергетичних і пластичних цілей, входить до складу клітин та бере участь у обміні речовин. Жир складається із гліцерину і вищих жирних
кислот, які поділяються на насичені і ненасичені.
Останні сприяють нормалізації холестерину, стимулюють його окислення та виділення з організму.
А дефіцит їх в організмі викликає багато порушень,
зниження опірності та підвищення холестерину в
крові.
Результати досліджень показали, що різні дози
екстракту ехінацеї блідої по-різному впливали на
вміст жирно-кислотного складу грудних м’язів перепелів (табл. 4).
Так, додаткове згодовування птиці максимальної дози (четверта група) досліджуваної добавки до
комбікорму сприяло підвищенню вмісту стеаринової кислоти у білому м'ясі птиці на 1,69%, маргаринової – на 0,03%, лінолевої на – 2,78%, γ-ліноленової на – 0,07% та α – ліноленової на – 0,21% порівняно з контролем.
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Разом з тим у перепелів даної групи знизився
вміст миристинової, пальмітинової, арахінової та
олеїнової жирних кислот на 0,07%, 2,05%, 0,09% та
5,81% відповідно, порівняно з показниками 1-ї
групи.
За дії мінімальної та середньої доз екстракту
ехінацеї блідої збільшується вміст у грудних м’язах
птиці лінолевої кислоти, відповідно на 1,93% та
5,41% порівняно з контролем.
У птиці 2-ої та 3-ої дослідних груп відзначено
зниження вмісту стеаринової та пальмітинової жирних кислот відповідно на 1,15%, 1,36% та 1,7%,
0,31% у порівнянні з контрольними аналогами.
Вміст незамінних для людини жирних кислот,
таких як дигомо-γ-ліноленової та арахідонової, підвищився у птиці 4-ої дослідної групи на 0,18% та
3,22% порівняно з контрольними показниками. Водночас рівень арахідонової кислоти в 2-ій та 3-ій
дослідних групах знизився на 0,49% та 0,54%
відносно контрольних даних.
Таблиця 4
Вміст жирних кислот у грудних м’язах перепелів, % (від загального вмісту жиру)
Жирна кислота
Група
1-контрольна
2-дослідна
3-дослідна
4-дослідна
Миристинова
0,29
0,25
0,30
0,22
Стеаринова
12,69
11,54
11,33
14,38
Пальмітинова
18,61
16,91
18,30
16,56
Арахінова
0,14
0,13
0,11
0,05
Маргаринова
0,12
0,17
0,21
0,15
Пентадецилова
0,06
0,07
0,03
0,05
Лінолева
23,45
25,38
28,86
26,23
γ-ліноленова
0,12
0,14
0,19
0,19
α - ліноленова
1,05
1,20
1,20
1,26
Арахідонова
9,04
8,55
8,50
12,26
Олеїнова
25,92
27,40
24,27
20,11
Гондоїнова
0,07
0,15
0,06
0,05
Пентадецилеїнова
0,03
0,03
0,04
0,02
Пальмітолеїнова
5,90
5,83
3,74
4,47
Маргаринолеїнова
0,03
0,06
0,05
0,05
Дигомолінолева
0,12
0,17
0,07
0,15
Дигомо-γ-ліноленова
0,13
0,08
0,08
0,31
Докозатетраєнова
0,09
0,08
0,08
0,13
Докозапентаєнова
0,09
0,09
0,08
0,14
Клупанодонова (ДПК)
0,27
0,38
0,20
0,41
Докозагексаєнова (ДГК)
1,79
1,38
2,29
2,78

Встановлено, що концентрація докозатетраєнової та докозапентаєнової кислот у грудних
м’язах за використання в раціонах перепелів максимальної дози досліджуваної добавки (четверта
група) перевищувала контроль на 0,04% та 0,05%.
Крім того, вміст клупанодонової та докозагексаєнової жирних кислот зріс у птиці 4-ої дослідної
групи відповідно на 0,14% та 0,99% порівняно з контрольним зразком.
Як показали дослідження, згодовування різних
доз екстракту ехінацеї блідої сприяло незначним
змінам жирно-кислотного складу стегнових м’язів
перепелів (табл.5).
Так, вміст стеаринової жирної кислоти підвищився у червоному м’ясі птиці 3-ої та 4-ої дослідних груп відповідно на 0,26% та 0,58%.

