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Эффективность применения в пчеловодстве глюкозно – фруктозного сиропа (ГФС-42)  
Недашковский В.М. 
Медоносные пчелы – одни из самых древних обитателей нашей планеты, издавна привлекали внимание людей 

своей основной продукцией – медом и воском. Пчелиный мед – ценный пищевой продукт, который имеет лечебно- 
диетически свойства. Второй по значению продукт пчеловодства – воск. Кроме этих традиционных продуктов, пче-
лы производят также такие биологически активные вещества как маточное молочко, прополис и пчелиный яд, кото-
рые нашли широкое применение в косметологической и медицинской практике. К биологически активным вещест-
вам можно отнести и цветочную пыльцу, контролируют собирают пчелы. Подкормка пчел па зиму сахаром имеет 
положительные и отрицательные стороны. Зимой, в результате питания сахарным кормом, у пчел мало накапливает-
ся кала – 25 мг за зиму, в то время как при потреблении качественного цветочного корма его бывает 34 мг. Эта су-
щественная разница в накоплении кала предотвращает появление поноса у пчел, свидетельствует о лучшей зимовке 
пчел на сахарном корме. Семьи всегда выходят из зимовки с чистыми гнездами. Это положительная сторона сахар-
ного корма.  

Ключевые слова: пчеловодство, глюкозно-фруктозный сироп ГФС-42, подкормка пчел, пчелосемьи, время от-
кормления, углеводный корм. 

 
Efficiency of glucose-fruit syrup (HFS-42) application in beekeeping  
Nedashkivsky V. 
Honey bees – one of the oldest inhabitants of our planet, they have attracted the attention of people with their main 

products – honey and wax. Bee honey is a valuable food product that has therapeutic and dietary properties. The second most 
important product of beekeeping is wax. In addition to these traditional products, bees also produce biologically active sub-
stances such as royal jelly, propolis and bee venom, which have found wide application in cosmetology and medical practice. 
Pollen collected by bees is also a biologically active substance. Feeding bees with sugar in winter has positive and negative 
sides. In winter, as a result of sugar food feeding bees have little accumulation of feces – 25 mg per winter, while when con-
suming a high-quality flower feed accumulation of feces is 34 mg. This significant difference in the accumulation of feces 
prevents the appearance of diarrhea in bees, indicating a better wintering of the bees on the sugar forage. Families always 
come out of wintering with clean nests. This is the positive side of the sugar diet. Key words: beekeeping, glucose-fructose 
syrup, GFS-42, feeding bees, beefamilies, fattening period, carbohydrate feed. 

Key words: beekeeping, glucose-fructose syrup GFS-42, feeding of bees, bee-colostrum, feeding period, carbohydrate feed. 
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ІНТЕНСИВНА ХІМІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА – ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 

 
Визначено фактичні норми внесення мінеральних добрив під основні сільськогосподарські культури у передо-

вих господарствах. Встановлено співвідношення між основними елементами живлення із значною перевагою азоту. 
Розраховано витрату мінеральних поживних речовин добрив на формування одиниці продукції зернових культур. 
Визначено концентрацію важких металів у зерновій масі основних культур залежно від інтенсивності хімізації тех-
нологічних процесів. Встановлено, що насіння соняшнику накопичує кадмій та мідь у 3,6 та 1,02 рази вище ГДК 
відповідно; насіння озимого ріпаку – свинець та кадмій у 1,26 та 1,4 рази вище ГДК відповідно; зерно озимої пшени-
ці та ярого ячменю – свинець у 2,1 рази вище ГДК. 

Ключові слова: мінеральні добрива, норма, зерно, забруднення, важкі метали. 
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Постановка проблеми. Останні роки в Україні характеризуються істотним зростанням валово-
го збору зернових культур. Зокрема у 2016 році було зібрано понад 63 млн. тонн, що на 6 % більше, 
ніж у 2015 році. Близько 40 % всього виробництва зерна в Україні припадає на озиму пшеницю.  

