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І Ї Ч Т Е ^ І Т У ОР АССКЕ88IОN ОР А С К Ю Т Ь Т І І К А Ь Ь А Ш ВУ Н Е А У У М Е Т А Ь 8 ШТНЕМ ТНЕ 
ГКЕ8Н-8ТЕРРЕ РОКЕ8Т ВА1ЧК 

АЬзігасі. 

Тке сиггепі зіаіе о/ іке зоіі СОУЄГ їх сіеіегтіпесі ргітагіїу Ьу іке асііуіііех о/китап зосіеіу. Тії їх /асіог іх 
Іосіау іп Іке (ігзі ріасе атоп£ іке іасіогз ігапз/огтіп§ іке хоіі СОУЄГ о/іке ріапеі. Іпіепхі/ісаСіоп о/а§гіси1іиге, 
іпсгеазе о/іескпо§епіс Іоасі оп іапсі гезоигсез, ипсопігоїїесі ихе о/скетісаіз іп сопсііііопз о/1о\\> іескпоіо^ісаі 
сиііиге апсі оікег іп/іиепсех Іеасі іо сіеіегіогаііоп о/хоіі диаіііу, гейисііоп о/ікеіг/егіііііу. Сопіатіпаііоп о/іке 
аітозркеге, л\'Шег апсі зоіі тік кеауу теіаіз із а уегу хегіоих ргоЬІет, Ьесаше тозі сиііигаї Іапйзсарез аге 
а$есіе(1 Ьу ікет, \\>кіск іп іигп а$есіз Ьоік сгор ргосіисііуііу апсі ргосіисі с/иаіііу. Апаїузіз о/кеспу теіаі соп-
іатіпаііоп о/теасістх апсіразіигез хкстей ікаі іке тахітит регтіззіЬІе сопсепігаііопз о/Іеасі, сасітіит, гіпс 
апсі соррег \\'еге поі йеіесіесі. Ткнз, іке сопсепігаііоп о/Іеасі, сасітіит, гіпс апсі соррег іп іке зоіі о/теасіош 
\тх Іо\\>ег ікап іке тахітит аПошіЬІе сопсепігаііопз о/120; 7.7; 2.5; апсі 18.7 іітез. Ьезз Іеасі, сасітіит, гіпс 
апсі соррег и'еге/оипсі іпразіиге хоіїх, гезресііуеіу, іп 113; 1.08; 1.09 апсі 1.88 іітез сотрагесі тік іке тахі-
тит аіІоч'аЬіе сопсепігаііопз. 

Оиг хіисііех кауе зкомт ікаі іке сопіепі о/ Іеасі апсі соррег іп агаЬІе Іапсі із 1.03 апсі 1.20 іітез кіфег, 
гезресііуеіу, сотрагесі іо іке тахітит аІктаЬІе сопсепігаііопз. Апсі іке сопсепігаііоп о/сасітіит апсі соррег 
із Іом'єг Ьу 11.66 апсі 2.16 іітез, гезресііуеіу, сотрагесі іо іке тахітит аІІокаЬІє сопсепігаііопз. Іп іке зоіїз 
о/регеппіаі £газзез, а Іом'єг сопсепігаііоп о/Іеасі, сасітіит, гіпс апсі соррег, гезресііуеіу, м>аз/оипсі іп 1.25; 
1.84; 4.25 апсі 1.05 іітез сотрагесі іо іке тахітит аИошіЬІе сопсепігаііопз. 

Кеум>огсіз: А^гісиїіигаї Іапсіз, кеауу теіаіз, роїіиііоп, агаЬІе Іапсі, теайомгз, разіигез, регеппіаі §газзез, 
іеасі, сасітіит, соррег, гіпс. 

ТЬе Іеггіїогу оґ Цкгаіпе із сЬагасІсгігссі Ьу а 
иг^ие 8ЄІ оґ рЬу8Ісаі-§ео§гарЬіса1,1апсІ8саре, Нусіго-
Ісщісаі, 5ІгисІига1-§ео1о§іса1 апсі оіНег рагатеїегз, 
у/ЬісЬ Іесі Іо іНе ґогтаїіоп \уііЬіп ІІ оГ а хіцпііїсапі 
питЬег оґзресіез апсі оЬ]'есІх оГпаїигаї гезоигсез. Ас-
СОГСІІЛ2 іо іЬе Соипсії ґог І Не 8шсіу оґ Ргосіисііуе 
Рогсез оґЦкгаіпе, ІЬе тоз і уаІиаЬІе атоп§ паїигаї ге-
8оигсе8 аге Іапсі (72%) апсі тіпегаї гезоигсез (26%). 
Цкгаіпе'8 Іапсі ґипсі І8 сЬагасІсгігссІ Ьу ап ехігетеїу 
Ьі§Ь гаїе оґ а§гіси11ига1 сісусіортспг (71.2%). Іп ІЬе 
зігисіиге оГ ацгісиїїигаї 1апсІ8, (Не ргссіотіпапС зЬаге І8 
оссиріесі Ьу а^гісиїїигаї 1апсІ8 (69.12% оГ іНс іоіаі 
агеа), апсі іЬе ріоу/есі іеггіїогу оґ Цкгаіпе І8 53.8%. 
8і§пійсапІ 1еп§іЬ оґ іЬе іеггіїогу оґЦкгаіпе ігот У/ЄКІ 
іо еазі апсі погіЬ іо зоиіЬ, Іосаііоп іп яеуегаї паїигаї 
апсі §ео§гарЬіса1 агеаз саизез зі§пійсапІ сііґґегепсек іп 
іЬе зігисіиге оґ Іапсі гезоигсек іп сііґґегепі асітіпізіга-
ІІУЄ епііііез. ТЬеге аге тоге іЬап 38 Іурез оґ зоіїз іп 
Цкгаіпе. ТНеу сііґґег іп зігисіиге, тіпегаї сотрозіїіоп, 
сопіепі оГЬитиз апсі пиігіепіз, рЬузісаІ апсі сЬетісаІ 
ргорегііез, іегіііііу, зиіІаЬіііІу ґог а§гіси1іига1 изе [4]. 

Іп ІЬе РогезІ-8іерре гопе оґ Цкгаіпе ІЬе зоіїз ос-
сиру 20105.2 іЬоихапсІ Ьесіагез. Рго1оп§есі ехрозиге іо 
апіЬгоро§епіс іасіогз саизесі а Ьі§Ь с1с£гсс (75-85%) 
оґ р1о\уіп2 оґ а§гіси11ига1 Іапсіз, ітрегґесііоп оґ ІесЬ-
поіо^іез ґог §го\уіп§ егорз, сопіатіпаііоп оґ а§госе-
позез \УІІЬ Ьеауу теїаіз, резіісісіе8 апсі піїгаїез, аз \УС11 
аз оіЬег пе§а1іуе ргосеззез, іесі Іо ІЬе сіеіегіогаііоп оґ 
а§гопоту. 

ТЬе сопзсдиспсс оґ ІЬе пе^аііуе еґґесіз оґ апіЬго-
ро§епіс ітрасі із ІЬе сіеіегіогаііоп оґ іЬе есо1о§іса1 
ґііпсііоп оґ іЬе зоіі іп ІЬе есозузіет. ТЬе ршсе58ез оґ 
сотрасііоп апсі уіоіаііоп оґ \уа1ег-аіг апсі пиігіепі ге-
§ітез аге сіеуеіоріпц. 

А«гіси11ига1 Іапсі оссиріез 42 тіїїіоп Ьесіагез, оґ 
70% оґіЬе Іоіаі іипсі оґіЬе соипігу. 78.9% оґа§гіси1-
Іигаї Іапсі - агаЬІе Іапсі (агаЬІе Іапсі) апсі регеппіаі ріап-
іаііопз, 13.0% - разіигез, 8.4% - ЬауйеШз. ТЬе Ьі§Ье8І 
зЬаге оґ агаЬІе Іапсі - іп ІЬе зіерре агеаз (70 - 80%) апсі 
ґогезі-зіерре 20пе. Разіигез аге сопсепігаїесі таіпіу іп 
іЬе СаграіЬіапз, Роїіззуа апсі іп іЬе зоиіЬ-еазІегп 
зіерре ге§іопз, ЬауйеШз - іп іЬе гіуег уа11еу8 оґ ІЬе 
ҐОГЄЗІ апсі ҐОґеЗІ-ЗІерре 20ПЄ8 [10]. 

