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Постановка проблеми. 

Виробництво комбікор-
мів-концентратів і повно-
раціонних збалансованих 
комбікормів вимагає, крім 
зерна, ще й застосування 
окремих дорогих і дефіцитних протеїнових, ві-
тамінно-мінеральних добавок, преміксів та 
інших біологічно активних речовин. Тому пошук 
і розробка ефективних способів зменшення 
питомої ваги зерна в комбікормах незернової 
сировини (тваринні білки, жири, макро- і мік-
роелементи та вітамінно-мінеральні премікси) за 
рахунок використання природних ресурсів 
місцевої сировинної бази залишаються 
актуальним. Однією з головних умов раціональної годівлі є 
забезпечення тварин макро- й мікроелементами 
у необхідних кількостях і співвідношеннях. 
Введення мінеральних кормових добавок до 

складу раціонів для поросят сприяє ефективному 
використанню основних поживних речовин та 
скороченню затрат енерґії. 
Однак, всебічні комплексні біохімічні й фізіо-

логічні дослідження з впливу нетрадиційних 
біологічно активних кормових добавок на про-
цеси травлення та обміну речовин у молодняка 
свиней проводяться недостатньо. Вирішення за-
значених питань дасть змогу більш ефективно і 
правильно використати кормові добавки. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. 

Засвоєння та задовільна потреба свиней у міне-
ральних речовинах визначається структурою ра-
ціону, природою мінерального джерела, співвід-
ношенням кальцію та фосфору, віком і спрямо-
ваністю продуктивності (4, 9). Для підвищення 
ефективності використання кормів нині досить 
широко застосовують нетрадиційні природні 
біологічно активні та мінеральні добавки (1, 3, 7-
8, 11). Окремими вченими доведено, що навіть 

додаткове включення до 
складу раціону життєво не-
обхідних мінеральних еле-
ментів покращує ріст та м'я-
сну продуктивність сільсь-
когосподарських тварин (8). 
Так, застосування мінералі-
зованих пластових вод 
сприяє засвоєнню тварина-
ми поживних речовин раці-
ону (10). 

Для повного забезпечення потреби тварин у 
макро- та мікроелементах нами запропоновано 
технологічно зручний щодо підготовки сухий 
мінеральний концентрат (СМК) природного по-
ходження (6). 
Вміст мінеральних речовин у кормах – суттєвий 

показник їх поживної цінності. Важливими макро-
елементами для організму тварин є кальцій, фос-
фор, калій, натрій та ін. Надлишок або нестача цих 
елементів, як і відповідне співвідношення їх у кор-
мах, істотно впливають на умови живлення, про-
дуктивність і якість продукції тварин (2). 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою наших досліджень було вивчити ди-
наміку обміну окремих мінеральних речовин в 
організмі відлучених поросят під впливом СМК. 
Експериментальні дослідження з вивчення 

впливу СМК на обмін кальцію, фосфору, калію, 
натрію і заліза у організмі відлучених поросят 
здійснювали в умовах дослідного господарства 
інституту свинарства ім. О.В. Квасницького 
ІСУААН. Фізіологічний дослід проводили за 
методикою М.А. Коваленка (5).  
В експерименті було відібрано 8 поросят-

аналогів 60-денного віку після відлучення від 
свиноматок великої білої породи з урахуванням 
живої маси, віку та походження. З них було сфор-
мовано дві групи: контрольну (I) і дослідну (II) 
по 4 голови у кожній (табл.1).  
Умови утримання піддослідних тварин були 

однаковими – в індивідуальних клітках. Порося-
та дослідної групи отримували менші даванки за 
вмістом перетравного протеїну та обмінної 

Наведено результати досліджень стосовно 
використання сухого мінерального концент-
рату (СМК) природного походження у складі 
комбікорму для поросят після відлучення. Ви-
значено мінеральний склад СМК. Експеримен-
тально вивчено вплив СМК на обмін кальцію, 
фосфору, калію, натрію і заліза у організмі 

молодняка свиней. Використання СМК у складі 
комбікорму в кількості 2% за масою покращує 
рівень мінерального обміну в організмі поро-
сят та стимулює травні процеси у них. 
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1. Схема проведення досліду 
Групи тварин та їх раціон Періоди досліду Тривалість періоду, 

діб контрольна, n=4 дослідна, n=4 
Підготовчий 6 ОР ОР 

Перехідний 3 ОР у складі ОР добавка 
2% СМК 

Обліковий 8 ОР -//- 

2. Середньодобовий баланс кальцію, фосфору, калію, натрію та заліза в організмі поросят, 
(n=4, M±m) 

Кальцій Фосфор Калій Натрій Залізо 
групи тварин Порівняно з контролем, % Показ-

ники I I I I I I I I I I I I I I I каль-
цій 

фос-
фор калій на-

трій залізо

Прийня-
то, г 8,

82
 

9,
22

 

8,
31

 

8,
50

 

6,
20

 

7,
14

 

2,
71

 

3,
45

 

17
9,

39
 

22
6,

57
 

10
4,

53
 

10
2,

29
 

11
5,

16
 

12
7,

31
 

12
6,

30
 

Виділено 
з калом, 

г 5,
41

 ±
 

0,
48

 
5,

44
 ±

 
0,

05
 

4,
23

 ±
 

0,
38

 
4,

17
 ±

 
0,

12
 

3,
20

 ±
 

0,
37

 
3,

62
 ±

 
0,

39
 

1,
48

 ±
 

0,
37

 
1,

44
 ±

 
0,

15
 

48
,9

4 
± 

1,
16

 
69

,5
8 

± 
0,

67
 

10
0,

55
 

98
,5

8 

11
3,

12
 

97
,3

0 

14
2,

17
 

**
* 

Всмок-
тано, г 3,

40
 ±

 
0,

48
 

3,
77

 ±
 

0,
05

 
2,

90
 ±

 
0,

36
 

3,
02

 ±
 

0,
11

 
3,

00
 ±

 
0,

31
 

3,
49

 ±
 

0,
41

 
1,

22
 ±

 
0,

36
 

2,
01

 ±
 

0,
13

 
13

0,
36

 ±
 

1,
09

 
15

6,
99

 ±
 

0,
67

 

11
0,

88
 

10
4,

14
 

11
6,

3 

16
4,

75
* 

12
0,

43
 

**
* 

Виділено 
з сечею, 

г 0,
65

 ±
 

0,
34

 
0,

72
 ±

 
0,

02
 

0,
46

 ±
 

0,
12

 
0,

27
 ±

 
0,

10
 

0,
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 ±
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17
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0,

15
 

0,
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0,
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 ±

 
0,

05
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,4
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96