Проте рівень накопичення миристинової кислоти у даних групах був меншим за контроль на
0,04% та 0,03%.
Встановлено, що за дії різних доз екстракту
ехінацеї блідої збільшується вміст лінолевої кислоти у всіх дослідних групах відповідно на 1,75%,
2,48% та 2,67% порівняно з першою контрольною
групою.
Необхідно зауважити, що рівень накопичення
γ-ліноленової та α- ліноленової жирних кислот зріс
у 4-ій дослідній групі на 0,03% та 0,21% відносно
контролю.
Крім того, відбувається підвищення вмісту
арахідонової жирної кислоти у птиці 2-ої групи на
0,39%, 3-ої – на 2,39% та 4-ої – на 1,78% порівняно
з контрольними аналогами.
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Слід відмітити, що вміст олеїнової та пальмітолеїнової жирних кислот був меншим у всіх дослідних групах.
Однак найвища частка накопичення у стегно-
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вих м’язах птиці дигомо-γ-ліноленової, докозатетраєнової та докозагексаєнової жирних кислот
спостерігається у четвертій дослідній групі відповідно на 0,18%, 0,38% та 1,4% порівняно з першою
контрольною групою.
Таблиця 5
Вміст жирних кислот у стегнових м’язах перепелів, % (від загального вмісту жиру)
Жирна кислота
Група
1-контрольна
2-дослідна
3-дослідна
4-дослідна
Миристинова
0,24
0,22
0,20
0,21
Стеаринова
16,85
14,27
17,11
17,43
Пальмітинова
15,47
17,30
15,59
14,32
Арахінова
0,06
0,10
0,15
0,10
Маргаринова
0,14
0,09
0,14
0,17
Пентадецилова
0,05
0,04
0,02
0,02
Лінолева
23,19
24,94
25,67
25,86
γ-ліноленова
0,12
0,18
0,13
0,15
α - ліноленова
0,92
0,80
0,73
1,13
Арахідонова
9,54
9,93
11,93
11,32
Олеїнова
23,27
23,06
19,03
18,74
Гондоїнова
0,06
0,12
0,09
0,12
Пентадецилеїнова
0,01
0,02
0,02
0,02
Пальмітолеїнова
5,62
4,47
2,90
3,47
Маргаринолеїнова
0,05
0,05
0,04
0,03
Дигомолінолева
0,15
0,14
0,10
0,23
Дигомо-гама-ліноленова
0,08
0,16
0,11
0,26
Докозатетраєнова
0,33
0,46
0,45
0,71
Докозапентаєнова
0,18
0,32
0,24
0,32
Клупанодонова (ДПК)
0,41
0,75
1,25
0,75
Докозагексаєнова (ДГК)
3,24
2,58
4,08
4,64

Поживні якості м’яса визначають за його хімічним складом. Отже, в результаті проведених дос-

ліджень встановлено, що різні дози екстракту ехінацеї блідої по-різному впливали на хімічний склад
грудних м’язів перепелів (табл. 6).
Таблиця 6
Хімічний склад грудних м’язів перепелів, % (М ± m, n=4) (в повітряно-сухій речовині)
Показник
Група
1–контрольна
2–дослідна
3–дослідна
4–дослідна
Суха речовина
89,56±0,01
87,95±0,009***
90,07±0,01***
86,67±0,01***
Протеїн
63,97±0,35
66,27±0,06***
67,10±0,12***
67,43±0,05***
Жир
11,59±0,01
9,71±0,01***
12,86±0,01***
9,65±0,009***
Зола
5,26±0,01
4,87±0,01***
4,74±0,01***
4,94±0,01***
БЕР
8,74±0,35
7,10±0,09**
5,41±0,12***
4,70±0,05***

Так, за згодовування середньої дози кормової
добавки в кількості (12 мг/кг живої маси) підвищується кількість сухої речовини у білому м’ясі перепелів на 0,51% (Р<0,001), тоді як за використання
мінімальної та максимальної доз в кількості (6 – 18
мг/кг) вірогідно зменшується даний показник відповідно на 1,61% та 2,89% (Р<0,001) порівняно з контрольною групою.
Відомо, що біле м'ясо птиці легше перетравлюється в шлунково-кишковому тракті людини, оскільки містить меншу кількість сполучної тканини та
більшу кількість повноцінних білків, ніж червоне.
Виявлено, що у перепелів всіх дослідних груп
вірогідно збільшується вміст протеїну у грудних
м’язах відповідно на 2,3%, 3,13% та 3,46%
(Р<0,001) порівняно з першою групою.

