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Представлено тези доповідей учасників XІІІ Міжнародної наукової конференції 

«Корми і кормовий білок», в яких висвітлено сучасний стан та шляхи розвитку галузі 

кормовиробництва України. Завдання конференції – популяризація прогресивного 

наукового доробку та інновацій за результатами фундаментальних і прикладних 

досліджень. Цільова спрямованість – дискурс науковців та практиків з питань 

розв’язання актуальних завдань в кормовиробництві; трансфер інновацій, що сприятиме 

одержанню конкурентоспроможної тваринницької продукції та забезпеченню 

продовольчої безпеки держави. Цільова аудиторія конференції – наукові співробітники, 

викладачі вузів, аспіранти, докторанти, фахівці сільськогосподарського виробництва та 

агробізнесових структур. 

В матеріалах конференції розглянуто ключові питання щодо формування 

ефективного кормовиробництва для забезпечення розвитку високопродуктивного 

тваринництва в Україні. Зокрема, подано результати використання сучасних методів 

біотехнологій, генетики, селекції та насінництва польових і кормових культур для 

створення високопродуктивних адаптивних сортів з високими показниками якості. 

Представлено конкурентоздатні технології вирощування польових і кормових культур, 

запропоновано методики польового інспектування ведення насінництва; методологічні 

основи та параметри моделювання біоадаптивних технологій вирощування багаторічних 

бобових і злакових трав у польовому та лучному кормовиробництві за 

агрокліматичними зонами країни. Запропоновано сучасні технології заготівлі та 

зберігання кормів для збільшення обсягів їх виробництва й одержання 

конкурентоспроможної продукцїї тваринництва; нові премікси та комбікорми для 

сільськогосподарських тварин. Розглянуто питання якості, економіки виробництва та 

використання кормів і кормового білка в трансформаційних ринкових умовах. Наведено 

дані про ефективність результатів наукових досліджень та їх виробничої перевірки.  
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The abstracts of the reports of the participants of the XII International Scientific 

Conference "Feed and Feed Protein" are presented, which highlight the current state and ways 

of development of the feed industry of Ukraine. The task of the conference is to popularize 

progressive scientific achievements and innovations based on the results of basic and applied 

research. Target orientation - the discourse of scientists and practitioners on solving current 

problems in feed production; transfer of innovations, which will contribute to the production 

of competitive livestock products and food security of the state. The target audience of the 

conference is researchers, university professors, graduate students, doctoral students, 

specialists in agricultural production and agribusiness structures. 

The conference materials addressed key issues related to the formation of efficient feed 

production to ensure the development of highly productive livestock in Ukraine. In particular, 

the results of using modern methods of biotechnology, genetics, selection and seed production 

of field and fodder crops to create high-yielding adaptive varieties with high quality and safety. 

Competitive technologies for growing field and fodder crops are presented, methods of field 

inspection of seed production are proposed; methodological bases and parameters of modeling 

of bioadaptive technologies of growing perennial legumes and cereals in field and meadow 

fodder production in agro-climatic zones of the country. Modern technologies of fodder 

harvesting and storage are proposed to increase their production volumes and obtain 

competitive livestock products; new premixes and compound feeds for farm animals. The 

issues of quality, economics of production and use of feed and feed protein in transformational 

market conditions are considered. Data on the effectiveness of research results and their testing 

in agricultural formations are presented. 
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6 серпня виповнюється 85 років з дня народження відомого українського 

вченого в галузі селекції, рослинництва і кормовиробництва академіка НААН 

Анатолія Олександровича Бабича. 

Формування особистості А.О. Бабича, як вченого, розпочалося у 

Всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи (м. Дніпропетровськ), де 

він успішно захистив кандидатську дисертацію (1965 р.),  працював молодшим і 

старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії кормових культур, 

вченим секретарем, захистив докторську дисертацію (1979 р.).   

З 1980 р.  – він директор Українського науково-дослідного Інституту кормів 

Південного відділення ВАСГНІЛ (нині Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля НААН).  

Цей період був досить продуктивним у роботі наукового колективу: 

розроблено стратегію наукових досліджень, проведено теоретичні дослідження в 

галузі селекції і насінництва, створено нові високопродуктивні сорти, розроблено 

для них адаптовані сортові технології, одержано важливі наукові результати, 

створено сучасну матеріально-технічну базу.  
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Саме в ці роки Інститут кормів УААН набув статусу науково-методичного 

Центру країни в системі Української академії аграрних наук в галузі 

кормовиробництва.  

З 2001 р. А.О. Бабич був радником дирекції Інституту, завідувачем відділу 

селекції і технології вирощування сої і зернобобових культур Інституту. 