 
14

,4
2 

± 
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99
 

11
0,
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,6

9 

46
,6

7*
 

10
8,
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82
,5

4 
Відкла-
дено, г 2,

75
 ±

 
0,

61
 

3,
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 ±
 

0,
06

 
2,

44
 ±

 
0,
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2,
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 ±
 

0,
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2,

10
 ±

 
0,

28
 

3,
11

 ±
 

0,
48

 
0,

98
 ±

 
0,
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1,
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 ±
 

0,
16

 
11

5,
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5,
10

 
14

2,
56
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1,
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11
1,
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2,
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14
8,

09
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7,

55
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3,

55
 

**
* 

% від 
прийня-
того 31

,1
7 

± 
6,
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,1

5 
± 

0,
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,7
2 

± 
3,
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6 
± 
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0 

± 
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0 
± 
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3 

± 
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8 
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,2
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± 
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± 
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,5

5 
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2 

± 
11

,1
7 
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,9

5 
± 

0,
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,5
1 

± 
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0 

± 
4,

50
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,7

0 
± 
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,2
1 

± 
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,6
1 
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,2
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± 
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,0
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,2

0 
± 
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0,
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13
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5,
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* 
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8,
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4,
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Примітка: * – р<0,05; *** – р<0,001 – різниця віроґідності порівняно з контролем; I – контрольна 
група; II – дослідна група. 
енерґії за рахунок вилучання сояшникового 
шроту на 2% (замість цього додавали 2% СМК). 
Результати досліджень. Результати дослі-

дження балансу кальцію, фосфору, калію, натрію 
і заліза в раціонах поросят наведені в таблиці 2. 

Тварини II дослідної і I контрольної груп одер-
жували кальцій і фосфор практично в однаковій 
кількості. Прийнято калію, натрію та заліза у 
дослідній групі на 15,16-27,31% більше, ніж у 
контрольній. 
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Суттєвої різниці між тваринами дослідної і 
контрольної груп по виділенню кальцію, фосфо-
ру, калію і натрію у калі не спостерігалось, а ви-
ділення заліза зростало на 42,17% (р<0,001). Рі-
вень виділення калію з сечею у дослідній групі 
становив на половину менше – 0,5 г (53,33%), а 
фосфору – 41,30%, порівняно з контрольною. 
Слід відмітити тенденцію до збільшення сту-

пеню всмоктування в організмі поросят дослід-
ної групи, особливо натрію, заліза і калію у ме-
жах 64,75, 20,43 (р<0,001), 16,33 % відповідно. 
Середньодобова кількість відкладеного в тілі 

поросят кальцію і фосфору була однаковою як у 
контрольній, так і в дослідній групах. Як видно з 
даних таблиці, у тварин дослідної групи відкла-
дання натрію, калію і заліза була на 0,76 г, 1,01 г 
і 27,17 мг (р<0,001) більшою, ніж у контрольній.  
Коефіцієнт використання прийнятого калію у 

дослідній групі зріс на 9,5%, натрію – на 14,72%, 
а процент від всмоктаного по калію зріс, порів-
няно з контролем, на 18,0% (р<0,05). 

Аналізуючи результати досліджень, можна 
констатувати, що помітних відмінностей з виді-
лення, відкладання та всмоктування кальцію не 
відмічено. Це стосується також і фосфору, за 
винятком лише виділення його з сечею. Краще 
всмоктування калію, натрію та заліза поросята-
ми дослідної групи супроводжувалось і більш 
високими окремими показниками. Так, молодняк 
II дослідної групи відрізнявся вищим вмістом 
натрію і калію при відкладанні їх у тілі, причому 
різниця відносно одноліток із контрольної групи 
склала 48,09% та 77,55% відповідно. Простежу-
ється також чітка тенденція до збільшення кіль-
кості всмоктаного натрію і заліза. Різниця між 
контрольними поросятами та дослідними склала 
майже 0,5 г і 26,63 мг (р<0,001) відповідно. 
Висновки. Використання СМК у складі ком-

бікорму в кількості 2% за масою покращує рі-
вень мінерального обміну в організмі поросят та 
стимулює травні процеси у них. 
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Постановка проблеми. 

Вступ України до СОТ та 
ЄС постав для багатьох 
сільськогосподарських 
підприємств проблемою вирішення додаткових, 
досі не вирішуваних, завдань. Погіршення стану 
навколишнього природного середовища, зміна 
цінностей і потреб споживачів, загострення кон-
куренції як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках та інші економічні, екологічні й 
соціальні аспекти тепер впливають на успіш-
ність розвитку підприємства та його місця на 
ринку.  
Нині у світі найгостріше з усіх питань стоїть 

питання забезпечення населення продовольчими 
ресурсами та боротьба з бідністю, що в сумі з 
ресурсними питаннями визначають напрям по-
дальшого прогресу цивілізації. При цьому багато 
експертів вказують, що глобальна загроза голоду 
може постати не тільки перед найменш забезпе-
ченими країнами, а й так званим „золотим міль-
ярдом” (3). Продовольчі ресурси Землі вичерпу-
ються, тому до завдань сучасного виробництва 
продуктів харчування додалися екологічні й со-
ціально-економічні завдання – захист довкілля 
та відновлення природних ресурсів, забезпечен-
ня здорового способу життя населення, його ра-
ціонального та екологічно безпечного харчуван-
ня тощо. Одним зі способів вирішення цих пи-
тань, поряд з інтенсивно-організованим господа-
рюванням, є органічне землеробство. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Стан сільськогосподарських земель впродовж 
останніх десятиліть істотно погіршився. Насам-
перед, це стосується ґрунтового покриву, який 
значною мірою втратив характерні йому власти-
вості саморегуляції внаслідок значного прояв-

лення деградаційних проце-
сів. Дедалі погіршується 
якісний стан земель, що 
створює реальну загрозу 
кризи виробництва сільсь-
когосподарської продукції, а 
отже – якісних продуктів 
харчування. Прискорення 
деградаційних процесів ви-

магає запровадження термінових заходів для 
припинення цих процесів (5).  
Ключовим завданням у запровадженні техно-

логій органічного землеробства є збереження та 
підвищення родючості ґрунтів. Дослідженнями 
доведено, що в умовах органічного землеробства 
відбувається позитивна динаміка зростання аг-
рохімічних показників вмісту поживних речовин 
у ґрунті. 
Надзвичайно актуальними для України є ви-

користання світового досвіду щодо створення 
додаткових робочих місць у сільській місцевості, 
перспектив для розвитку фермерських госпо-
дарств, підвищення життєздатності сільських 
громад та інші соціальні переваги під час веден-
ня органічного сільського господарства (1). Сус-
пільні блага від запровадження органічного зем-
леробства включають зокрема такі (2):  

- незалежність від мінеральних добрив і пес-
тицидів та їх виробників і, як наслідок, зниження 
виробничих витрат та зменшення енергоємності 
агровиробництва;  

- мінімізація впливу на довкілля завдяки запо-
біганню деградації земель, збереженню та відно-
вленню їх родючості, припиненню забруднення 
водних басейнів та підземних вод;  

- збереження біорізноманіття завдяки відмові 
від домінування монокультур;  

- розвиток місцевих, національних та міжна-
родних ринків органічної продукції, сприяння 
розвитку міжнародної торгівлі;  

- виробництво корисних, біологічно повноцін-
них та екологічно безпечних продуктів харчу-
вання.  

