
стимулювання сільськогосподарських виробників, впроваджувати 
механізм державного контролю за виробництвом та якістю органічної 
продукції, сприяти підвищенню конкурентоспроможності виробників 
органічної продукції.
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П остан ов к а  пробл ем и . Топінамбур або земляна груша є 
багаторічною рослиною, яка нараховує близько 200 видів. 
Вирощування топінамбура в умовах Полісся України сприятиме 
отриманню: інуліну, вміст якого в бульбах рослин становить 16-22 %; 
дешевої сировини для виготовлення фруктози, оцту, харчових 
дріжджів; кормів для ВРХ, свиней та інших свійських тварин; 
лікарських препаратів для хворих на цукровий діабет, залізодефіцитну 
анемію, алергію тощо; широкого асортименту продуктів 
харчування [1].
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При вирощуванні топінамбура однією з головних проблем є 
технологія зберігання бульб упродовж зимового періоду [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку багатьох 
дослідників одним із самих простих і дешевих способів зберігання 
топінамбура є знаходження бульб у ґрунті з наступним викопуванням 
їх по мірі необхідності [3, 4]. Доведено, що зібрані бульби топінамбура 
швидко висихають і легко уражуються шкідливими мікроорганізмами 
грибного та бактеріального походження. Такі обставини пояснюються 
тим, що на відміну від картоплі на поверхні бульб топінамбура 
відсутній корковий шар, а тому під час тривалого зберігання врожаю 
проходить активізація природної втрати вологи в бульбах та 
наступного ураження їх хворобами.

Згідно з результатами досліджень [5] при традиційних способах 
зберігання топінамбура навіть за нетривалий час бульби втрачають 
значну частину поживних речовин, а в подальшому на їх поверхні 
з‘являються збудники хвороб мікозного походження, зокрема 
Bussocheamys fulva, Aspergillus clavatus, Penicillium clariforme тощо.

Мета досліджень -  проаналізувати і узагальнити дослідження 
щодо способів зберігання бульб топінамбура з подальшим 
удосконаленням технологій його зимового зберігання в умовах Полісся 
України.

Методика досліджень. Досліди з напрямку зберігання 
топінамбура проводили з необхідною кількістю досліджувального 
матеріалу згідно загальноприйнятих методик, зокрема визначення 
інтенсивності дихання, встановлення латентної ураженості бульб 
хворобами тощо [6].

Виробничі досліди здійснювали безпосередньо в земельних 
кагатах з відповідними розмірами та додержуванням технології 
зберігання бульб з використанням необхідних засобів механізації.

Поставлені експерименти супроводжувалися відповідними 
обліками факторів: вимірюванням температури та вологості повітря, 
встановленням вмісту середовища СО2 тощо.

Результати досліджень. Нами проведено експерименти щодо 
вивчення впливу способу зберігання топінамбура на результативність 
зберігання і втрати природної ваги та поживних речовин бульб.

Бульби зберігали в спеціальних земляних кагатах довжиною 
2,5-3 м, шириною 1,5-2,0 м та висотою 1,0 м. Перед закладкою на 
зберігання їх ретельно перемішували з вологим піском у 
співвідношенні 1:1, а потім накривали ґрунтовим шаром товщиною 
15-20 см з подальшим підтримуванням температури +2...+4°С. Кагати 
на поверхні ґрунту розміщували в напрямку з півночі на південь.
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Бульби перед закладкою на зберігання просушували та вибраковували 
з ознаками механічних пошкоджень та симптомів хвороб. Для 
регулювання температури зверху кагату залишали віддушини у вигляді 
гребеню із соломи. З метою стікання зайвої вологи, по довжині кагату 
робили канавки глибиною 15-20 см. Дата закладки бульб 
топінамбура -  третя декада листопада.

Внаслідок отриманих експериментів щодо вивчення впливу 
умов зберігання топінамбура на вміст води і цукру в бульбах нами 
встановлено, що зазначені показники мало змінювалися протягом 
усього періоду зберігання. Так, у ранньостиглого сорту Скороспілка 
вміст води у бульбоплодах перед закладкою на зберігання складав 
72,5%, тоді як в динаміці з інтервалом 30 діб ці показники відповідно 
були 72,0%; 71,4%; 70,5%; 68,1%, тобто різниця між початком і кінцем 
термінів зберігання становила 4,4%.

При визначенні вмісту цукру в залежності від умов зберігання 
бульб нами визначено, що цей показник також залежав від довжини 
терміну зимового зберігання бульбоплодів топінамбура. Зокрема, на 
60-й день після закладки бульб на зберігання втрата цукру складала 
0,4%, на 90-й день -  1,2% та на 120-й день -  2,3%.

Результати фітопатологічної експертизи щодо розвитку хвороб 
грибного і бактеріального походження на бульбах топінамбура 
свідчать, що переважну більшість в патогенезі збудників хвороб 
мікозного походження приймали участь такі види: Botrytis cyrenea, 
Bussocheam ys fulva, Aspergillus clavatus, Penicillium  clariforme. Перші 
симптоми проявлення хвороб на бульбах топінамбура нами виявлені на 
60-й день проведення фітопатологічної експертизи. Загальна кількість 
бульб з ознаками хвороб на сорті Скороспілка складала 4,2%, на 90-й і 
120-й день відповідно 10,4% і 16,8%. Подібні результати досліджень 
щодо впливу умов зберігання бульб на втрати води, вмісту цукру та 
ураженість хворобами топінамбура отримані й щодо сорту Інтерес.

Висновки. Встановлено, що серед відомих технологій 
зберігання топінамбура кращим способом є зберігання бульбоплодів у 
земляних кагатах розміром за довжиною 2,5-3 м, шириною і висотою 
1,0—1,5 м з наступним укриттям ґрунтом товщиною 15-20 см. 
Температуру в середині насипу доцільно витримувати в межах 
+2...+4 оС.
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РУ П  «Н аучно-практический центр Национальной академии наук  
Беларуси по животноводству», г. Ж одино, Беларусь

Компьютеры и информационные технологии завоевали мир, т.к. 
сейчас около 80%  фундаментальной науки в СШ А  делается с тем или 
иным сущ ественным участием информационных технологий. При  
этом  в течение последнего десятилетия все б ез исключения  
прикладные научные исследования проводятся с использованием  
всевозмож ны х 1Т-методов.

Н а II Съезде учены х Беларуси была принята Стратегия «Наука 
и технологии: 2018  -  2040». Согласно пункту 2 .6  и 7 Протокола  
поручений П резидента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, данны х  
13 декабря 2017  г. во время пленарного заседания II С ъезда учены х  
Республики Беларусь, а также Декрета П резидента Республики  
Беларусь от 21 декабря 2017  г. №  8 «О развитии цифровой экономики»  
предписывается полномасш табное внедрение цифровых технологий во  
все производственные сферы. В  Украине, с 1993 г. и по настоящее 
время сущ ествует специальность 16.00.06 “Гігієна тварин та 
ветеринарна санітарія”, с присуж дением учены х степеней как 
ветеринарных, так и сельскохозяйственны х наук. В 2017  г. были  
приняты два закона непосредственно связанных с гигиеной животных: 
Закон Украины о государственном контроле за соблю дением  
законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочны х продуктах  
животного происхож дения, здоровье и благополучии животных [1]; 
Закон Украины о безопасности  и гигиене кормов [2].

С ельскохозяйственной отрасли науки нет в таких 
специальностях как: 03 .01 .09  -  математическая биология,

293