За життя А.О. Бабичем була сформована наукова школа однодумців і 

послідовників з напряму селекційно-технологічного забезпечення та розвитку 

аграрної науки. Під його керівництвом було підготовлено 16 докторів наук (в тому 

числі 10 академіків і членів-кореспондентів) і 40 кандидатів наук.  

Важливі результати отримано вченим і його науковою школою із розробки 

адаптивних сортових технологій вирощування сої, зернобобових, зернофуражних 

і кормових культур [1]. У 1993 р. вийшла одна з перших в Україні монографій 

А.О. Бабича «Сучасне виробництво і використання сої» [2]. Потім були: «Соя для 

здоров’я і життя на планеті Земля» (1998 р.) [3], «Селекція і виробництво сої в 

Україні» (2008 р.) [4],  «Віддалена гібридизація сої» (2009 р.) [5], «Селекція, 

виробництво, торгівля і використання сої у світі» (2011 р.) [6].   

Особливого значення А.О. Бабич надавав вивченню проблеми формування 

кормових ресурсів України . Серед наукових доробок вченого – дві монографії 

(«Кормові і білкові ресурси світу» (1995 р.) [7] та «Світові земельні, продовольчі 

і кормові ресурси» (1996 р.) [8]).  

А.О. Бабич збагатив аграрну науку такою фундаментальною працею як 

«Кормові і лікарські рослини в ХХ-ХХІ століттях» (1996 р.) [9].  

В останні роки життя Анатолій Олександрович працював над дослідженням 

проблеми впливу засухи на виробництво зерна і кормів. Свої думки він виклав у 

монографії «Засуха, суховій і пилова буря в період глобальних змін клімату» (2014 

р.) [10].    

А.О. Бабичу (самостійно і у співавторстві) належать багаточисельні наукові 

праці, з них 30 монографій і книг, більше 140 патентів і авторських свідоцтв.  А.О. 

Бабич був довгий час головою спеціалізованої вченої ради при Інституті кормів та 

сільського господарства Поділля НААН, членом спеціалізованих вчених рад ННЦ 

«Інституту землеробства НААН», Вінницького, Подільського аграрних 

університетів, редакційних колегій журналів «Вісник аграрної науки», 

«Кормопроизводство», «Тваринництво», збірника наукових праць «Корми і 

кормовиробництво». 

Анатолій Олександрович – лауреат Державної премії Ради Міністрів 

СРСР(1988), Державної премії України в галузі науки і техніки, премії НААН 

України «За видатні досягнення в аграрній науці» (1997), академік Російської 

академії сільськогосподарських наук. Нагороджений першою Почесною 

відзнакою Президента України № 4 «За заслуги» ІІІ ступеня (1992), «За заслуги» 

ІІ ступеня (1997), орденом Трудового Червоного Прапора (1986), «Золота зірка» 

(Кембридж), (Велика Британія), медалями «За трудову доблесть», «За доблесну 

працю», «Ветеран праці», двома срібними медалями ВДНГ СРСР, Міжнародною 



 XІІІ Міжнародна наукова конференція “Корми і кормовий білок” 6 серпня 2021 р. 

 

 

10 
 

нагородою Американської соєвої асоціації (ASA), «Знаком пошани» 

Мінагрополітики і продовольства, Почесною грамотою Верховної Ради України 

«За особливі заслуги перед українським народом», Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України, почесними грамотами МСГ СРСР, дипломами ВДНГ СРСР і 

України, відзнаками місцевої влади і академічної аграрної науки, медалями СРСР, 

України та Великої Британії.   

Основні положення наукового спадку А.О. Бабича зберігають актуальність 

і сьогодні. Технологічні розробки та високоврожайні сорти сої, зернобобових та 

кормових культур,  виведені за безпосередньої його участі,  сьогодні 

користуються великим попитом на виробництві.  Збереження доброї пам’яті про 

Анатолія Олександровича тільки сприятиме розвитку нашої науки.   
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Україна має величезний потенціал з виробництва і переробки сої. В останні 

роки в олійножировому підкомплексі відбулися істотні структурні зміни, а саме 

збільшення виробництва сої, нарощування споживання соєвого шроту, що 

покривається переважно за рахунок внутрішньої переробки сої, вирощуваної в 

Україні. 

Виробництво та реалізація сої — це високорентабельний бізнес, що швидко 

окупається. За останні роки виробництво сої в Україні зазнало динамічних змін, 

що було пов'язано з економічними, агрокліматичними та політичними факторами 

(рис.1).  