Цкгаіпе із сЬагасІегі/есі Ьу а Ьі§Ь сіедгее оґ Іапсі 
сіеуеіортепі; а^гісиїїигаї Іапсі ассоипіз ґог 60% оґ ііз 
агеа. А сЬагасІегізІіс ґеаіиге оґ ІЬе зігисіиге оґ а»гісиі-
Іигаї Іапсіз оґ Цкгаіпе із іЬе Іоіаі Ьі§Ь зЬаге оґ ріоууесі 
іапсі (80%), апсі іп КігоуоЬгасі, Уіппуізіа апсі Тегпоріі 
ге§іопз іі із аЬоиі 90%. ОіЬег агеаз аге ияесі ґог регеп-
піаі ріапіаііопз (1.5%), ЬауйеШз (3.1 %) апсі разіигез 
(11%). ТЬе зігисіиге оґ а§гіси11ига1 Іапсі із іпЯиепсесІ 
Ьу паїигаї, есопотіс апсі зосіаі ґасіогз. ТЬиз, ІЬе Іапсіз 
оґ іЬе ґогезі-зіерре гопе аге ріошссі Ьу 85.4%, іЬе 
іапсіз оґРоІіззуа - Ьу 68.9% (Ьеге аітозі а іЬігсі оґ ІЬе 
агеа оґ а^гісиїїигаї іапсіз із оссиріесі Ьу паїигаї ґога§е 
Іапсіз). 

ТЬе Ьазіз оґ зо\ш агеаз оґ Цкгаіпе аге егорз оґ 
§гаіп сгор з (56%). ТЬеу ріау а 1еасііп§ гоїе іп аіі ге-
§іопз оґ Цкгаіпе, езресіаііу іЬозе іосаіесі іп ІЬе зіерре 
апсі ґоге8І-8Іерре 20ПЄЗ. 

Цкгаіпе гапкз опе оґ ІЬе ЙГ8І ріасез іп ІЬе \УОГ1С1 
іп Іегтз оґ а§гісиі1ига1 Іапсі. ТЬе 1аг§е8і агеа оґ агаЬІе 
ІапсІ із оссиріесі Ьу егорз оґ сегеаіз, езресіаііу \\'іпіег 
\уЬеаІ. ОГО\УІП§ сегеаіз Ьаз а Іаіііисііпаї гопаїіоп. 
ТЬиз, сгор ргосійсііоп апсі апітаї ЬизЬапсІгу аге у/еII 
сіеуеіоресі іп Цкгаіпе. А11 Іетрегаїе егорз аге §го\уп іп 
Цкгаіпе, апсі ІЬе таіп ЬгапсЬ оґ апітаї ЬизЬапйгу іп 
Цкгаіпе із саШе Ьгеедіп§. 
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ТЬе сиггепі зіаіе оГ іЬе зоії СОУЄГ і5 сіеіегтіпесі 
ргітагіїу Ьу іЬе асііуіііез оґЬитап зосіеіу. ТЬіз ґасіог 
із Іосіау іп ІЬе ЙГЗІ ріасе атоп§ іЬе ґасіогз Ігапзґогт-
іп§ ІЬе зоії СОУЄГ оґ іЬе ріапеї. АИЬои§Ь паїигаі ґогсез 
сіо поі сеазе Іо асі оп іЬе зоії, іЬе паїиге оґ іЬеіг і трасі 
сЬап§ез зі§пійсапі1у. \¥ауз апсі шеапз оґЬитап іпйи-
епсе оп іЬе 80І1 аге СІІУЄГЗЄ апсі сіерепсі оп іЬе ІЄУЄІ ОҐ 
сіеуеіортепі оґіЬс ргосіисііуе ґогсез оґЬитап косісіу 
[6]. 

Оґ аіі 8оі1Іурез, ІЬе тоз і ґегіііе аге сЬегпогетз. 
8оіІ ґегіііііу І8 деіегтіпесі Ьу а сотропепі зисЬ аз Ьи-
тиз (Ьитиз). II І8 ап ог§апіс киЬкІапсе ґогтед ітот 
(Не гетаіпя оґ сісасі ог^апізтз, а8 \\геІІ а8 а8 а гезиіі оґ 
іЬе асііуіїу оґ ог§апізтз ІЇіаІ ргосезз іЬезе гетаіпз, сіе-
сотрозе, епгісЬ \\ЇІН сагЬоп сііохісіс, \\аІег, аштопіа 
апсі оіЬег зиЬзІапсез. ТЬе ргосезз оґ 8оі1 ґогтаїіоп 
(80І1 ґогтаїіоп) І8 ап ітрогіапі рай оґ ІЬе ЬіоІодісаІ 
сусіе оґ зиЬзІапсез апсі епег§у. ТЬе воіі ргоуісіез 
ріапіз \УІІЬ роїаззіит, сагЬоп, піІго§еп, рЬозрЬогиз, 
еіс. 

ТЬе 1аг§езІ агеа І8 оесиріесі Ьу ІЬе 80-са11есІ огсіі-
пагу сЬегпогетз - 10.5 тііііоп Ьесіагез, ІурісаІ сЬег-
по/ет8 аге 5.8 тіїїіоп Ьесіагез, зоиіЬегп - 3.6 тііііоп 
Ьесіагез, росігоііс - 3.4 тіїїіоп Ьесіагез. Іп аскііііоп Іо 
сЬегпогетз, ґегіііе 8оіІ8 аге вод-росігоііс, сЬезІпиІ 80І-
опеїгіс, ЬГО\УП 80ІІ8, вапсіу, теасіо\У апсі оіНегз. 

А§гіси11ига1 Іапсіа аге ґогтесі ассопііпц Іо іЬе 
\уізЬез апсі пеесІ8 оґ тап. ТЬеу орегаїе \УІІЬІЛ агеаз 
\уЬеге апіЬгороцепіс асііуііу І8 Іеасііпц апсі Ьа8 зі^піґ-
ісапііу сЬап§е(і іЬе ЬаЬіІаІ. ТЬегеґоге, ІЬе §епега1 
сЬешісаІ апсі рЬузісаІ роїіиііоп оґ іЬе епуігоптепі сіе-
Іегтіпез іЬе сопсііііопз ґог [Не сіеуеіортепі оґ а§гос-
созузіетз. 

ТЬе ҐО11О\УІП§ азресіз оґ ІЬе ітрасі оґ апіЬгоро-
«епіс асііуіііез оп а§гіси11ига1 Іапсі сап Ье Мепіійесі: 

- §1оЬа1 сіітаїе сЬап§е саизесі оґ ехасегЬаІес! Ьу 
апіЬгоро§епіс асІІУІІіе8 Іо \УЬІСЬ іі І8 песе88агу Іо 
асіарі; 

- ІЬе ітрасі оґроііиіей аіг оп уе^еіаііоп; 
- сіеуеіортепі оґ ріапіз оп 80ІІ8 сопіатіпаїссі 

\УІІЬ Ьеауу теІаІ8 апсі гасііописіісіек; 
- 1оп§-іегт ітрасі оґ резіісісіез оп а^гоесозуз-

Іетз; 
- іггі§аІіоп а8 а гізк ґасіог ґог 80І1 сопсііііоп; 
- іЬе ітрасі оґ апітаї НизЬапсігу оп ІЬе епуігоп-

тепі; 
- сЬап§е8 іп а^гоесозузіетз сіие Іо іпсіігесї Ьитап 

асііоп оп а880сіа1есі 8ресіе8 [3]. 
Атоп§ ІЬе Іапсіз оґ ІЬе §геаІезІ есопотіс уаіие 

аге а§гіси1іига1 Іапсіз. ТЬе зігасіиге оґ Іапсі І8 ІЬе рег-
сепІа§е оґ іЬеіг агеа іп ІЬе Іоіаі агеа оґ аіі, оґ опіу а§-
гісиїїигаї Іапсі. ТЬе сотрозіїіоп апсі гаїіо оґіапй сіо поі 
гетаіп ипсЬап§ес1. Агеаз оґ іапсі іЬаІ Ьауе поі Ьееп 
сиіііуаіесі Ьеґоге аге ІПУОІУЄСІ іп іЬе ргосіисііоп оґ а§-
гісиїїигаї ргосіисіз. Іп рагіісиїаг, з\уатрз аге сігаіпесі, 
зЬгиЬз аге иргооїесі ґог §ГО\УІП§ сгорк. ТЬаІ із, іЬеге 
аге ргосез8Є8 оґ Іапсі Ігапзґогтаїіоп. 

Іпіепзійсаііоп оґ а§гіси11иге, іпсгеазе оґ ІесЬпо-
§епіс Іоасі оп Іапсі гезоигсез, ипсопігоііесі изе оґсЬет-
ісаіз іп сопсііІіоп8 оґ 1о\у ІесЬпо1о§іса1 сиііиге апсі 
оіЬег іпйиепсез Ісасі Іо сіеіегіогаїіоп оґзоіі циаІІСу, ге-
сіисііоп оґіЬеіг ґегіііііу. ТЬе таіп геазоп із іЬаІ іпіеп-
8ЇУЄ а§гіси11ига1 ІесЬпо1о§іе8 Ьауе сопігасіісіесі ІЬе 

йтсІіопіп§ оґ есозузіетз, сііагиріесі ІЬе паїигаі сусіе 
оґзиЬзіапсез апсі епег§у іп іЬет. 