У 2016 році істотно зросла частка кукурудзи, яка становить також 40 %. 15 % валового вироб-
ництва зернових культур належить ячменю, а решта 5 % – іншим зерновим культурам [1]. 

Аграрний сектор України уже впродовж п’яти років долає рубіж у виробництві зернових 
культур на позначці 60 млн тонн. Водночас ще 10 років тому для сільгоспвиробників нездолан-
ною була межа у 50 млн тонн зерна [2]. 

Зважаючи на те, що площа посіву зернових культур в Україні впродовж останніх 12 років 
майже не змінилася – 14,3–14,6 млн га, то основним фактором  зростання валового збору зер-
нових є підвищення урожайності – з 26,0 ц/га у 2005 році – до 43,9 ц/га у 2016 році за рахунок 
новітніх технологій з високим рівнем хімізації [2]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Показники виробництва зерна у Вінницькій об-
ласті є ще більш вражаючими. За підсумками 2016 року в області зібрано рекордний урожай 
зернових ранньої групи – понад 3 млн тонн за середньої урожайності 55,3 ц/га, а озимої пшени-
ці – 58,5 ц/га, що на 10,2 ц/га вище, ніж у 2015 році. З урахуванням зерна кукурудзи валовий 
збір зернової групи Вінниччини становить понад 5 млн тонн. За даними Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Вінницька область мала найвищу урожайність зернових 
культур загалом по державі у 2016 році [3]. 

Зростання урожайності зернових культур в останні роки стало можливим за рахунок підвищен-
ня рівня хімізації – зокрема за інтенсивного використання мінеральних добрив і пестицидів. Так за 
вирощування кукурудзи, норму внесення мінерального азоту – основного елементу приросту біо-
маси, встановлюють на рівні 15–20 кг на 1 т вирощеного зерна. За планової урожайності зерна ку-
курудзи 8 т/га необхідно внести 120–160 кг/га мінерального азоту, а за урожайності 10 т/га –  
150–200 кг/га. Оптимальне співвідношення між основними елементами живлення (N-Р-К) при ви-
рощуванні кукурудзи за інтенсивними технологіями становить 1-0,4-1,2 [4]. 

За вирощування озимої пшениці з плановою урожайністю 70 ц/га та вмістом білка 13–14% і 
клейковини 27 – 30 %, необхідно внести з розрахунку на 1 т зерна до 30 кг мінерального азоту. 
Враховуючи так рекомендації, розрахункова норма внесення мінерального азоту під озиму 
пшеницю буде становити 200 кг/га. За рекомендованого співвідношення основних елементів 
живлення (N-Р-К) під озиму пшеницю 2-1-1, необхідно внести по 100 кг/га фосфору та калію з 
мінеральними добривами [5]. 

За використання хімічних засобів захисту рослин від шкодочинних об’єктів, необхідно про-
тягом вегетаційного періоду під час вирощування озимої пшениці провести до дев’яти хімічних 
обробітків, у тому числі: 3 обробітки фунгіцидами, 2 – регуляторами росту, до 2 обробітків гер-
біцидами, одноразове протруювання насіння, та від одного разу і більше – інсектицидами [6].  

Таке інтенсивне застосування засобів хімізації за вирощування зернових культур в Україні 
загалом та у Вінницькій області зокрема, створює загрозу зростаючого забруднення зерна ток-
сичними речовинами, зокрема: важкими металами, нітратами, радіонуклідами, хлором, сіркою 
та призводить до деградації грунтів. 

Метою досліджень було проаналізувати норми внесення мінеральних добрив, як основного 
джерела токсикації зернової продукції. Розрахувати, скільки вноситься мінеральних речовин з 
добривами на одиницю вирощеної продукції та які токсиканти можуть потрапити у зернову 
масу з мінеральними добривами, що найчастіше використовуються у господарствах.  

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили у кількох передових господарс-
твах Вінницького, Тиврівського та Жмеринського районів Вінницької області, які за підсумка-
ми 2016 року отримали одні з найкращих показників за обсягами виробництва та урожайністю 
рослинницької продукції в області.  