____________________ 
* Керівник – доктор економічних наук Фурдичко О.І. 

Досліджено соціально-економічні передумови 
розвитку виробництва продукції органічного 
землеробства в Україні. Обґрунтовано необ-
хідність та запропоновано комплекс соціаль-
но-економічних та екологічних заходів, вико-
нання яких дозволить сформувати систему 
соціально-економічних передумов розвитку 
виробництва продукції органічного землероб-

ства в Україні. 
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Отже, органічне землеробство в перспективі 
дає змогу узгодити та гармонізувати економічні, 
екологічні та соціальні цілі в галузі сільського 
господарства. 
Визначення нерозв’язаних завдань і мета 

роботи. Економічні підходи щодо вдосконален-
ня механізму виробництва і споживання продук-
ції органічного землеробства розглядались у 
працях вітчизняних вчених: М.К. Шикули, В.О. 
Шлапака, М.І. Кобця, Н.В. Бородачевої, В.І. Ар-
тиша, В.В. Писаренка, Х.З. Махмудова, В.І. Вов-
ка та ін. 
Однак без уваги і досі залишається потреба у 

формуванні системи соціально-економічних ас-
пектів розвитку ринку органічної продукції. Не-
достатньо розроблені економічні умови для ви-
робництва такої продукції, передумови та перс-
пективні підходи до підвищення ролі держави у 
стимулюванні розвитку виробництва органічної 
продукції, що актуалізує дослідження у цьому 
напрямі. 
Метою дослідження є розробка комплексу 

соціально-економічних та екологічних заходів, 
спрямованих на формування соціально-
економічних передумов розвитку ринку продук-
ції органічного землеробства в Україні. Така си-
стема заходів дасть можливість частині фермер-
ських господарств виробляти органічні продукти 
як для потреб внутрішнього ринку, так і на екс-
порт.  
Для забезпечення конкурентоспроможності 

продукції підприємств органічного землеробства 
важливим аспектом є маркетингові дослідження 
особливостей ринку, попиту і пропозиції, імпор-
ту та експорту, каналів реалізації та стимулю-
вання збуту органічної продукції.  
Результати досліджень. У результаті дослі-

джень соціально-економічних аспектів розвитку 
ринку продукції органічного землеробства в 
Україні зроблено такі висновки. 
За даними Статистичного бюлетеня Міжнарод-

ної федерації сільськогосподарського органічно-
го руху (IFOAM), загальна площа сільськогос-
подарської угідь під органічним землеробством в 
Україні станом на 2006 р. становила 242,03 тис. 
га. Таким чином Україна посідає 17-е місце у 
світі серед понад 100 країн (6). Дослідження 
ускладнено через конфіденційність детальних 
відомостей про територіальне розміщення гос-
подарств, які вирощують продукцію органічного 
землеробства, обмежений. Відомо, що більшість 
таких господарств в Україні розташовано у пів-
денному (Одеська та Херсонська області), захід-
ному (Чернівецька, Тернопільська і Львівська 

області) та центральному (Полтавська область) 
регіонах. 
Відомо, що для набуття органічного статусу 

власної продукції товаровиробники, переробні 
підприємства та заклади торгівлі проходять сер-
тифікацію. Проте через відсутність в Україні 
нормативно-правової бази про органічне сільсь-
ке господарство та національного органу з ін-
спекції і сертифікації, ці процедури здійснюють 
іноземні організації: Control Union Ukraine (Ні-
дерланди); Lacon (Німеччина); Bio Inspecta та 
IMO (Швейцарія), Maharishi Vedic Organic Insti-
tute (США) та ін.  
Деякі дослідники вважають, що в Україні вже 

сформувався сегмент споживачів органічного 
продовольства (3-5% населення, насамперед жи-
телів великих міст), які готові сплачувати на 40-
50% вищу ціну за органічну продукцію. Ця гру-
па споживачів сприяє подальшому розвитку вну-
трішнього ринку такої продукції (2). Світова 
практика свідчить, що загальна мотивація до 
споживання органічної продукції поєднує вимо-
ги та сподівання на якісне й гарантовано безпеч-
не харчування, харчову (біологічну) цінність 
продукції, збереження природного середовища в 
процесі виробництва, відсутність генетично мо-
дифікованих організмів (4). 
Наявність споживачів органічної продукції у 

великих містах спричинила необхідність пода-
льших досліджень у цьому напрямі. У ході до-
слідження було проаналізовано пропозицію ор-
ганічної продукції у великих торговельних за-
кладах (супермаркетах) міст Києва, Харкова, 
Дніпропетровська, Донецька, Львова та Одеси. 
Всього досліджено 13 торговельних закладів. 
Основну увагу було зосереджено на 15 продук-
тових категоріях:  

- дитяче харчування;  
- жири, олії;  
- заморожена продукція;  
- консервована продукція (овочева, плодово-

ягідна, в т. ч. мед, джем, варення);  
- крупи, сухі сніданки;  
- макаронні вироби;  
- молочна продукція, сири;  
- борошно, хліб та печиво;  
- м’ясо-ковбасні вироби;  
- приправи;  
- свіжі фрукти, ягоди, овочі;  
- соки, морси, напої та вода;  
- соуси та майонез;  
- сухофрукти, гриби;  
- чай і кава.  
Проаналізовано асортимент, попит, пропози-
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цію, умови продажу, ціновий діапазон органіч-
ної продукції порівняно з традиційною продук-
цією. 
Пропозицію органічних продуктів харчування 

на українському ринку проаналізовано у процесі 
дослідження продуктів з різними екологічними 
маркуваннями. У результаті виокремлено імпорт-
ну продукцію органічного походження, що іден-
тифікується спеціальним логотипом на упаковці 
(“organic”, “bio”, “ecologic”). Крім того на такій 
продукції українською та/або російською мовою 
наведено інформацію про органічне походження 
продукту, а також продукцію як імпортного, так 
і вітчизняного виробництва, яка позиціонується 
як екологічно чиста. Текст на упаковці вказує на 
особливий екологічний статус продукту – на-
приклад “екологічно чистий продукт”, “екологі-
чно чисто та безпечно”, “виготовлено із сирови-
ни, вирощеної в екологічно чистому районі”, 
“екологічно чистий район”, “ekologically clear 
region”, “схвалено Інститутом гігієни та медич-
ної екології”. Наприклад, такі як олія ТМ “Чу-
мак” з маркуванням “Схвалено Інститутом гігіє-
ни та медичної екології”, молочна продукція ТМ 
“Баланс” – в якості “біопродукту”, макаронні 
вироби ТМ “КМФ” – зі знаком “Екологічно чис-
то та безпечно”, чаї ТМ “Карпатський чай” – “зі-
брано в екологічно чистому районі”. 
Беззаперечним лідером за критерієм предста-