Ап иг§епІ ргоЬІет Іосіау із іЬе хіисіу оґіЬе асси-
тиіаііоп оґЬеауу теїаіз іп 80ІІ8. 8оі1 сопіатіпаїіоп із 
іЬе ргосезз оґ іпІгосіисіп§ оґ сгеа1іп§ пе\у рЬузісаІ, 
сЬетісаІ оґ Ьіо1о§іса1 а§епІ8 іп ІЬе зоіі, оґ схссєсііп§ 
ІЬе аусгаде 1оп§-Іегт паїигаі ІЄУЄІ оґ сопсепігаїіоп оґ 
іЬезе а§еп1з ОУЄГ а регіосі оґ І іте [9]. 

Атоп§ ІЬе роїіиіапіз оп ІЬе зсаіе оґроїіиііоп апсі 
ітрасі оп Ьіо1о§іса1 о^есІ8 а зресіаі ріасе із оссиріесі 
Ьу Ьеауу теїаіз, \УЬІСЬ ріау ап ітрогіапі гоіе іп гпсіа-
Ьоііс ргосеззез, Ьиі іп Ьі§Ь сопсепігаїіопз саизе зоіі 
сопіатіпаїіоп, асіуегзеїу аґґесі а^гоесозузіетз. Тохіс 
еіїеск оґ Ьеауу теїаіз сап Ье сіігссі оґ іпсіігесі. ТЬе 
сіап^ег розесі Ьу Ьеауу теїаі сопіатіпаїіоп із ехасег-
ЬаІес! Ьу іЬеіг роог гетоуаі &от ІЬе зоії. 

Опсе іп есозузіетз, Ьеауу теїаіз аге сопзіапііу 
тоуіп§, тоуіп§ й о т опе ґогт Іо апоіЬег. ТЬеге аге 
ІЬе ґо11о\уіп§ зузіетз оґ Ігапзіїіоп (Ігапзіосаііоп) оґ 
Ьеауу теїаіз: аіг - зоії, зоії - \уа1ег; зоії - а ріапі; зоії -
ріапі - апітаї; зоії - апітаї - ріапі - тап; зоії - ріапі -
тап, еіс. Неауу теїаіз асситиіаіе таіпіу іп ііз иррег 
Ьогігопз, \\'НісН сопіаіп тоз і оґ ІЬе гооїз оґ ріапіз. ТЬе 
сопіепі оґ уагіоиз еіетепіз іп ІЬе зоії із зідпійсапііу 
іпйиепсесі Ьу іЬе аІтозрЬеге. ТЬе еіетепіз іЬаІ аге ге-
Іеазесі іпіо ІЬе аІтозрЬеге іЬгои§Ь ІЬе рірез оґ іЬе 
сЬетісаІ, Ьеауу апсі епег§у іпдизігіез, етіззіопз &от 
УЄЬІСІЄЗ Ьауе а зі§пійсапІ ітрасі оп ІЬе епуігоптепі, 
апсі іЬеіг еґґесі ехіепсіз Іепз оґ кііотеїегз і гот іЬе 
зоигсе оґ іпсоте. ТЬе изе оґ тіпегаї ґегіііігегз Ьеірз 
Іо іпсгеазе аіі іЬе песеззагу еіетепіз ґог ріапі §ГО\УІЬ 
апсі сіеуеіортепі [5]. 

Неауу теїаіз іп тіпегаї ґегіііігегз аге паїигаі і т -
ригіїіез сопіаіпесі іп а§гіси11ига1 огез. ТЬегеґоге, іЬеіг 
питЬег іп тіпегаї ґегіііігегз сіерепсіз оп іЬе га\\- таїе-
гіаі апсі ІесЬпоіо§у оґ ііз ргосеззіп§. Еуегу уеаг іЬе 
агеа оґ зоіїз зиіІаЬІе ґог а^гісиїїиге із гесіисесі. І т -
ргорег Іапсі изе, роїіиііоп Ьу іпсіизігіаі, а§гіси11ига1 апсі 
ЬоизеЬоМ \¥аз1е Ьауе іпіепзійесі сіе^гасіагіоп рго-
сеззез іп іЬе зоії. Іп огсіег Іо оЬіаіп зузіетаїіс оЬ]ес-
ІІУЄ іпґогтаїіоп аЬоиІ сЬап§ез іп зоії сопсііііоп, ісіеп-
Іііу іЬеіг саизез апсі сіеуеіортепі Ігепсіз, оріітіге Ьи-
тап ітрасі оп ІЬе зоії СОУЄГ ґогт а зузіет ґог 
топіІогіп§ ІЬе сопсііііоп оґ зоіїз. 

ТЬе тозі уаІиаЬІе сотропепі оґ а§гіси11ига1 Іапсі 
із агаЬіе Іапсі, \уЬісЬ із сЬагасіегІ2е<і Ьу ІЬе ргезепсе оґ 
зоії СОУЄГ, УЛТІСЬ епзигєз ґегіііііу. АгаЬіе Іапсі ріауз іЬе 
гоіе оґ іЬе таіп теапз оґ ргосіисііоп іп ІЬе сиіііуаііоп 
оґ§гаіп, ІесЬпісаІ, еіс. Сиііигез [4]. 

АгаЬіе Іапсі із Іапсі іЬаІ із зузіетаїісаііу сиіііуаіесі 
апсі изесі ґог сгорз. Аізо агаЬіе Іапсі іпсіисіез риге раігз, 
сгорз оґ регеппіаі £газзез іп сгор гоїаііоп йеісіз іл'ііЬ 
ІЬе Іегт оґ изе ргоуісіссі Ьу сгор гоїаііопз, аз ЛУЄІІ аз 
ЬаІсЬіп§ йеісіз. К о т оґ §агсіеп8 апсі оіЬег регеппіаіз 
іЬаІ аге Іетрогагіїу изесі ґог сгорз аге поі іпсіисіесі іп 
ІЬе агеа оґ агаЬіе Іапсі, Ьиі аге ассоипіесі ґог аз агеаз оґ 
регеппіаїз. Агеаз оґ сиіііуаіесі ЬауйеИз апсі разіигез 
ріоілссі ґог ІЬе регіосі оґ §газз1апсі гспе\уа1, аз теїі аз 
оссиріесі Ьу сгорз оґргеуіоиз сгорз (поі тоге іЬап І\УО 
уеагз), р1о\уесі ґог іЬе ригрозе оґ сгеа1іп§ Іопд-Іегт 
разіигез оґ ітргоуесі ЬауйеМз сіо поі Ьеіопс Іо агаЬіе 
іапсі. 
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Разіигез - Іапсі СОУЄГЄСІ У/ІІЬ регеппіаі ^газзез апсі 
поі зиіІаЬІе іог Ьаутакіп§, аге поі ґа11о\\; апсі аге зуз-
Іетаїісаііу изесі ґог §гагіп§. ТЬе агеаз оґ ґєесііпд апсі 
Яиагапїіпє ріоіз, аз \¥ЄІІ аз агеаз оГсайіе гипз аге Іакеп 
іпіо ассоипі ґог разіигез. Разіигез аге сітсіесі іпіо сігу 
апсі яу/атру. 

Меайот - а ріоі оґ зоіі іп сопсііііопз оґзиґйсіепі 
оґ ехсеззіуе тоізіиге, СОУЄГЄСІ таіпіу \УІІЇІ регеппіаі 
ЬегЬасеоиз ріапіз, таіпіу сегеаіз апсі зесі§ез. И із изи-
аііу изесі аз разіиге ґог Ііуезіоск апсі аз Ьауііеісіз. А11 
теас1о\¥8 аге сНагасІсгі/ссі Ьу ІЬе ргезепсе оґ§газз апсі 
Іигґ. 

Меасіо\У8 аге сіаззійесі Ьу Іосаііоп оп ІЬе таіп-
Іапсі, тоипіаіп апсі Яоосіріаіп. 

ТЬе Ьезі апсі тоз і ргосіисііуе теасіоу/з аге іп 
ҐІУЄГ уаііеуз, \уЬеге ігеез саппої §ГОУ/ іЬгоидЬ зигґасе 
\уаіегз [11]. 