Лабораторні досліди щодо вмісту токсикантів у зерновій масі основних сільськогосподар-
ських культур проводили у Науково-вимірювальній агрохімічній лабораторії кафедри екології 
та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету. 

Основні результати досліджень. У господарствах, які обрані для проведення досліджень 
вирощують такі культури: озима пшениця, кукурудза, ярий ячмінь, озимий ріпак, соняшник. 
Норми внесення мінеральних добрив за їх вирощування відображені у таблиці 1. 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 1-2’2017 
 

 72

Таблиця 1 – Фактичні норми внесення мінеральних добрив під основні вирощувані культури, кг/га діючої ре-
човини 

Вирощувана 
 культура 

Норма внесення мінеральних речовин Разовість  
внесення 
добрив 

Співвідношення між  
елементами живлення  

(N-Р-К) азот фосфор калій 

Пшениця озима 175 35 35 3 5-1-1 

Кукурудза 200 45 45 3 4,5-1-1 

Ячмінь ярий 90 35 35 2 2,6-1-1 

Ріпак озимий 200 40 40 4 5-1-1 

Соняшник 150 45 45 2 3,3-1-1 

 
Основним мінеральним елементом, що вноситься у найбільшій кількості є азот. Саме від 

азоту спостерігається найбільший приріст надземної маси, зокрема зерна чи насіння. Норма 
внесення мінерального азоту під вирощувані у господарствах культури становить 90–200 кг/га. 
Найбільше азоту вносять під кукурудзу та ріпак озимий, а найменше – під ячмінь ярий. Як доб-
рива використовують переважно аміачну селітру, а також карбамід і сульфат амонію. За вне-
сення аміачної селітри максимальна норма фізичної ваги добрива складає 570 кг/га, з яких ли-
ше 200 кг становить азот. 

Норми внесення мінерального фосфору та калію є значно нижчими та становлять по 35– 
45 кг/га під усі культури. Як мінеральне добриво що містить фосфор і калій застосовують ніт-
роамофоску. Для внесення такої кількості мінеральних речовин необхідно використати 281 
кг/га фізичної ваги нітроамофоски. 

Досить невелика норма фосфорно-калійних добрив на фоні високих норм азотних добрив 
вказує на незбалансованість надходження поживних речовин у грунт та високу ймовірність за-
бруднення як вирощеної продукції, так і грунту токсикантами, що містяться у азотних мінера-
льних добривах. Зокрема за вирощування озимої пшениці та озимого ріпаку у досліджуваних 
господарствах співвідношення азот-фосфор-калій становить 5-1-1, кукурудзи – 4,5-1-1, соняш-
нику 3,3-1-1, ячменю – 2,6-1-1 за рекомендованого співвідношення 2-1-1. 

На накопичення токсичних речовин у грунті та рослинницькій продукції також впливає ра-
зовість внесення добрив: чим більшу кількість разів впродовж вегетаційного періоду вносять 
мінеральні добрива – тим менша їх одноразова доза та менший негативний вплив на грунт і ро-
слини. 

Найбільш роздрібнено вносять мінеральні добрива під озимий ріпак – 4 рази впродовж ве-
гетації, під ячмінь ярий та соняшник – 2 рази, під решту культур – 3 рази. 

На інтенсивність накопичення токсичних речовин у зерновій масі впливає також рівень 
урожайності культур. Чим вища урожайність – тим менша ймовірність забруднення зерна 
(табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Урожайність вирощуваних культур та витрата мінеральних речовин на одиницю вирощеної про-

дукції 

Вирощувана культура 
Урожайність, 

т/га 
Витрата мінеральних речовин на 1 т вирощеного зерна, кг 

усіх мінеральних речовин (N-Р-К) в тому числі азоту 

Пшениця озима 8,0 30,6 21,9 

Кукурудза 7,5 38,7 26,7 

Ячмінь ярий 4,5 35,6 20,0 

Ріпак озимий 4,0 70,0 50,0 

Соняшник 4,0 60,0 37,5 

 
Урожайність озимої пшениці у досліджуваних господарствах становить 8,0 т/га, ячменю 

ярого – 4,5 т/га, кукурудзи – 7,5 т/га, ріпаку озимого – 4,0 т/га, соняшнику – 4,0 т/га. Це досить 
високі рівні урожайності культур порівняно з середніми показниками по Україні та Вінницькій 
області. 