вленості у місцях продажу є дитяче харчування 
органічного походження “HiPP” (Австрія), оскі-
льки дана продукція присутня в 10 торгових точ-
ках із 13 досліджуваних. Не представленою про-
дукція цієї марки виявилася лише у торговель-
них точках м. Львова. Продукція українського 
виробництва представлена такими розповсю-
дженими торговими марками як ТМ “Баланс”(у 
п’яти містах, крім м. Донецька), соки та морси 
ТМ “Рідна марка” (у п’яти містах, крім м. Одеси) 
та макаронні вироби ТМ “КМФ” (у таких містах 
як Київ, Харків, Дніпропетровськ, Львів та Оде-
са, крім м. Донецька). Вся інша продукція з ак-
центованим екологічним статусом українських 
виробників реалізується, в основному, в тих ре-
гіонах, де і виробляється. 
У результаті аналізу встановлено, що найбі-

льша чисельність продуктових категорій органіч-
ної та екологічно чистої продукції представлена 
у м. Києві. Широкий асортимент продукції наяв-
ний також у Дніпропетровську та Львові. При-
чому Львів є лідером за кількістю виробників 
органічних та екологічно чистих продуктів хар-
чування – на ринку представлена продукція 28 
виробників. 

Слід зазначити, що з усіх зафіксованих продо-
вольчих товарів органічний статус, підтвердже-
ний сертифікатом, має лише дитяче харчування 
торгової марки “HiPP”. Дитяче харчування цієї 
марки користується в Україні популярністю, і 
саме завдяки йому в певному прошарку україн-
ського суспільства сформувалось початкове по-
няття і уявлення про органічну продукцію. Сіль-
ськогосподарські виробники та залучені підпри-
ємці виявляють цікавість до етапів виробництва 
органічної продукції – від умов вирощування до 
специфіки переробки органічної сировини. Реш-
та проаналізованої продукції, яку виробник по-
зиціонує як екологічно чисту, не має підтвер-
дження статусу органічної.  
Як бачимо, не зважаючи на те, що в Україні 

виробляють продукцію органічного землеробст-
ва, на внутрішньому ринку вона практично від-
сутня. Водночас велика кількість так званих 
„екологічно чистих” та псевдо “біо” вводять в 
оману споживача. 
Наявність асортименту різних категорій еко-

логічно чистих продуктів харчування підтвер-
джує, що в Україні споживачі дедалі частіше 
звертають увагу на походження, якість і безпеч-
ність продукції. Тому, для забезпечення гарантій 
якості та розмежування органічної продукції від 
схожих аналогів з екологічним маркуванням не-
обхідно законодавчо закріпити критерії та харак-
теристики, умови та особливості виробництва, 
сертифікації, переробки і маркування цієї продук-
ції – тобто її статус в Україні. 
Аналіз переліченого асортименту та торгове-

льних закладів свідчить, що органічна продукція 
на полицях з’являється, як правило, випадково, 
власники та менеджери закладів від неї не від-
мовляються, але цілеспрямовано не закупову-
ють. У жодному торгівельному закладі України 
немає спеціальної посади консультанта, який 
надавав би інформацію споживачам про органіч-
ну продукцію. 
У торгівельних продуктових закладах органіч-

на продукція розміщується переважно в загаль-
ному асортиментному ряді поруч із традиційни-
ми продуктами. За результатами опитування ме-
неджерів виявилося, що найближчим часом не 
планується створення окремих секцій для про-
дажу тільки органічних продуктів. Це можна 
пояснити, по-перше, відсутністю на даний час 
достатньої кількості відповідної продукції, а та-
кож вимогою дотримуватися різних температур-
них режимів для зберігання різних категорій 
продукції. На жаль, рекламують органічні про-
дукти дуже рідко і не у всіх торгових точках.  
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Дослідження розвитку ринку органічної та 
екологічно чистої продукції в Україні передба-
чає аналіз тенденцій розвитку зовнішньої торгів-
лі. У результаті дослідження підтверджено, що із 
усієї імпортованої продукції лише дитяче харчу-
вання торгової марки HiPP є продуктом органіч-
ного виробництва, має відповідний сертифікат, 
логотип і напис на упаковці. Має також відпові-
дний статус частина продукції ТМ “Nestle”. Вся 
інша продукція має відносний екологічний ста-
тус: ТМ “Макфа” – екологічний сертифікат, ТМ 
“Nutricia” – “вироблені з натуральних продуктів, 
що пройшли найсуворіший контроль”, ТМ 
“HENZ” – на упаковці є знак “міжнародний еко-
логічний фонд”. Слід зазначити, що проводять 
межу між органічною та екологічно чистою про-
дукцією тільки представники компанії “HiPP 
Україна”, які відмітили, що дитяче харчування 
HiPP в біо-якості постачається із Австрії (100% 
поставок), Німеччини (100% поставок), Угорщи-
ни (60-70% поставок) та Хорватії (85-90% поста-

вок). Із Швейцарії надходить тільки чай, що не 
має біо-якості. Всі інші імпортери прирівнюють 
свою продукцію до органічної, вважаючи розпо-
діл статусів “екологічно чистий” і “органічний” 
умовністю.  
Аналіз імпортованої продукції засвідчує, що 

організація збуту та реалізації органічної й еко-
логічно чистої продукції здійснюється переваж-
но через регіональні представництва та філії. Всі 
українські імпортери органічної та екологічно 
чистої продукції працюють без посередників та 
завозять продукцію безпосередньо з країн-
виробників. 
Проаналізувавши експорт органічної продук-

ції, необхідно зазначити, що основними експор-
тними культурами є зернові та олійні культури. 
Практично всі експортери активно нарощують 
об’єми експортних поставок органічної продук-
ції до країн Євросоюзу. Також сформовано коло 
організацій, зацікавлених в експорті готової 
продукції. 