Регеппіаі §газ8ез аге ріапіз іЬаІ НУЄ ҐОГ тоге іЬап 
1\уо уеагз. Віоіодісаі ґасіогз зисЬ аз ітргоуіп§ іЬе 
зігисіиге оґ зоіїз апсі іпсгеазіпд іЬеіг ґегіііііу іЬгои§Ь 
епгісЬтепІ \уііЬ ауаіІаЬІе піїго^еп зЬоиШ ако Ье Іакеп 
іпіо ассоипі. Регеппіаі §газ8ез аге а §оос1 ргесигзог ґог 
аіі сгорз. ЬеасЬіп§ оґ егосіесі іапсіз \уііЬ регеппіаі 
§газ8ез із опе оґ іЬе ЄҐҐЄСІІУЄ теапз оґсотЬаІіп§ его-
зіоп апсі ітргоуіп§ іЬе есо1о§іса1 зііиаііоп. 

Іп ІЬе §гоир оґ регеппіаіз сап Ье сіізііп§иізЬес1 
Іе^итез (СІОУЄГ, аіґаіґа, у/Ьке СІОУЄГ, ІІкгаіпіап Іасі-
уепеіз) апсі сегеаіз (ЬискіЬогп, гесі їїге\усесі, ґохіаіі, 
§іапі Ьгоот, ІаІІ гуе^газз, Ьопеїезз ЬагЬеггу, теас1о\у 
іЬуте, еіс.) іп а тіхіиге \УІІН 1е§итез (іп ііз риге ґогт 
- таіпіу оп зеесі агеаз. 

Нагтґиі апіЬгоро^епіс ітрасі, аз \УЄ11 аз ІЬе гат-
рапі еіетепіз, паїигаі апсі тап-тасіе, саизе епогтоиз, 
зотеї ітез іггерагаЬІе сіата^с Іо ІЬе зоії. ТЬезе аге, 
Йгзі оґ аіі, у/аіег апсі \УІПСІ егозіоп, сіеіегіогаїіоп оґ зоії 
зігисіиге, тесЬапісаІ сіезігисііоп апсі сотрасііоп оґ 
зоії, сопзіапі сіеріеііоп оґ Ьитиз апсі пиігіепіз, зоії 
сопіатіпаїіоп \УІІЬ тіпегаї ґегіііігегз, резіісісіез, ІиЬ-
гісапіз апсі іиеіз, \уаіег1о§§іп§ апсі заііпііу. 

ОУЄГ ІЬе Іазі ґе\у сіесасіез, ІЬе іпіепзіїу оґ зоії соп-
іатіпаїіоп \УІІЬ Ь а г т М зиЬзІапсез Ьаз Ьееп §го\¥Іп§ 
гарісіїу сіие Іо ІЬе Ьі§Ь ІЄУЄІ ОҐ сЬетісаІігаііоп оґ а§гі-
сиііигаї ргосіисііоп. А11 іЬіз пе§а1іуе1у аґґесіз ІЬе диаі-
ііу оґ ґоосі гау таїегіаіз, \УЬІСЬ іп Іигп іпсгеазез ІЬе 
іпсісіепсе оґ іЬе рориіаііоп. ТЬегеґоге, ІЬе іззие оґ 
зіисіуіп§ ІЬе сопсііііоп апсі есо1о§ісаі заґеіу оґ зоіїз із 
геїеуапі Іосіау. 

Сопіатіпаїіоп оґ ІЬе аІтозрЬеге, \уаІег апсі зоії 
\УІІЬ Ьеауу теїаіз із а уєгу зегіоиз ргоЬІет, Ьесаизе 
тоз і сиііигаї Іапсізсарез аге аґґесіесі Ьу іЬет, УЛІІСЬ іп 
Іигп аґґесіз ЬоіЬ сгор ргосіисііуііу апсі ргосіисі диаіііу. 
ТЬе зоигсе оґЬеауу теїаіз епіегіп§ іЬе зоії сап Ье рге-
сіріїаііоп, УУЬІСЬ тау сопіаіп Іеасі, сасітіит, агзепіс, 
тегсигу, сЬготіит, піскеї, гіпс апсі оіЬег еіетепіз. 
ТЬе 1аг§езІ зоигсе оґ Ьеауу теїаіз із іпсіизігу. Неауу 
теїаіз епіег ІЬе аІтозрЬеге іп ІЬе ґогт оґ аегозоіз, 
сіизі, зоїиііопз іп угазІе\уаІег апсі сіеЬгіз. Неауу теїаіз 
іп тіпегаї ґегіііігегз аге паїигаі ітригіїіез сопіаіпссі іп 
а§гіси11ига1 зоіїз [2]. 

Роїіиііоп оґ а^го-есозузіетз Ьу Ьеауу теїаіз із 
ап ехігетеїу ітрогіапі апсі иг§епІ ргоЬІет Іосіау. 
ТЬеіг сіапцсг із сісіегтпіпесі Ьу ІЬе аЬіІіІу Іо асситиіаіе 

іп ІЬе зоії, і'оіп ІЬе ґоосі сЬаіпз апсі Ье ігапзтіїїесі Ьу 
іЬет й о т ріапіз Іо іЬе Ьитап Ьосіу. 

8оі1 ргоіесііоп із а уегу асиїе ргоЬІет, УУЬІСЬ ІЗ 
сіігесіїу геїаіесі іо іЬе іззиез оґ уіекі апсі ґоосі зесигііу. 
II із песеззагу Іо іпсгеазе ґегіііііу апсі таіпіаіп іЬе ге-
зіііепсе оґ іЬе ЬіозрЬеге. 8оі1 апаїузіз ґог Ьеауу теїаіз 
із іпсіисіесі іп іЬеТізІ оґ теазигез ґог епуігоптепіаі 
топіІогіп£ оґ зоіїз. Неауу теїаіз асіусгзсіу айєсі 
ріапіз, апітаїз апсі зоії тісгойога. Сигтепііу, Ьеауу 
теїаіз аге сопзісіегесі опе оґ іЬе таіп роїіиіапіз іп іЬе 
есозузіет. ІпіЬе сопсііііопз ОҐІПІЄПЗІУЄ апіЬгоро§епіс 
іпйиепсе ІЬеіг Ьіі іп а^гоесозузіетз ехсеесіз ііз рго-
ІЄСІІУЄ ргорегііез. 

Сопіатіпаїіоп оґ іЬе зоії \УІІЬ Ьеауу теїаіз Іеасіз 
Іо а сіесгеазе іп уіеісі апсі яиаіііу оґ адгісиїїигаї ргосі-
исіз. Неауу теїаіз іп агаЬіе зоіїз аізо розе а зегіоиз 
іЬгеаІ Іо Ьитап ЬеаІіЬ, аз іЬеу епіег ріапіз й о т ІЬе зоії 
апсі й о т іЬет іпіо ІЬе Ьосіу. 

Неауу теїаіз аге ргезепі іп ІЬе зоії аз паїигаі і т -
ригіїіез, апсі іЬе геазопз ґог ІЬе іпсгеазе іп ІЬеіг соп-
сепігаїіопз аге геїаіесі Іо Ьитап асііуіііез. Іп гесепі 
сіесасіез, сіие Іо ІЬе гарісі сіеуеіортепі оґіпсіизігу, іЬеге 
Ьаз Ьееп а зі§пійсапІ іпсгеазе іп іЬеіг сопіепі іп іЬе 
ЬіозрЬеге, аІтозрЬеге апсі ЬусІгозрЬеге, зо іЬеу аге 
по\у опе оґіЬе ргіогіїу роїіиіегз оґ Іапсі гезоигсез. Ип-
сіег сопсііііопз оґ іпіепзе апіЬгоро§епіс ітрасі, іЬе іп-
Йо\у оґ Ьеауу теїаіз іпіо ІЬе а^гоесозузіет ехсеесіз 
ііз ргоіесііуе (Ьиґґег) ргорегііез. ТЬіз гесіисез іЬе уіеМ 
апсі циаіііу оґ сгор ргосіисіз, такіп§ іі сіап§егоиз ґог 
Ьитапз апсі апітаїз [9]. 

Оерспіііп£ оп іЬе Іуре оґ зоигсе апсі ргорегііез, 
іЬеге аге І\УО Іурез оґЬеауу теїаіз: 

1) 1ііЬо§епіс, іе аззосіаіесі \УІІЬ ІЬе рагепі Ьгеесі; 
2) апіЬгоро§епіс, іе іЬозе іЬаІ ґаіі іпіо ІЬе зоії аз 

а гезиіі оґЬитап асііуіііез. 
Неауу теїаі роїіиііоп із таіпіу іосаі. ТЬе тоз і 

роіїиіесі агеаз аге ґоипсі пеаг іпсіизігіаі сепіегз, 1аг§е 
іпсіизігіез, сопзігисііоп оґЬі§Ьууауз. 