Жир м’яса птиці містить велику кількість тригліцеридів з ненасиченими жирними кислотами, а
тому і легше засвоюється в організмі людини.
Кількість жиру в м’язовій тканині збільшилась
у перепелів 3-ої дослідної групи на 1,27% (Р<0,001),
водночас у птиці 2-ої та 4-ої груп даний показник
зменшився відповідно на 1,88% та 1,94% (Р<0,001)
порівняно з контролем.
Варто зауважити, що вміст золи в 2-ій, 3-ій та
4-ій дослідних групах знизився проти контрольного
рівня на 0,39%, 0,52% та 0,32% (Р<0,001),
відповідно.
Слід відмітити, що за дії різних доз досліджуваної добавки зменшується вміст безазотистих екстрактивних речовин у білому м’ясі перепелів відповідно на 1,64% (Р<0,01), 3,33% та 4,04% (Р<0,001)
порівняно з контрольною групою.
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Аналіз хімічного складу стегнових м’язів наведений у таблиці 7
Таблиця 7
Хімічний склад стегнових м’язів перепелів, %, (М ± m, n=4) (в повітряно-сухій речовині)
Показник
Група
1–контрольна
2–дослідна
3–дослідна
4–дослідна
Суха речовина
91,54±0,05
91,18±0,02***
91,79±0,007**
91,77±0,009**
Протеїн
62,02±0,04
59,97±0,01***
60,25±0,08***
60,06±0,06***
Жир
18,03±0,01
18,24±0,009***
22,08±0,01***
20,00±0,007***
Зола
4,49±0,01
4,24±0,01***
3,99±0,01***
4,22±0,01***
БЕР
7,04±0,05
8,76±0,02***
5,49±0,09***
7,53±0,10**
Застосування рослинної добавки у годівлі
птиці сприяє збільшенню вмісту сухої речовини у
3-ій та 4-ій групах відповідно на 0,25% та 0,23%
(Р<0,01), тоді як у 2-ій групі даний показник зменшується на 0,36% (Р<0,001) порівняно з першою контрольною групою.
Рівень відкладання протеїну у всіх дослідних
групах був вірогідно менший за контрольний зразок відповідно на 2,05%, 1,77% та 1,96% (Р<0,001).
Також спостерігається аналогічна картина зменшення вмісту золи у червоному м’ясі перепелів у
групах, яким до основного раціону додавали різні
дози екстракту ехінацеї блідої відповідно на 0,25%,
0,5% та 0,27% (Р<0,001).
Необхідно зазначити, що кількість накопичення жиру у стегнових м’язах переважає у 2-ій
групі на 0,21%, у 3-ій на 4,05% та у 4-ій на 1,97%
відносно контролю.
Включення до раціону перепелів мінімальної
(друга група) та максимальної (третя група) доз досліджуваної добавки сприяє збільшенню частки
безазотистих екстрактивних речовин відповідно на
1,72% (Р<0,001) та 0,49% (Р<0,01).
Отже, використання різних доз екстракту ехінацеї блідої у годівлі перепелів справляло позитивний вплив на амінокислотний, жирно-кислотний та
хімічний склад м’яса.
Висновки
1. Уведення сухого екстракту ехінацеї блідої
до комбікорму перепелів підвищує у білому м’ясі
синтез таких незамінних амінокислот, як: лізину –
на 0,45% (Р<0,001), гістидину – на ,11% (Р<0,01),
аргініну на 0,37% (Р<0,001), валіну – на 0,24%
(Р<0,001), ізолейцину – на 0,16% (Р<0,001), фенілаланіну на 0,08% (Р<0,05) та суми незамінних амінокислот, відповідно на 1,81%.
Крім того, у червоному м’ясі птиці збільшується вміст замінних амінокислот таких, як: серину
– на 0,06% (Р<0,001), проліну – на 0,12%, гліцину
на 0,03% (Р<0,01) та збільшення суми замінних амінокислот на 2,28%.
2. Застосування екстракту ехінацеї блідої у годівлі перепелів сприяє збільшенню вмісту жирних
кислот у грудних та стегнових м’язах, відповідно,
лінолевої на 5,41%, дигомо-γ-ліноленової на 0,18%,
арахідонової на 3,22% та лінолевої на 2,48%, стеаринової на 0,26%, арахідонової на 2,39%.
3. Додавання рослинної добавки до комбікорму підвищує у грудних м’язах вміст сухої речовини на 0,51% (Р<0,001), протеїну на 3,13%
(Р<0,001), жиру на 1,27% (Р<0,001). Водночас у стегнових м’язах збільшується вміст сухої речовини на
0,25% (Р<0,01) та жиру на 4,05% (Р<0,001).
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