 

Рис. 1. Умови та перспективи розвитку ринку органічних продуктів харчування в Україні 

Перспективи розвитку ринку продукції органіч-
ного землеробства в Україні 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Наявність сег-
мента потен-
ційних плато-
спроможних 
споживачів у 
великих містах 

Швидкозроста-
ючий інтерес спо-
живачів до здоро-
вого способу життя 
і здорового харчу-

вання 

Відсутність 
законодавчої 
бази щодо ор-
ганічного ви-
робництва та 
сертифікації 

Відсутність єдиного 
визначення органічно-
го продукту і критері-
їв, що вирізняють його 
з-поміж інших псевдо 

“екологічно чистих” та 
“біо” продуктів 

Потенційні  
можливості 

Потенційні  
загрози 

Зростаюча 
економіка та 
урбанізація 
населення 

Розбудова національ-
ної системи гарантій 
якості (сертифікація, 
знак органічного про-

дукту) 

Відсутність ви-
значеного чіт-
кого місця на 
ринку органіч-
них продуктів 

Низька поінформо-
ваність споживача 
про переваги органі-

чних продуктів 



СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 

№ 3 • 2008 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 135

Розглядаючи особливості експорту органічної 
продукції, слід зазначити, що для виробника ор-
ганічної продукції склалася доволі парадоксаль-
на ситуація. Як ”органічний продукт” експорту-
ється лише 5-10% вирощеної сертифікованими 
господарствами за органічною технологією про-
дукції. Інша частина – 90-95% продукції – в ста-
тусі та за ціною традиційної реалізується на вну-
трішньому ринку. Слід зауважити, що основною 
причиною такої ситуації є недостатні обсяги за-
купівель на зовнішньому ринку великих партій 
продукції органічного землеробства, а внутрі-
шній ринок збуту такої продукції розвинений 
недостатньо. Тому сільськогосподарські підпри-
ємства змушені продавати органічно вирощену 
продукцію на внутрішньому ринку як традицій-
ну, оскільки законодавчо ще не визначено по-
няття органічної продукції, відсутній національ-
ний орган із сертифікації виробництва продукції 
органічного землеробства. 
У процесі дослідження перспектив розвитку 

ринку виявлено сильні і слабкі сторони цього 
розвитку (рис. 1.). Визначено сильні сторони 
розвитку ринку органічних продуктів харчуван-
ня в Україні, які дають змогу визначити та сфо-
рмувати конкурентні переваги: наявність сегме-
нта потенційних платоспроможних споживачів у 
великих містах, швидкозростаючий інтерес спо-
живачів до здорового способу життя і здорового 
харчування. Слабкі сторони (які чинять перепо-

ни соціально-економічному розвиткові ринку) це 
відсутність законодавчої бази щодо органічного 
виробництва й сертифікації та єдиного визна-
чення органічного продукту і критеріїв, що вирі-
зняють його з поміж інших псевдо “екологічно 
чистих” та “біо” продуктів. Оцінено можливості 
– тобто фактори, які за певних умов можуть ста-
ти сильними сторонами: зростаюча економіка та 
урбанізація населення, розбудова національної 
системи гарантій якості (сертифікація, знак ор-
ганічного продукту). Визначено загрози – тобто 
несприятливі тенденції розвитку, які можуть 
стати слабкими сторонами соціально-
економічного розвитку ринку органічних продук-
тів харчування в Україні: низька поінформова-
ність споживача про переваги органічних продук-
тів та відсутність визначеного чіткого місця на 
ринку органічних продуктів. 
Нині значний внесок у розвиток виробництва 

продукції органічного землеробства в Україні 
роблять різноманітні асоціації, спілки, осередки 
виробників органічної продукції – зокрема Укра-
їнська Федерація органічного руху, асоціація 
“БІОЛан Україна” та інші. Більшість госпо-
дарств, що вирощують продукцію органічного 
землеробства, є учасниками проектів із впрова-
дження та розвитку органічного виробництва в 
Україні та співпрацюють з іноземними компані-
ями – насамперед із Швейцарії, Нідерландів та 
Німеччини.  

 

Рис. 2. Процес виходу господарства органічного виробництва на ринок  
(розроблено за матеріалами “БІОЛан Україна”) 
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Водночас товаровиробники органічної проду-
кції сьогодні потребують гарантій доступу до 
ринків збуту, встановлення належної цінової над-
бавки й одержання консультацій спеціалістів 
щодо технологій виробництва та процесу серти-
фікації. Узагальнення особливостей процесу ви-
ходу виробника на ринок дає можливість систе-
матизувати відповідні етапи (рис. 2). 
Як видно з рис. 2, виробник або переробник 

продукції органічного виробництва потребує 
підтримки на кожному етапі виходу на ринок. 
Власник підприємства у процесі виробництва 
або переробки має одержувати консультативну 
підтримку щодо технологій органічного земле-
робства, процесу інспекції та сертифікації. На 
етапі реалізації необхідною умовою є надання 
відповідного маркування та допомога з продажу 
продукції. Позитивним щодо цього є створення 
асоціації “БІОЛан Україна”, головна мета діяль-
ності якої – надання консультацій з технологій 
виробництва, організація виставок, семінарів, 
лобіювання урядової підтримки тощо. 
Висновки. На сучасному етапі розвитку Укра-

їна не повинна стояти осторонь екологічно орієн-
тованих процесів трансформації традиційних 
систем аграрного виробництва. Формування сві-
тових ринків органічної продукції відбувається 

доволі активно. Щоб зайняти свою нішу та стати 
офіційним експортером цієї продукції в країни 
ЄС та на світовий ринок не слід зволікати з ви-
рішенням першочергових завдань. Формування 
системи соціально-економічних передумов роз-
витку виробництва продукції органічного земле-
робства передбачає:  

- забезпечення законодавчої підтримки сільсь-
когосподарського виробника (прийняття законів 
про органічне сільське господарство та сертифі-
кацію виробництва продукції, створення дорад-
чих служб, сприятлива експортно-імпортна полі-
тика, створення національного органу із серти-
фікації); 

- створення економічного механізму стиму-
лювання розвитку органічного напряму сільсь-
кого господарства (пільги, кредитування, інвес-
тування); 

- формування соціального замовлення на таку 
продукцію як вітчизняного, так і закордонного 
споживача;  

- розробка ефективних маркетингових страте-
гій просування такої продукції до споживача, в 
тому числі екологічного маркетингу як одного з 
найефективніших механізмів стимулювання збу-
ту виробленої продукції на закордонному ринку. 
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Постановка проблеми. Одним із завдань га-

лузі свинарства залишається вирішення пробле-
ми продовольчої безпеки країни за рахунок ви-
робництва достатньої кількості м'ясної продукції 
з мінімальними витратами матеріально-
грошових ресурсів. Інтенсифікація свинарства і 
переведення галузі на промислову основу під-
вищили вимоги до рівня і напряму продуктивно-
сті свиней, що привело до необхідності вирі-
шення низки завдань, одним з яких є поліпшення 
відгодівельних і м'ясних якостей товарного мо-
лодняку при збереженні високої відтворної здат-
ності маточного поголів’я. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв'язання проблеми. 
Материнська сторона родоводу через менш ре-
тельний відбір самок – слабша її ланка. Якщо ж 
робити ставку на маток досить високої племінної 
цінності, вірогідність отримати більш цінний в 
племінному відношенні приплід зростає (2). 
Комплекс явищ, пов'язаних із впливом материн-