Опсе іп ІЬе зоії, Ьеауу теїаіз сопзіапііу ті§га1е, 
Іигпіп§ іпіо опе оґ апоіЬег ґогт оґ сЬетісаІ сот-
роипдз. 8оте оґ іЬет аге зи^'есі Іо Ьусігоіузіз, оіЬегз 
сап ґогт зрагіп§1у зоїиЬІе сотрошсіз апсі Ьесоте 
йхесі іп ІЬе зоії. Неауу теїаіз іп іЬе зоії сап Ье іп іЬгее 
зіаіез: поп-ехсЬап§еаЬ1е, ехсЬап§еаЬ1е, \уаІег-зо1и-
ЬІе. МОГЄОУЄҐ, аіі Іурез оґ зоії аЬзогрІіоп сарасіїу Іаке 
рагі іп ІЬе ргосеззез оґ асситиіаііоп апсі Ігапзґог-
таїіоп оґ теїаіз. 

Ріапіз, ііке аіі 1ІУІП§ ог@апізтз, сап соипіегасі ІЬе 
іпсгеазе іп іЬе сопсепігаїіоп оґЬеауу теїаіз опіу Іо а 
сегіаіп ехіепі. Апсі а йдгіЬег іпсгеазе іп ІЬеіг сопсеп-
ігаїіоп Іеасіз Іо іЬе зирргеззіоп апсі сІеаіЬ оґ 1ІУІП§ ог-
§апізтз. ТЬе асситиіаііоп оґЬеауу теїаіз іп іЬе ир-
рег іауегз оґ іЬе зоії гезиііз іп іЬе сіеріеііоп оґіЬе зре-
сіез сотрозіїіоп оґ ріапіз апсі тісгоог^апізтз апсі іЬе 
сіеіегіогаїіоп оґ іЬе сопсііііопз оґ «ГОУ/ІЬ апсі сіеуеіор-
тепі оґсиїїіуаіесі ріапіз. 

8оі1 роїіиііоп із ІЬе гезиіі оґ есопотіс асііуіїу іп 
ІЬе разі апсі 2 по\у. 

ТЬе зоії із тозі оґїеп сопіатіпаїесі \\ііЬ теїаі 
сотроипсіз апсі ог§апіс зиЬзІапсез, оііз, Іаг, резіісісіез, 
ехріозіуез апсі Юхіс зиЬзІапсез, гасііоасііуе, Ьіо1о§і-
саііу асііуе сотЬизііЬІе таїегіаіз, азЬезїоз апсі оіЬег 
Ьагтіиі ргосіисіз. ТЬе зоигсе оґ іЬезе сотроипсіз із 
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тозі ойеп іпсіизігіаі оґ сіотеяііс у/аяіе, Ьшїесі іп сег-
Іаіп ріасез, оґ ипаиіЬогігесі ІапсІШІз [8]. 

Іп Еигоре, ІЬе ргоЬІет оґ ипаиіЬогігесІ ІапсіППз 
ґог ЬоизеЬоМ апсі іпсіияігіаі и/аяіе сіеястлез ргіогіїу. 
ТЬе созі оґіаскііпд іЬе еґґесіз оґ епуігоптепіаі роїіи-
Ііоп іп Еигоре ія тоге іЬап 10 Ьііііоп еигоз. 

8оі1 сопіатіпаїіоп у/ііЬ Ьеауу теїаіз зисЬ ая тег-
сигу, сасітіит, Іеасі, сЬготіит, соррег, гіпс апсі агзе-
піс (агяєпіс) із циііе сіапдсгоиз. Неауу теІаІ8 аге рге-
зепі іп ІЬе зоії ая паїигаі ітригіїіез, Ьиі ІЬе геазопз ґог 
ІЬе іпсгеазе іп іЬеіг сопсепігаїіопз аге геїаіесі Іо: 

• іпсіизігу (поп-ґеггоиз апсі ґеггоиз теІа11иг§у, еп-
егцу, сЬетісаІ іпсіияігу), 

• а§гіси1іиге (ітгідаїіоп \УІІЬ сопіатіпаїесі \уа1ег, 
изе оґЬегЬісісІез), 

• іпсіпегаїіоп оґ ґоззії ґиеіз апсі \уазІе, 
• Ьу тоїог Ігапярогі. 
Сопіатіпаїіоп оґ а§гіси11ига1 Іапсі \УІІЬ Ьеауу 

теїаіз Іеасіз Іо гесіисесі уіеісів апсі іпсгсазссі сопіепі іп 
а§гіси11ига1 ргосіисія [7]. 

ТЬе іпсгеазе іп ІЬе атоипі оґ Ьеауу теїаіз іп 
теасіохуя оссигз таіпіу іп іЬе зигґасе (ир Іо 5 с т ) Іау-
егз оґ зоії. ТЬеу аге сіігесіїу сопзитесі Ьу апітаїз сіиг-
іп§ §гагіп§. 

Неауу теїаіз аге Іохіс апсі іпіегґеге \УІІЬ іЬе ас-
ііуіїу оґ зоії тісгойога. ТЬеіг сопсепігаїіоп іп ІЬе зоії 
сап регзізі ґог сіесасіез апсі ЄУЄП сепіигіез. 

Кссіисіп§ етіззіопз оґ Ьеауу теїаіз із ІЬе тоз і 
аґґогсіаЬІе у/ау Іо Іітії іЬеіг ітрасі оп зоіїз. Еуеп іґіЬе 
питЬег оґ сагз іпсгеазез, іп іЬе сазе оґ изіп§ §азо1іпе 
\уііЬоиІ Ьагтіиі ітригіїіез), уои сап гесіисе Іеасі етіз-
зіопз. 

Іп Сепігаї апсі Еазіегп Еигоре, іпсіизігіаі етіз-
зіопз оґЬеауу теіаі сотроипсіз зіііі гетаіп зі§пійсапІ 
[3]. 

ТЬе іпігосіисііоп оґ сотргеЬепзіуе теазигез Іо 
Іітії зоії асісііґісаііоп сап еґґесііуеіу гесіисе етіззіопз 
оґЬеауу теїаіз. ТЬе атоипі оґЬеауу теїаіз іп ІЬе зоії 
сап Ье гесіисесі Ьу изіп§ 1о\у-теІа1 ґегіііігегз, геріасіп§ 
іпог§апіс резіісісіез \УІІЬ огдапіс ргосіисіз, апсі изіп§ 
оіЬег теїЬосіз. ТЬе зоигсе оґЬеауу теїаіз іп зоіїз аге: 

a) рагепі Ьгеесі; 
b) ргесіріїаііоп (сіизі, гаіп); 
c) Ьіо1о§іса1 таїегіаі - ог§апіс таііег. 
Оерепсііпл оп ІЬе Іуре оґ зоигсе апсі ргорегііез оґ 

Ьеауу теїаіз іп ІЬе зоії, іЬеге аге І\УО Іурез оґ Ьеауу 
теїаіз: 

1) 1ііЬо§епіс, іе аззосіаіесі \УІІЬ ІЬе таїегіаі оґ ІЬе 
рагепі Ьгеесі; 

2) апіЬгоро§епіс, іе іЬозе іЬаІ ґаіі іпіо ІЬе зоії аз 
а гезиіі оґЬитап асііуіііез. 

Іп ІЬе зесопсі сазе, іЬе асізогрііоп ргорегііез оґ ІЬе 
зоії аге уегу зі§пійсапІ. ТЬеу аге сіие Іо ііз зресійс 
зігисіиге: іі сопіаіпз тісеїіез оґ тіпегаї оґ ог§апіс сої-
Іоісіз апсі зоії зоїиііоп. Місеііез оґ зоії еоііоісіз изиаііу 
Ьауе а пе§а1іуе сЬаг§е, \\ИісЬ ґасіїііаіез ІЬе ехсЬап§е 
асізогрііоп оґ ІЬе сіерозіїіоп оґ Ьеауу теїаі іопз ґгот 
ІЬе зоії зоїиііоп Іо ІЬе сііґґизіоп іауег оґ іЬе тісеїіе. 
ТЬе асізогрііоп ргорегііез оґ іЬе тісеїіе сіерепсі оп ЬоіЬ 
ІЬе Іуре апсі зігисіиге оґ ІЬе соїіоісі апсі ІЬе паїиге оґ 
іЬе саііоп. ТЬе Ьі§ЬезІ асізогрііоп сарасіїу, \уЬісЬ із 
сіейпесі Ьу іЬе зо-саііесі асізофііоп сарасіїу (ІЬе Іоіаі 

питЬег оґ саііопз, \УЬІСЬ оп іЬе сііґґизіоп Іауег із ех-
ргеззесі іп тіШециіуаІепіз, іе, рег 100 § оґ зоії), із іп-
Ьегепі іп ог§апіс соїіоісіз [1]. 