Враховуючи рівні фактичної урожайності культур та внесених під них добрив, було розра-
ховано середню кількість мінеральних поживних речовин, внесених на формування 1 т урожаю. 
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Цей показник становив 30,6–70,0 кг/т. Найбільше витрачається мінеральних речовин, внесених 
у грунт з добривами на формування 1 т насіння соняшнику і ріпаку озимого – відповідно 60,0 
та 70,0 кг, а найменше – на формування зерна пшениці озимої. 

Оскільки найбільше у досліджуваних господарствах Вінниччини вносять азотних мінеральних 
добрив, то було розраховано фактичну витрату мінерального азоту на формування 1 т урожаю. Цей 
показник становив 20,0–50,0 кг/т. Найбільше мінерального азоту було використано на формування 
1 т насіння ріпаку озимого, а найменше – на 1 т зерна ячменю ярого і пшениці озимої.  

Аміачна селітра у своєму складі містить такі токсиканти як свинець, цинк, нікель, алюміній, 
сірку, хлор та інші. Нітроамофоска може містити хлор та сірку. Саме забруднення зернової 
продукції цими речовинами може становити найбільшу небезпеку. 

Аналіз інтенсивного вирощування основних сільськогосподарських культур показує зрос-
таюче застосування мінеральних добрив, які є потужним джерелом забруднення грунтів важ-
кими металами, що може створити умови накопичення цих токсикантів у рослинницькій про-
дукції. 

Для експериментального підтвердження або спростування зроблених висновків було відіб-
рано зразки зернової маси вказаних культур у досліджуваних господарствах та проведено лабо-
раторне дослідження на вміст найпоширеніших важких металів (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Вміст важких металів у зерні основних польових культур, мг/кг 

Вирощувана 
культура 

Важкі метали 

Свинець  Кадмій  Мідь  Цинк  

фактичний  
вміст 

ГДК 
фактичний 

вміст 
ГДК 

фактичний 
вміст 

ГДК 
фактичний 

вміст 
ГДК 

Пшениця озима 1,05 0,5 0,05 0,1 2,67 10,0 17,6 50,0 

Кукурудза 0,24 1,0 0,05 0,1 0,75 10,0 12,5 50,0 

Ячмінь ярий 1,07 0,5 0,09 0,1 2,36 10,0 13,8 50,0 

Ріпак озимий 1,26 1,0 0,14 0,1 2,94 10,0 20,0 50,0 

Соняшник 0,47 1,0 0,36 0,1 10,2 10,0 14,9 50,0 
 
Аналіз інтенсивності забруднення важкими металами зернової продукції показав, що кон-

центрація свинцю у зерні пшениці озимої, ячменю ярого та насінні ріпаку озимого була вищою 
за ГДК відповідно у 2,1; 2,14 та 1,26 рази, тоді як у зерні кукурудзи та насінні соняшнику кон-
центрація свинцю була нижча за ГДК у 4,16 рази та 2,12 рази відповідно. 

Вміст свинцю у зерновій масі основних польових культур становив 0,24–1,26 мг/кг за пока-
зника граничнодопустимої концентрації для зерна озимої пшениці і ячменю 0,5 мг/кг, а решти 
культур – 1,0 мг/кг. Найвища концентрація свинцю була виявлена у насінні ріпаку озимого, зе-
рні пшениці озимої та ячменю ярого, а найменша – у зерні кукурудзи і насінні соняшнику. 

Концентрація кадмію у насінні соняшнику та ріпаку озимого була вищою за ГДК у 3,6 та 
1,4 рази відповідно, а у зерні пшениці озимої і кукурудзи та ячменю ярого – у 2 та 1,1 рази ни-
жчою ГДК. Фактичний вміст кадмію у зерновій масі досліджуваних культур становив 0,05– 
0,36 мг/кг за показника ГДК 0,1 мг/кг.  