ського організму на потомство найближчого поко-
ління (F1), називають материнським ефектом (4). 
Ефективність виробництва м'яса свинини, по-

ряд із репродуктивними й відгодівельними пока-
зниками, в значній мірі залежить від рівня забій-
них і м'ясних якостей. Тому оцінка м'ясних якос-

тей дає змогу вибрати опти-
мальний варіант підбору 
тварин і тим самим забезпе-
чити максимальний вихід 

продукції. Це має важливе значення при проми-
словому виробництві свинини, де спостерігаєть-
ся підвищений прояв стрессиндрому і, відповід-
но, більша частота особин з низькою якістю м'я-
са (1, 3, 5). 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Мета наших досліджень – виявити материн-
ський вплив на відгодівельні та м’ясні якості 
свиней. Відповідно схеми досліджень (табл. 1) у 
племзаводі „Степне” Полтавської області були 
відібрані свиноматки великої білої породи з пер-
шим опоросом. Із цього поголів’я ми сформува-
ли три групи, що різнилися між собою за живою 
масою та промірами тіла – ВБМ+– крупні; ВБМо 

– середні; ВБМ— – мілкі. Їх результати порівню-
валися між собою. 
При відборі свиноматок для досліду їх зважу-

вали і підбирали в групи так, щоб різниця за жи-
вою масою в межах групи не перевищувала 5%, 
а різниця між групами становила, в середньому, 
12-15%. 
Для парування використовували кнурів вели-

кої білої породи середніх за розвитком та продук-
тивністю покритих ними маток. Підбір кнурів-
плідників і свиноматок проводився з таким роз-
рахунком, аби кожен кнур-плідник покрив не 
менше трьох свиноматок у кожній групі. 

1. Схема науково-господарського досліду 
Поєднання та розвиток кнурів і 

свиноматок 
Кількість у групі, 

гол. Групи Порода 
♀ ♂ ♀ ♂ 

1 Велика біла М+ ВБ 10 3 
2 Велика біла М° ВБ 10 3 
3 Велика біла М— ВБ 10 3 

М+  – крупні; 
♀ М°  – середні;  ♂ ВБ – середні за розвитком. 
М—  – мілкі. 
_________________ 

* Керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент УААН Березовський М.Д. 

Проведено вивчення відгодівельних та 
м’ясних якостей молодняку свиней великої 
білої породи (ВБ) з урахуванням розвитку 

свиноматок в умовах племзаводу. 
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2. Схема досліду 
№ п/п Групи Кількість тварин, гол. Кількість забитих тварин, гол. 

1 М+ 20 5 
2 М0 20 5 
3 М— 20 5 

3. Відгодівельні якості піддослідних свиней 
№ 
п/п Групи Середньодобовий приріст 

живої маси на відгодівлі, г 
Вік досягнення живої ма-

си 100 кг, дн. 
Витрати корму на 1 кг 
приросту, корм. од. 

1 М+ 560±0,02 242±5,3 4,7 
2 М0 600±0,02 229±4,8 4,5 
3 М— 580±0,02 244±6,2 4,6 

4. Забійні якості свиней 

№ 
п/п Групи Забійний вихід, 

% 
Довжина туші, 

см 

Товщина шпику 
над 6-7-м хреб-

цями, мм 

Маса задньої 
третини пів-
туші, кг 

Площа 
„м’язового  
вічка”, см2 

1 М+ 60,73±0,1 91,5±1,8 30,45±0,8 10,7±1,1 24,8±2,5 
2 М0 60,63±2,1 91±1,1 31,57±1,6 9,8±0,5 29,9±2,8 
3 М— 61,59±2,4 94,3±0,58 27,85±1,6 10,9±0,3 29,9±4,2 
 
Отриманий молодняк від наведених вище по-

єднань сформували в групи (табл. 2), відгодову-
вали з 30 до 100 кг живої маси. Після досягнення 
підсвинками живої маси 100 кг проводили їх кон-
трольний забій. 
У піддослідного поголів'я свиней вивчали такі 

ознаки відгодівельної продуктивності: вік досяг-
нення живої маси 100 кг (днів), витрати корму на 
утворення 1 кг приросту (корм. од.) і середньо-
добовий приріст живої маси на відгодівлі (г). 
Після проведення забою у піддослідного поголі-
в'я були вивчені такі показники як забійний ви-
хід (%), довжина туші (см), товщина шпику над 
6-7-м грудними хребцями (мм), маса окосту (кг) 
і площа "м'язового вічка" (см2). Відповідно до 
поставленої нами задачі у піддослідного поголі-
в'я свиней були вивчені основні показники від-
годівельних якостей. 
Результати досліджень. Проаналізувавши ре-

зультати відгодівельних якостей (табл. 3), можна 

констатувати, що достовірної різниці між група-
ми не встановлено. Однак тварини групи М0 до-
сягали живої маси 100 кг швидше від інших груп 
на 13 і 15 днів, а середньодобові прирости були 
вищими на 40 та 20 г відповідно. 
Отримані результати свідчать про відсутність 

у піддослідних свиней значних відмінностей по 
забійному виходу і масі окосту. 
Найменшою товщиною шпику 27,85±1,6 (на 

рівні 6-7-го грудних хребців) характеризувалися 
туші тварин, що були отримані від групи М—. 
Площа „м’язового вічка” у груп М0 і М— була 

однаковою і склала 29,9 см2, а група М+ мала 
меншу площу на 5,1 см2. 
Висновки. Підводячи підсумок проведеної 

оцінки піддослідних тварин, слід зазначити, що 
кращими за відгодівельними якостями були тва-
рини групи М0. Вивчення забійних якостей вка-
зало на перевагу групи М— за такими показни-
ками як довжина туші і товщина шпику. 
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Постановка проблеми. 