Берепсііп§ оп іЬе сопіепі оґог§апіс таїїег іп іЬе 
зоії, її, сіие Іо сЬап§ез іп іЬе асізогрііоп сарасіїу, 
сЬап§ез ІЬе сопіепі оґ Ьеауу теїаіз, у/ЬісЬ із сопзісі-
егесі паїигаі. ТЬе асізогрііоп сарасіїу оґ іЬе саііоп іп-
сгеазез \УІІЬ ііз уаіепсе апсі сіерепсіз оп іЬе гасііиз оґ 
іЬе теїаі іоп іп ІЬе апЬусігоиз апсі іп іЬе ациеоия зіаіе. 

ТЬе Іоіаі асізофііоп сарасіїу оґ іЬе зоії із іпйи-
епсесі Ьу ІЬе роззіЬШіу оґехсЬап§е асізогрііоп агізіп§ 
й о т ізотогрЬіс зиЬзІіІиІіоп оґіопз, ге§агс11е88 оґрН, 
аз \УЄ11 аз іЬе роззіЬіІіІу оґ асісііііопаї асізогрііоп аззо-
сіаіесі \УІІЬ ІЬе Йіззосіаііоп оґ ргоіопз оґ асііуе §гоирз. 
ТЬе іазі оґ іЬезе ргосеззез іагдеіу сіерепсіз оп іЬе рН, 
іе ІЬе асісііїу оґ іЬе зоії. Е)ие Іо ІЬе іпсгеазіп§ асісіііу 
оґ зоіїз ипсіег ІЬе іпйиепсе оґапіЬгоро§епіс ргосеззез, 
іЬе зЬаге оґ асісі зоіїз \\'ііЬ ІЬе рН оґ ІЬе зоії зоїиііоп 
Ье1о\у 4.65 іпсгеазез. Іп зисЬ зоіїз, іЬе асізофііоп са-
расіїу сЬап§ез, \УЬІСЬ іеасіз іо ап іпсгеазе іп ІЬе соп-
сепігаїіоп оґ зоте ґогтз оґЬеауу теїаіз іп ІЬе зоії зо-
Іиііоп [6]. 

ТЬе саііопз асізогЬесі Іо іЬе сііґйдзіоп Іауег оґ іЬе 
соїіоісі аге ехсЬап£ес1 \УІІЬ іЬе саііопз оґіЬе зоії зоїи-
Ііоп. ТЬе еазе апсі гаїе оґ саііоп ехсЬап§е сіерепсіз оп 
ІЬе Іуре оґ оіЬег саііопз іп іЬе асізофііоп сотріех, аз 
\уе11 аз оп іЬе Іуре оґапіопз ргезепі іп ІЬе зоії зоїиііоп. 
Саііопз іЬаІ ґогт зрагіпціу зоїиЬІе оґ уоіаіііе сот-
роипсіз \УІІЬ апіопз ргезепі іп іЬе зоії зоїиііоп аге тоге 
еазіїу геїеазесі й о т іЬе асізофііоп сотріех. ТЬиз, асі-
зофііоп ргосеззез аге ассотрапіесі Ьу ргесіріїаііоп 
ргосеззез - сііззоіиііоп оґзаііз оґЬеауу теіаі іопз апсі 
тисЬ Іезз ойеп - охісіаііоп ргосеззез. 

ТЬе тозі сіапцсгоия Ьеауу теїаіз іЬаІ сопіаті-
паїе зоіїз, ґоосі апсі ґеесі аге Іеасі, сасітіит, гіпс, сор-
рег апсі оіЬегз. Арргохітаїеіу 90% оґЬеауу теїаіз еп-
Іегіп§ ІЬе епуігоптепі аге асситиіаіесі Ьу зоіїз. 

Іп ІЬе зоії, іеасі із а уегу \уеак тідгапі. Ьеасі із 
уегу еазіїу асізогЬесі Ьу яіисіце тіпегаїз, ігоп апсі аіи-
т іпит Ьусігохісіез, аз \УЄ11 аз ог§апіс зиЬзІапсез. II із 
геїеазесі й о т іЬе зоії зоїиііоп іп ІЬе ґогт оґ сагЬопаїез 
апсі рЬозрЬаІез, \УЬІСЬ іпсіісаіез ііз зІаЬІе Іосаііоп іп 
ІЬе зоії, іп рагіісиїаг шЬеге Оіе зоії рН із §геа1ег іЬап 
6.5. Айег сЬап§іп§ ІЬе рН оґіЬе зоії Іо\уагсіз асісііс, 
тоЬіІе ЬусігосагЬопаІе ґогтз оґ РЬНСОЗ"1" арреаг, аз 
\УЄ11 аз ог§апіс сотріехез. 

Аізо, ІЬе іпсгеазіп^ асісіііу оґ ІЬе епуігоптепі 
саизез ІЬе ґогтаїіоп оґ сЬетісаІ ґогтз оґ Іеасі, у/ЬісЬ 
аге геіаііуеіу зоїиЬІе [2]. 

Сасітіит. ТЬе ітрасі оґсасітіит оп ІЬе епуігоп-
тепі із еуісіепсесі Ьу ІЬе ҐО11О\УІП§ ргорегііез: ехізі-
епсе іп зоїиЬІе ґогт; аЬііііу Іо асситиіаіе Ьу ріапіз; 
зітіїагіїу оґ рЬузісосЬетісаІ ргорегііез оґ Ссі (II) Іо 
ІЬе ргорегііез оґСа (II), у/ЬісН такез іі роззіЬІе Іо ге-
ріасе саісіит \УІІЬ сасітіит; уегу НіцН ті§гаііоп са-
расіїіез іп \уа1ег апсі \уаІег-зоіі епуігоптепі. Рогтз оґ 
сасітіит іп ІЬе зоії. Сасітіит асіз іп а зоїиЬІе ґогт, 
сіоез поі ґогт іпсіерепсіепі сіерозіїз оґ тіпегаїз. Ас-
сотрапіез гіпс оге. її із ргезепі іп паїигаі рЬозрЬаІез 
апсі араіііез іп зисЬ ^иап і̂̂ іе8 іЬаІ іі сап Ье оЬіаіпесі іп 
зирефЬозрЬаіез ехігасіесі ґгот араіііез. Іп зоіїз \УІІЬ а 
Ьі§Ь рН уаіие (аікаііпе) апсі а зі§пійсапі зиЬзІіІиІіоп 
сарасіїу, сасітіит саііопз Ьесоте іттоЬіІе. 
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2іпс. ТЬе ауега§е гіпс сопіепі іп зоіїз І8 17-125 
т § / к§. II із сопзісіегесі (Ьаі 7п із іЬе тоз і зоїиЬІе 
Ьеауу теїаі (сопсепігаїіоп іп зоіі зоїиііопз із 4-270 
т § /1). Апа1угіп§ іЬе іохіс еґґесіз оп ріапіз апсі т і -
сгоог§аш зтз, і І зЬоиШ Ье поіссі іЬаІ а сіігссі Ііпеаг ге-
ІаІіопзЬір Ьеіу/ееп іЬе 2Іпс сопіепі іп іЬе зоіі апсі ііз 
аЬзофІіоп Ьу ріапіз. И І8 сопсспігаїесі таіпіу іп та-
Іиге Іеауез. Мозі ріапі зресіез аге Іоіегапі оґ ехсезз 
2п, Ьиі ойеп ОЬЗЄГУЄ рЬуІоІохісіїу. ТЬе ІЄУЄІ ОҐ гіпс, 
\УЬІСЬ гесіисез (Не уісісі ог Ьеі§Ьі оґріапіз Ьу 5-10% із 
сопзісіегесі Іохіс [4]. 