Концентрація міді у насінні соняшнику була вищою за ГДК у 1,02 рази, а у зерновій масі  
решти культур – нижча ГДК, зокрема у насінні ріпаку озимого, зерні озимої пшениці та ячменю 
ярого – у 3,41; 3,75 та у 4,24 рази відповідно, а у зерні кукурудзи – у 13,34 рази менше ГДК. 
Фактична концентрація міді становила 0,75–10,2 мг/кг.  

Концентрація цинку у зерні усіх культур була нижчою за ГДК – від 2,5 разів у насінні ози-
мого ріпаку – до 4 разів у зерні кукурудзи. Фактичний вміст цинку у зерновій масі усіх культур 
становив 12,5–20,0 мг/кг. Найбільше цинку було виявлено у насінні ріпаку озимого, а най-
менше – у зерні кукурудзи і ячменю ярого.  

В результаті проведених досліджень встановлено, що за вирощування озимого ріпаку у гос-
подарствах області застосовують найвищі норми азотних мінеральних добрив, що призводить 
до найбільшої розбалансованості між основними елементами живлення. Це зумовлює найвищу 
витрату синтетичних добрив на формування одиниці насіння ріпаку та спричиняє найвище за-
бруднення насіння свинцем та цинком. Висока концентрація мінеральних добрив, що вноситься 
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у господарствах Вінниччини під соняшник зумовлює найвищу концентрацію у його насінні ка-
дмію і міді. Незважаючи на високу норму внесення мінеральних добрив під кукурудзу, концен-
трація усіх важких металів у її зерні є мінімальною, що пов’язано з високою урожайністю ку-
курудзи, меншим надходженням мінеральних речовин на одиницю вирощеної продукції та три-
валим вегетаційним періодом. 

Висновки. Інтенсивна хімізація технологічних процесів вирощування основних культур 
зумовлює накопичення у їхкьому зерні важких металів у концентраціях значно вищих ГДК. 
Зокрема насіння соняшнику накопичує кадмій та мідь у 3,6 та 1,02 рази вище ГДК відповідно; 
насіння озимого ріпаку – свинець та кадмій у 1,26 та 1,4 рази вище ГДК відповідно; зерно ози-
мої пшениці та ярого ячменю – свинець у 2,1 рази вище ГДК, що є небезпечним для подальшо-
го використання такого зерна для продовольчих і кормових цілей. 
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Интенсивная химизации земледелия – как предпосылка загрязнения зерновой продукции тяжелыми ме-

таллами 
Разанов С.Ф., Ткачук А.П.  
Определены фактические нормы внесения минеральных удобрений под основные сельскохозяйственные ку-

льтуры в передовых хозяйствах. Установлено соотношение между основными элементами питания со значитель-
ным преобладанием азота. Рассчитан расход минеральных питательных веществ удобрений на формирование 
единицы продукции зерновых культур. Определены концентрации тяжелых металлов в зерновой массе основных 
культур в зависимости от интенсивности химизации технологических процессов. Установлено, что семена подсо-
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лнечника накапливают кадмий и медь в 3,6 и 1,02 раза выше ПДК соответственно; семена озимого рапса – свинец 
и кадмий в 1,26 и 1,4 раза выше ПДК соответственно; зерно озимой пшеницы и ярового ячменя – свинец в 2,1 раза 
выше ПДК. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, норма, зерно, загрязнение, тяжелые металлы. 
 

Intensive chemistry of earth – as a precondition for the pollution of grain production by high-speed metals  
Rasanov S., Tkachuk O. 
The actual norms of mineral fertilizers under the main crops in advanced farms are determined. The relationship between 

the main power elements with a significant advantage of nitrogen is established. The expense of mineral fertilizers of fertiliz-
ers for the formation of a unit of grain crops is calculated. The concentration of heavy metals in grain mass of main crops 
depending on the intensity of chemicalization of technological processes is determined. 