Алергічні реакції на лікар-
ські препарати є серйоз-
ною проблемою сучасної 
клінічної та ветеринарної 
медицини. За останні роки 
стали частішими випадки 
сенсибілізації не тільки до 
антибіотиків, сульфаніл-
амідів, анальгетиків, але й 
до антигістамінних препаратів і навіть кортико-
стероїдних гормонів.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Про те, що антибіотики тилозин і окситетрацик-
лін є сильним алергеном для тварин, свідчать 
повідомлення А.П. Морозова та І.С. Гущіна, які 
спостерігали алергічні реакції у свиней різних 
вікових груп та фізіологічних станів. Після пе-
рорального застосування цих препаратів від 10 
до 20% тварин проявляли позитивну реакцію  
(1-2). 
Про аналогічну дію антибіотиків свідчать й 

інші автори. Застосування тилозину викликало у 
свиней набряк товстого відділу кишечника, діа-
рею, еритему і свербіж. Вказані симптоми зни-
кали після припинення лікування (2). 
Окремими науковцями були проведені дослі-

дження з метою встановлення можливості засто-
сування у птахівництві кормової антибіотичної 
домішки тилозин-фосфату. Встановлено, що при 
проникненні в інкубаційні яйця більше 0,5 г роз-
чину тилозину (фармазину або фрадизину) про-
цент вилуплювання з яєць починає знижуватися, 
а коли ж в яйця проникає більше 1,0 г розчину 
антибіотика – курчата не вилуплюються (3). 
Метою наших досліджень було визначити 

вплив бісепту на виникнення алергічних реакцій 
у мишей. 

Методика досліджень. 
Для реалізації поставленої 
мети, нами за методом ана-
логів було створено 4 групи 
білих мишей по 10 голів. 
Першій та другій групі у 

корм протягом 30 діб зада-
вали м’ясо курей із залиш-
ками бісепту. Третю та чет-
верту групи мишей годува-
ли кормом із додаванням 
м′яса птиці, але без залиш-

ків антибіотика. Після цього всі миші в ділянці 
спини були оброблени діпіляторієм; через 24 
години провели скарифікацію. Мишам першої та 
третьої груп на скарифіковану ділянку нанесли 
стандартний розчин бісепту, а мишей другої та 
четвертої груп обробили фізіологічним розчи-
ном із рН 7,4. 
Оцінювали результат досліджень через 20 

хвилин: якщо спостерігали тяжке пригнічення 
загального стану тварин (чхання, відсутність ре-
акції на зовнішні подразники, наявність місцевої 
нашкірної реакції у вигляді пухирців) ставили 
+++ та вважали реакцію тварини на препарат 
негайною; ++ помірною (чхання, наявність міс-
цевої нашкірної реакції); + слабкою реакцією 
(наявність місцевої нашкірної реакції); – відсут-
ність алергічної реакції. 
Результати власних досліджень. У першій 

групі мишей, яким протягом одного місяця зада-
вали у корм м’ясо з залишками бісепту, через 20 
хвилин у самопочутті 5 тварин (яким зробили 
скарифікацію і обробили розчином бісепту) спо-
стерігалися наступні зміни: вони часто чхали, го-
лова була опущена й нагадувала стан сонливості, 
очі – напівзакриті, тварини були малорухливими, 
на сторонні подразники реагували мляво. На міс-
ці скарифікації та нанесення препарату відмічала-
ся місцева реакція у вигляді підвищення темпера-
тури шкіри, почервоніння й набрякання; при 

______________ 
Керівник – доктор ветеринарних наук Фотіна Т.І. 

Викладені дані визначення впливу бісепту на 
виникнення алергічних реакцій у мишей та 
отримані при цьому результати, які свід-

чать, що при тривалому потраплянні в орга-
нізм мишей залишків антибіотика бісепту з 
кормом і при подальшому його нанесенні на 
шкіру у мишей проявляються алергічні реакції 
негайного типу, що зникають через три  

години. 
За відсутності попередньої сенсибілізації 
організму бісептом (при нашкірному нане-
сенні антибіотика) у мишей алергічні реакції 

не виникали. 
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1. Алергічні реакції у білих мишей на препарат бісепт 
Реакція після скарифікації і нанесення препарату Групи Розчини Кількість 

тварин 20 хв. 1 год. 3 год. 6 год. 24 год. 

5 голів +++ 5 голів 
++ 

5 голів 
+ 1 бісепту 10 

5 голів 5 голів 5 голів 
10- 10- 

2 фізрозчин 10 - - - - - 
3 бісепту 10 - - - - - 
4 фізрозчин 10 - - - - - 

 
пальпації даної частини шкіри тварини виявляли 
занепокоєння. Через 1 годину тварини ставали 
більш жвавими, починали пити воду, а через 3 
години почали їсти корм та реагувати на навко-
лишні подразники, проте на шкірі залишалася 
еритема. 
Через 6 годин після скарифікації відхилень у 

самопочутті мишей не виявляли. У період нагля-
ду за тваринами упродовж 24 годин характерні 
алергічні реакції більше не виявлялися.  
У тварин ІІ групи, та ІІІ і ІV груп, які поперед-

ньо не були сенсибілізовані, алергічної відповіді 
на нанесення розчину бісепту, а також фізіологі-
чного розчину не спостерігалося. Самопочуття 

тварин не погіршувалося, вони залишалися жва-
вими, охоче вживали корм і воду, на шкірі не 
було почервоніння чи припухання.  
Висновки: 
1. При тривалому потраплянні в організм ми-

шей залишків антибіотика бісепту з кормом і 
при подальшому його нанесенні на шкіру, у ми-
шей виявляються алергічні реакції негайного 
типу, які зникають через три години. 

2. За відсутності попередньої сенсибілізації 
організму бісептом, при нашкірному нанесенні 
антибіотика у мишей алергічні реакції не вини-
кали. 
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Постановка проблеми. 

У комплексі ветеринарно-
санітарних заходів щодо 
профілактики і ліквідації 
інфекційних захворювань 
сільськогосподарських 
тварин важливе місце від-
водиться дезінфекції. За-
соби її проведення постійно поновлюються за 
рахунок більш дешевих, екологічно чистих і 
ефективних препаратів. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. У 
ветеринарній медицині широко використову-
ються дезінфекційні засоби у газоподібному, 
рідкому, в’язкому і твердому вигляді (6-7). Їх 
активність і ефективність пов’язана з температу-
рою навколишнього середовища і самого розчи-
ну, концентрацією та нормою його витрат на 
одиницю площі; експозицією і т.п. (1, 6).  
Той чи інший засіб дезінфекції вибирають із 

урахуванням конкретного об’єкта і технології 
виробництва (4), а також рівня шкідливості для 
довкілля, вартості, тощо.  
Розчин полтавського бішофіту (РПБ) є чистою 

концентрованою сумішшю сполук магнію, ка-
лію, кальцію, заліза, йоду, брому, літію, цезію та 
ін. (9), відноситься за шкідливостю до ІV класу, 
не викликає алергізації організму (3). Він при-
гнічує ріст ряду бактерій, у т.ч. ентеробактерій 
та грибів (3, 8). Однак, наведені дані є лише оди-
ничними і вивчені недостатньо. 
Мета дослідження і методика їх проведен-

ня. Вивчалася можливість застосування РПБ як 
засобу дезинфекції.  
Досліди проводили на базі проблемної науко-