Соррег Ье1оп§з Іо іЬе §гоир оґЬі§Ь1у Іохіс теї-
аіз. Соррег із опе оґіЬе Іеазі тоЬіІе Ьеауу гпеїаіз, аіі-
Ьои@Ь іЬе сопсепігаїіоп іп зоіі зоїиііопз із циііс Ьі§Ь -
3-135 т § /1. Тохіс еґґесіз оп ріапіз: іЬеге із а сіігссі 
гєІаІіопзЬір ЬеІ\уееп іЬе соррег сопіепі іп іЬе зоії апсі 
ііз иріаке Ьу ріапіз. Безріїе іЬе зі§пійсапІ гоїе оґ сор-
рег іп шапу рЬузіо1о§іса1 ргосеззез апсі Ьі§Ь Іоіегапсе 
оґ ріапіз, іЬіз еіетепі із сопзісісгссІ уегу Іохіс (І\УІСЄ 
аз Іохіс аз гіпс): ап ехсезз оґ Си2+ апсі Си+ Іеасіз Іо 
Ііззие (1ата§є, еіоп^аііоп оґ гооі сеііз, сЬап§ез іп 
тетЬгапе регтеаЬіІіІу, Іірісі регохісіаііоп іп сЬІого-
ріазі тетЬгапез апсі іпЬіЬіІіоп оґеіесігоп Ігапзґег сіиг-
іп§ рЬоІозупіЬезіз. Апііохісіапі ргоіесііоп оґ сеііз із 
зирргеззесі. її ра88Є8 уегу з1о\УІу іпіо ріапіз: ап іп-
сгеазе іп іЬе 8оі1 12 Іітез Іеасіз Іо ап асситиіаііоп іп 
ІиЬегз, §гаіп8, зІга\у, Іеауез аі тоз і 1\уісе. ТЬе соррег 
сопсепігаїіоп оґ 60 т § / к§ І8 сопзісіегесі ЄХСЄЗЗІУЄ, 
\уЬісЬ сап Іеасі Іо сЬІогозіз іп ріапіз. ТЬгезЬоШ соп-
сепігаїіопз ґог ріапіз: ґог сегеаіз -10,1е§шпез - 32 т § 
/ к§ оґ (ігу тайег. МРС іп §гаіп - 100; іп уе§еІаЬ1ез 
апсі ґгиііз -10 т § / к§. Тохіс еґґесіз оп зоіі тісгойога, 
соррег апсі ііз сотроипсіз аге диііе Іохіс Іо зоіі тісго-
йога. Сопіатіпаїіоп оґ 3 т § / к§ оґ тоге оґ запсіу зоіі 
Іеасіз Іо ІпЬіЬіІіоп оґ іЬе асііуііу оґпіІгііуіп§ Ьасіегіа 
[8]. 

То гссіисс іЬе Иагтйіі еґґесіз оґ Ьеауу теїаіз, ар-
ргоргіаіе зіапсіапіз ґог іЬеіг сопіепі аге іпігосіисесі: 

1. МРС оґ §го88 сопіепі оґ Ьеауу теїаіз іп іЬе аг-
аЬІе Іауег оґ зоіі апсі ріапі тазз; 

2. МРС оґ тоЬіІе ґогтз оґ Ьеауу теїаіз іп зоіі, 
т § / к§; 

З. Сіагк оґ Ьеауу теїаіз іп зоіі, т § / к§. 
ТЬе МРС оґ Ьеауу теїаіз із іЬеіг сопсепігаїіоп, 

\\ НісЬ \УЬСП ехрозесі Іо зоіі апсі ріапіз §гошп§ оп іі 
ґог а 1оп§ І іте сіоез поі саизе апу раіЬо1о§іса1 сЬап§ез 
оґ апотаїіез оґЬіоІодісаІ ргосеззез, апсі сіоез поі Іеасі 
Іо іЬе асситиіаііоп оґ Іохіс еіетепіз іп сгорз апсі, ас-
согсііп£Іу, саппої уіоіаіе іЬе Ьіо1о§іса1 орі ітит ґог 
ґагт апітаїз апсі Ьитапз [3]. 

ТЬе сіе^гсе оґ сопіатіпаїіоп оґ зоіі апсі ріапіз 
\УІІЬ Іохіс еіетепіз апсі сотроипсіз іп іЬе сопсііііопз 
оґіпіепзіуе сЬетісаІігаїіоп із а ПЄТУ, гаїЬег иг§епІ есо-
1о§іса1 ргоЬІет. ТЬегеґоге, іі із сііґґісиїї Іо сЬоозе іЬе 
гі§Ьі теїЬосі ґог сіе1егтіпіп§ Ьеауу теїаіз іп іЬе зоіі, 
аз \¥ЄІ1 аз іЬе теїЬосі ґог с1еІегтіпіп§ іЬе Іохіс ІЄУЄІ ОҐ 
Ьеауу теїаіз іп іЬе зоії. ЕХІЄПЗІУЄ теіЬос!о1о§іса1 
\¥огк із пеесіесі Іо зеїесі іЬе тоз і ОЬ]ЄСІІУЄ теїЬосіз ґог 
сіеІегтіпіп§ Іохіс еіетепіз іп іЬе зоії. 

И із іп іЬе зоії іЬаІ іі із песеззагу Іо погтаїіге іЬе 
сопіепі оґ Ьеауу теїаіз, аз зоіїз аґґесі іЬе сЬетісаІ 
сотрозіїіоп оґ паїигаї \уаІегз, аіг, ріапіз, ргосіисіз оґ 
апітаї огі§іп, апсі іЬегеґоге Ьитап ЬеаІіЬ. ТЬе іпіго-
сіисііоп оґіЬе МРС ипії \УІ1І Ьеір Іо ипііе іЬе еґґогіз оґ 
сііґґегепі зіаіез іп іЬе йеМ оґ епуігоптепіаі ргоіесііоп 
&от роїіиііоп. Зіапсіагсіігаїіоп оґ іЬе сопіепі оґ Ьеауу 
теїаіз іп зоіїз ІПУОІУЄЗ іЬе езІаЬІізЬтепІ оґ іЬеіг тах-
і т и т аІІо^аЬІе сопсепігаїіопз (МРС) [5]. 

8оі1 ргоіесііоп із а гаїЬег асиїе ргоЬІет, сіігесіїу 
геїаіесі Іо іЬе іззиез оґуіеМ апсі ґоосі зесигіїу. И із пес-
еззагу Іо іпсгеазе ґегіііііу апсі таіпіаіп іЬе гезіїіепсе 
оґ іЬе ЬіозрЬеге. 8оі1 апаїузіз ґог Ьеауу теїаіз із іп-
сіисіссі іп іЬе Іізі оґ теазигез ґог епуігоптепіаі топі-
Іогіп§ оґ зоіїз. Неауу теїаіз асіуегзеїу аґґесі ріапіз, 
апітаїз апсі зоії тісгойога. Сштепііу, Ьеауу теїаіз 
аге сопзісіегесі опе оґіЬе таіп роїіиіапіз іп іЬе есозуз-
Іет. Іп іЬе сопсііііопз оґ ІПІЄПЗІУЄ апіЬгоро§епіс іпйи-
епсе іЬеіг Ьіі іп а§гоесозузІетз ехсеедз і 18 ргоіесііуе 
ргорегііез. 

АгаЬІе Іапсі із іпіепзіуеіу изесі ґог сгорз, аз а ге-
зиіі ОҐ\УЬІСЬ ІІ ІЗ аппиаііу ехрозесі Іо ІПІЄПЗІУЄ роїіи-
Ііоп Ьу уагіоиз Ьагтґиі зиЬзІапсез, іпс1ис1іп§ Ьеауу 
теїаїз. ТЬе таіп зоигсез оґ агаЬІе Іапсі роїіиііоп аге 
тіпегаї ґегіііігегз, ЬегЬісісІез, резіісісіез апсі оіЬегз. 

ТаЬІе -1 
8оі1 роїіиііоп Ьу Ьеауу теіаіз, тц / кц 

Неауу IV! АГ" 8оі1з 
теїаїз Меайолуз Разіигез АгаЬІе Іапсі Регеппіаі £га8$е§ 
Ьсасі 6,0 0,05 0,053 6,2 4,8 

Сасітіит 0,7 0,009 0,0097 0,06 0,38 
2іпс 23 9,0 9,8 10,6 5,4 

Соррег 3 0,16 0,3 3,61 2,84 

Апаїузіз оґ Ьеауу теїаі сопіатіпаїіоп оґ теасі-
О\УЗ апсі разіигез ЗЬО\УЄСІ іЬаІ іЬе т а х і т и т регтіззі-
Ьіе сопсепігаїіопз оґ Іеасі, сасітіит, гіпс апсі соррег 
\уеге поі сісіссіссі. ТЬиз, іИе сопсепігаїіоп оґ Іеасі, сасі-
т і и т , гіпс апсі соррег іп іЬе зоії оґ теасіочуз ^аз 
І(і\лсг іЬап іЬе т а х і т и т аІкшаЬІе сопсепігаїіопз оґ 
120; 7.7; 2.5; апсі 18.7 Іітез. Ьезз Іеасі, сасітіит, гіпс 
апсі соррег \уеге Ґоипсі іп разіиге зоіїз, гезресііуеіу, іп 
113; 1.08; 1.09 апсі 1.88 Іітез сотрагесі \уііЬ іЬе тах-
і т и т аІІоу/аЬІс сопсепігаїіопз. 