The analysis of the intensity of contamination by heavy metals of grain products showed that the concentration of 
lead in winter wheat grains, spring barley and winter wheat rape was 2.1 times higher than MPC, 2.14 and 1.26 times 
respectively, while in corn and seed grain the concentration of lead was lower than the MPC in 4.16 times and 2.12 
times respectively. 

The content of lead in the grain mass of the main field crops was 0.24 – 1.26 mg / kg at the limit of the permissible con-
centration for winter wheat and barley 0.5 mg / kg and the rest of the crops – 1.0 mg / kg. The highest concentration of lead 
was detected in winter wheat, winter wheat grains and spring barley, and the smallest in corn and sunflower seeds. 

The concentration of cadmium in sunflower seeds and winter rape exceeded the MPC by 3.6 and 1.4 times respectively, 
while in winter wheat and corn and spring barley, 2 and 1.1 times lower MAC. The actual content of cadmium in the grain 
mass of the cultures underthe investigation was 0.05-0.36 mg / kg with an MPC of 0.1 mg / kg. 

The concentration of copper in sunflower seeds was 1.02 times higher than the MPC, and in the grain mass of the re-
maining crops, the lower MPC, in particular, in the seeds of winter rape, winter wheat grains and spring barley, was 3.41 
times, 3.75 and 4 , 24 times respectively, and in maize grain – 13.34 times less than MAC. The actual concentration of copper 
was 0.75 – 10.2 mg / kg. 

The concentration of zinc in the grain of all crops was lower than the MPC – from 2.5 times in the seeds of winter rape – 
up to 4 times in corn grain. The actual content of zinc in the grain weight of all crops was 12.5 – 20.0 mg / kg. Most zinc was 
found in winter wheat seeds, and the smallest in maize and barley.As a result of the conducted researches it was established 
that at growing of winter rape in the farms of the region the highest norms of nitrogen mineral fertilizers are used, that leads 
to the greatest imbalance between the main elements of nutrition. This causes the highest cost of synthetic fertilizers on the 
formation of a unit of rape seed and makes the highest pollution of seeds with lead and zinc. High concentration of mineral 
fertilizers, which is introduced in the farms of Vinnytsya in sunflower, causes the highest concentration in its seeds of cadmi-
um and copper. Despite the high rate of application of mineral fertilizers for corn, the concentration of all heavy metals in its 
grain is minimal, which is due to high corn yield, lower mineral content per unit of grown products and a long vegetation 
period. 

Key words: mineral fertilizers, norm, grain, pollution, heavy metals. 
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ВИВЧЕННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І ВСТАНОВЛЕННЯ  
КЛАСУ ТОКСИЧНОСТІ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ З ПРІСНОВОДНОЇ 
ВОДОРОСТІ LEMNA MINOR ЗБАГАЧЕНОЇ ЙОДОМ 

 
Обґрунтовано необхідність проведення токсикологічних досліджень та встановлення класу токсичності кормо-

вої добавки з прісноводної водорості Lemna minor збагаченої Йодом, описано нові підходи і застосовані методи, що 
відповідають європейським вимогам до проведення таких досліджень. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що добавка не зумовлює подразнювалюної та дермонекроти-
чної дії за нанесення на шкіру кролів, а також не спричинює подразнювальної дії за нанесення на слизову оболонку 
ока у кроля. Встановлено, що кормова добавка з прісноводної водорості Lemna minor збагаченої Йодом належить до 
5 класу токсичності згідно з УГС (Узгоджена на глобальному рівні система класифікації та маркування). 

Ключові слова: кормова добавка, Lemna minor, подразнювальна дія, дермонекротична дія, слизова оболонка, 
гостра токсичність, токсична дія, лабораторні тварини. 

 

Постановка проблеми. В умовах віварію Державного науково-дослідного контрольного 
інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок розроблений біотехнологічний спосіб 
збагачення біомаси водорості Lemna minor Йодом. Цю біомасу водорості планують використо-
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