вої лабораторії кафедри ана-
томії та фізіології сільсько-
господарських тварин 
ПДАА із використанням 
прийнятих методик (4-5).  
РПБ отримали з свердло-

вини с. Затурино зі щільніс-
тю 1,280 г/см² та вмістом 
солей 401,45 г/л. Його бак-
терицидну дію вивчали в 
2,5%, 5%, 10%, 20%, 40% 
концентраціях щодо куль-
тур E. сoli, Enterobacter 
аerogenes, Citrobacter 

freundii, Proteus morgani, попередньо виділених 
із вмістимого кишечника білих мишей та стінок 
віварію, в якому їх утримували. 
Використовуючи водяну баню, отримали 40% 

концентрацію шляхом випаровування нативного 
розчину до половини об’єму. Після його охоло-
дження додали рівну частину МПБ. Інші концен-
трації РПБ готували на МПБ шляхом розведен-
ня. До пробірок вносили чисті культури по 0,5 
мл. 
За змінами в пробірках спостерігали протягом 

10 діб. Висіяні культури на МПА та середовищі 
Ендо витримували в термостаті при 37ºС і через 
кожні 24 год. упродовж 10 діб обраховували ре-
зультати. Контролем слугували культури цих же 
бактерій без додавання РПБ.  
Вивчали динаміку бактерицидної дії РПБ на 

бактерії шляхом додавання його оптимальних 
концентрацій на газони однодобових культур E. 
Coli, Salmonella typhimurium (фаготип 2в), 
Staphylococcus аureus, Сandida tropicalis та пере-
сівом їх через певні проміжки часу на живильні 
середовища МПА, Ендо, МПА з 5% вмістом 
крові вівці. Їх витримували в термостаті при 
37ºС упродовж 10 діб. На середовищі Сабуро 
культури витримували дві доби в термостаті при 
37ºС і вісім діб при 20ºС. 

____________________ 
Керівник – доктор ветеринарних наук, професор В.П. Бердник. 

Вивчено бактерицидні властивості розчину 
полтавського бішофіту в різних концентра-
ціях із культурами E. сoli, Enterobacter 

аerogenes, Citrobacter freundii, Proteus mor-
gani. Динаміка бактерицидної дії РПБ опти-
мальних концентрацій вивчалася шляхом до-
давання РПБ на газони добових культур 

E. Coli, Salmonella typhimurium (фаготип 2в), 
Staphylococcus аureus, Сandida tropicalis. 

Встановлений бактерицидний вплив при екс-
позиції чотири год. на бактерії видів E. сoli, 
Enterobacter аerogenes, Citrobacter freundii. 
Бактерицидний вплив на представників ос-
мотолерантних бактерій не розповсюджу-

ється. 
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1. Результати бактерицидної дії РПБ в залежності від концентрації 
Концентрація 

РПБ,% Escherichia coli Enterobacter 
aerogenes 

Citrobacter 
freundii 

Proteus 
morgani 

2,5 + + + + 
5 + + + + 

10 + + + + 
20 - - - + 
40 - - - + 

- (контроль) + + + + 
Примітка. Ріст колоній: + – є; - – немає. 

Результати досліджень. Результати дослі-
джень наведені в таблицях 1-2. Дані табл. 1 по-
казують, що після однодобової витримки МПБ із 
вмістом РПБ у концентраціях 2,5-10% відмічали 
помутніння бульйону з культурами E. Сoli і En-
terobacter аerogenes; випадання осаду – з культу-
рою Citrobacter freundii; помутніння бульйону з 
утворенням плівки в культурі Proteus morgani. Ці 
культури давали ріст характерних колоній на 
МПА та середовищі Ендо. 
МПБ із вмістом РПБ у концентрації 20-40% 

залишився прозорим протягом 10 діб. У висівах 
із них на МПА та середовищі Ендо не спостері-
гали ознак росту висхідних культур E. coli, En-
terobacter аerogenes, Citrobacter freundii. 
Дослід повторили на МПА та середовищі Ен-

до; отримані подібні результати. 
РПБ у випробуваних концентраціях не про-

явив бактерицидних властивостей на культуру  
Proteus morgani (табл. 1). 
Усі види мікроорганізмів добре ростуть на 

живильних середовищах без додавання РПБ. Да-
ні досліду відображають якісну реакцію, кількі-
сна реакція – динаміка бактерицидної дії РПБ 

відображена в табл. 2. 
Результати дії РПБ у залежності від часу (екс-

позиції): при застосуванні РПБ бактерицидна дія 
проявляється при експозиції до двох годин і бі-
льше безперервної взаємодії РПБ для бактерій E. 
coli, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii 
(40%) та чотирьох год. і більше з РПБ 20% кон-
центрації. 
Для видів мікроорганізмів: Salmonella typhi-

murium (фаготип 2в), Staphylococcus aureus та 
дріжджоподібних грибів Candida tropicalis РПБ 
не є дезінфектантом. 
У присутності РПБ у 20-40% концентраціях не 

проявляли росту на живильних середовищах такі 
культури: E.coli, Enterobacter aerogenes, Citrobac-
ter freundii; а росли – Proteus morgani, Salmonella 
typhimurium (фаготип 2в), Staphylococcus aureus 
та Сandida tropicalis.  
Відсутність дії РПБ у високих концентраціях 

на Proteus morgani, Salmonella typhimurium (фа-
готип 2в), Staphylococcus aureus та Сandida tropi-
calis, можливо, пов’язано з їх підвищеною при-
родною стійкістю до високих концентрацій роз-
чину. 

2. Динаміка бактерицидної дії РПБ, залежно від його концентрації та експозиції 
Концентрації РПБ 

20% 40% Експозиція, 
годин 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 + + + + + + + + + + + + 
2 + + + + + + +/- +/- +/- + + + 
4 - - - + + + - - - + + + 
8 - - - + + + - - - + + + 

16 - - - + + + - - - + + + 
24 - - - + + + - - - + + + 
48 - - - + + + - - - + + + 
96 - - - + + + - - - + + + 

192 - - - + + + - - - + + + 
240 - - - + + + - - - + + + 

Примітки: А. 1 – E. сoli; 2 – Enterobacter аerogenes; 3 – Citrobacter freundii; 4 – Staphylococcus 
aureus; 5 – Salmonella typhimurium; 6 – Сandida tropicalis. Б. Ріст колоній: + - є; - - немає. В. У якості 
контролю досліджено усі культури в МПБ без додавання РПБ. 
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Висновок. Розчин полтавського бішофіту у 
20-40% концентраціях проявляє бактерицидні 
властивості на бактерії E. coli, Enterobacter aero-

genes і Citrobacter freundii після чотирьох годин 
експозиції і більше. 
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