Оиг зіисііез Ьауе ЗЬО\УП іЬаІ іЬе сопіепі оґ Іеасі 
апсі соррег іп агаЬІе Іапсі із 1.03 апсі 1.20 Іітез Ьі§Ьег, 
гезресііуеіу, сотрагесі Іо іЬе т а х і т и т а11о\уаЬ1е соп-
сепігаїіопз. Апсі іЬе сопсепігаїіоп оґ сасітіит апсі 
соррег із ІОУ/ЄГ Ьу 11.66 апсі 2.16 Іітез, гезресііуеіу, 
сотрагесі Іо іЬе т а х і т и т а11о\уаЬ1е сопсепігаїіопз. Іп 
іЬе зоіїз оґрегеппіаі @газзе8, а 1о\уег сопсепігаїіоп оґ 
Іеасі, сасітіит, гіпс апсі соррег, гезресііуеіу, \уаз 
ґоипсі іп 1.25; 1.84; 4.25 апсі 1.05 Іітез сотрагесі іо 
іЬе т а х і т и т а11о\уаЬ1е сопсепігаїіопз. 
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Іп аскііііоп, іі зЬоиІсі Ье поіссі іЬаІ іЬе зоіїз оґ 
теасіоу/х, \уЬісН аге Іосаіесі таіпіу іп ІЬе ІоуЛапсІя апсі 
гауіпез, сопіаіп тоге Іеасі, сасітіит, гіпс апсі соррег. 
Іп рагіісиіаг, іп іЬе зоії о ґтеас іот іЬеге \уаз а Ьі§Ьег 
сопіепі оґ іеасі, сасітіит, гіпс апсі соррег, гезрес-
Ііуеіу, іп 1.06; 1.08; 1.09 апсі 1.88 іітез сотрагесі іо 
ІЬе зоії оґ разіигез. 

ТЬе Ьі§Ье8І сопсепігаїіоп оґ Ьеауу теїаіз іп ІЬе 
80І1 \уаз гіпс, іЬе 1О\УЄ8І - Іеасі. А і ІЬе зате Ііте, іі 
зЬоиІсі Ье поіесі іЬаІ іЬіз Ігепсі шаз оЬзегуесі іп зоіїз 
ґгот теасіо\У8 апсі разіигез. 

Аізо, ІЬе сопсепігаїіоп оґ сасітіит іп агаЬіе іапсі 
\уаз 6.33 іітез ІОУ/ЄГ іЬап ІЬе сопсепігаїіоп оґ ІЬе зате 
Ьеауу теїаі іп ІЬе зоіїз оґ регеппіаїз. Апсі іЬе сопсеп-
ігаїіоп оґ Іеасі, гіпс апсі соррег іп агаЬіе іапсі у/аз 
Ьі§Ьег Ьу 1.29, гезресііуеіу; 1.96 апсі 1.27 іітез сот-
рагесі Іо регеппіаі §газзез. 

ТЬеге аге зеуегаї \уауз іо гесіисе іЬе сопіепі оґ 
Ьеауу теїаіз іп ІЬе зоії. 

1. Яетоуаі оґ іЬе Іор Іауег оґ зоії. ТЬіз із роззіЬІе 
іґ іЬеге із аітозрЬегіс сопіатіпаїіоп оґ ІЬе зоії \УІІЬ 
Ьеауу теїаіз, апсі Іохіс зиЬзІапсез аге сопсепігаїесі іп 
ІЬе иррег сепіітеїегз оґ ІЬе зоії. 

2. ТЬе изе оґ Іпас1іуа1іп§ сЬетісаІз іЬаІ гесіисе 
ІЬе Іохіс еґґесіз оґЬеауу теїаіз. ЗисЬ зиЬзІапсез аге, 
ґог ехатріе, іоп ехсЬапде гезіпз. 

3. Ь іте апсі ог§апіс ґегіііігегз асізогЬ Ьеауу теї-
аіз іп ІЬе зоії. 

4. Арріісаііоп оґ1аг§е сіозез оґ зоте тіпегаї ґег-
ІіНгегз (е§, рЬозрЬогиз) гесіисез іЬе Іохіс еґґесіз оґ 
Іеасі, соррег, сасітіит, гіпс. 

Виї ІЬе тозі ЄҐҐЄСІІУЄ \уау Іо сотЬаІ зоії сопіат-
іпаїіоп УУІЙІ Ьеауу теїаіз із ргеуепііоп. Ітргоуіп§ 
ІесЬпо1о§іез апсі ргіпсіріез оґ ргосіисііоп аі епіегргізез 

сап гесіисе Ьагтіиі етіззіопз іпіо іЬе епуігоптепі апсі 
ауоісі роїіиііоп [2]. 

ТЬе роїепііаі с1ап§ег оґЬеауу теїаіз апсі ІЬеіг ас-
ситиіаііоп іп ІЬе епуігоптепі, іпсіисііпц іп ІЬе зоії, ге-
диігсз ІЬе изе оґ уагіоиз теазигез Іо ргеуепі іЬе епігу 
оґІохісапіз іпіо ІЬе зоії ґог а§гісиі1ига1 рифозез. Міп-
егаї ґегіііігегз аге а рошегґиі зоигсе оґ зоії сопіатіпа-
їіоп \УІІЬ Ьеауу теїаіз. 

ТЬе таіп теазигез іЬаІ ргеуепі апсі гесіисе ІЬе 
атоипі оґ Ьеауу теїаіз іп ацгісикигаї зоіїз аге: оріі-
таї сіозез оґ ґегіііігегз іп сгор гоіаііоп ґог еасЬ сгор, 
ІЬе соггесі 1ітіп§ оґ ґегіііігег Іакіп§ іпіо ассоипі ІЬе 
Ьіо1о§іса1 сЬагасІегізІісз оґ ІЬе сгор, зоії ргорегііез, 
сіітаїіс сЬагасІегізІісз оґ ІЬе §ГО\УІП§ ге§іоп апсі 
ґогтз оґ ґегіііігегз, изе оґ опе оґ апоіЬег ІесЬпо1о§у іп 
сгор ргосіисііоп. 

ТЬе арріісаііоп оґ іЬезе теазигез У.ІП зі^піїї-
сапііу ітргоуе ІЬе епуігоптепіаі зііиаііоп іп Йіе ґіеШ 
оґ ацго-іпсіихіпаї ргосіисііоп апсі ІЬе епуігоптепіаі зіі-
иаііоп іп §епега1 [10]. 

ТЬе ітріетепіаііоп оґ теазигез Іо ітргоуе ІЬе 
^иа1 і Іу оґ ІЬе паїигаі епуігоптепі іп іЬе йеИ оґ а§го-
іпдизігіаі ргосіисііоп Ьаз Гогтєсі ІЬе Ьазіз оґ ЄПУІГОП-
тепіаііу ґгіепсіїу ргосіисііоп апсі із Ьазесі оп (Ье ґоі-
Іоу/іпд ргіпсіріез: 

- саге ґог таіп1аіпіп§ зоії ґегіііііу; 
- изе оґ огцапіс ґегіііігегз, §геепз апсі сгорз оґ рег-

еппіаі 1е§итез; 
- арріісаііоп оґ тіпегаї ґегіііігегз апсі сЬетісаІ 

гесіатаїіоп оп а зігісі зсіепіійс Ьазіз; 
- іпсгеазіп§ ІЬе зЬаге оґ Ьіо1о§іса1 теіЬосІз оґ 

луеесі апсі резі сопігої; 
- сотргеЬепзіуе теазигез Іо ргеуепі зоії еюзіоп; 
- Іітііесі изе оґЬеауу еяиіртепі. 
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Анотація. 
При вивченні впливу кормових факторів на підвищення продуктивності молодняку шиншил важливе 

значення мають дослідження морфологічних та біохімічних показників крові. Завдяки своїй рухливості 

кров є зв'язуючим елементом лиж усіма органами і тканинами тіла, а хімічні речовини і продукти жит-

тєдіяльності різних органів (гормони, ферменти) здійснюють взаємний вплив один на другого також че-

рез кров. Рухаючись і пульсуючи по замкнутому колу, вона омиває всі органи і тканини. Тому картина 

крові є симптоматичним відображенням змін в інтенсивності перебігу усіх обмінних процесів, що прохо-

дять в організмі тварин під впливом певних кормових факторів. 

Дослідження проводились в умовах віварію на молодняку шиншил в період закладки зимового хутра. 

З молодняку шиншил було сформовано три дослідні групи, по 4 звірів у кожній. 

В результаті досліджень встановлено, що введення до раціону молодняку шиншил нового кормового 

фактору суттєво не вплинуло на кількісний склад формених елементів крові, кількість гемоглобіну, але 

сприяло вірогідному підвищенню в другій та третій групах кольорового показника. 

На лейкоцитарну формулу препарат особливо не вплинув, лише викликав підвищення кількості еози-

нофілів та юних форм нейтрофілів у другій групі. 

Вміст кальцію, фосфору та лужний резерв залишився без змін. Так салю препарат не вплинув і на 

вміст біта та кількість альбумінів і глобулінів, винятком є третя група, де зафіксовано зниження кіль-

кості у-глобулінів. 

АЬяґгасі. 
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