Аналіз показує, що за останні три роки знизилася урожайність та площі 

посіву соєвих бобів в результаті агрокліматичних умов та особливостей вегетації. 

В 2020 році сою вирощували на площі 1,34 млн га, що забезпечило 2,79 млн т 

валового збору насіння за врожайності 2,05 т/га. Ці показники є найнижчими, 

починаючи з 2013 року. Порівняно з 2017 роком (це рік перед впровадженням 

«соєвих правок») обсяги виробництва зменшились на 26%. Галузь втратила 1 млн 

т сої, експортні можливості та стале забезпечення вітчизняних переробних 

підприємств сировиною. 

Ґрунтово-кліматичні умови й економічна доцільність визначають 

пріоритетний напрямок розвитку агропромислового сектору економіки України, 

зокрема, на виробництві сої як високобілкової і олійної культури. 
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Рис. 1. Динаміка посівних площ та урожайності сої в Україні  
Джерело: Побудовано автором за даними [7] 

 

Метою впровадження «соєвих правок» було стимулювання розвитку в 

Україні підприємств із переробки насіння олійних культур, забезпечення 

завантаження вже наявних вітчизняних переробних потужностей, зменшення 

питомої частки експорту сільськогосподарської сировини, яка може бути 

перероблена в Україні, і збільшення експорту готової продукції та стимулювання 

умов для створення нових робочих місць. Однак це призвело до зниження 

експортних поставок (рис 2.). 

 
Рис. 2. Частка експорту соєпродуктів України у виробництві, % 

Джерело: Побудовано автором за даними [7] 

 

За даними USDA в 2020/2021 маркетинговому році світовий експорт соєвих 

бобів склав 164,9 млн т, соєвої олії - 12,4 млн т, шроту - 69,2 млн т. Україна зайняла 

4 місце у світовому експорті соєпродуктів, або 2,23% соєвої олії, 1,04% соєвих 
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бобів та 0,78% соєвого шроту [5]. Негативний вплив агрокліматичних факторів та 

пандемія 2020 р. сприяли зменшенню валютних надходжень в бюджет нашої 

країни на 571 млн дол, або на 33,3 % (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Валютні надходження від експорту соєпродуктів в Україні, млн дол 

Джерело: Побудовано автором за даними [7] 

 

Ціна на сою в Україні нині значною мірою залежить від особливостей 

світових ринків олійних та енергетичних культур. Зменшення вартості нафти та 

високі врожаї сої в основних країнах-виробниках призводять до падіння 

котирувань, проте підтримку їм надає відносно високий попит в азійських країнах. 

З урахуванням величезних обсягів вирощування сої (США, Аргентина, Бразилія) 

і її споживання (в КНР) саме Україна як один із ТОП-10 виробників сої у світі 

отримує шанси збільшити торгівлю на соєвому ринку. Разом з тим, ціна сої в 

Україні залежить від потреб у сировині значних потужностей вітчизняних 

переробних підприємств, які виробляють соєву олію та шрот. Однак через відміну 

відшкодування експортного ПДВ дещо зросла завантаженість вітчизняних 

заводів, а також їхня кількість. 

Цінова ситуація на ринку відреагувала на «новини з полів» в режимі 

реального часу. За період з початку 2020/21 МР ціна пропозиції соєвих бобів в 

Україні зросла з $425 за тонну до $520-550 за тонну (рис.4).  

Слід зазначити, що ціна є одним із потужних факторів збільшення обсягів 

виробництва сої в Україні.  

Соєпродуктовий підкомплекс є високотехнологічним із достатнім рівнем 

технологічного забезпечення та лідерами за капітальними інвестиціями. Зокрема, 

за даними Державної служби статистики, обсяг капітальних інвестицій в 
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українське сільське господарство становить близько 10% від загального обсягу 

інвестицій.  

 

Рис. 4. Рентабельність та середня ціна реалізації сої на внутрішньому ринку 

України 
Джерело: Побудовано автором за даними [7] 

 

Агропромисловий комплекс України в цілому та підгалузь виробництва й 

переробки сої, зокрема, мають в своєму розпорядженні новітні елеваторні 

потужності, логістичні комплекси та потужності з переробки сої,  наявні як 

спеціалізовані заводи з переробки сої, так і мультикультурні заводи, де на одних 

потужностях відбувається переробка соняшнику, сої, ріпаку із розділенням в часі. 

Економічна доцільність та ефективність кожного із таких видів виробництв 

залежить від низки факторів: наявної сировинної бази, географічного 

розташування, ринків збуту, розташування основних клієнтів та логістичних 

можливостей, бізнес-моделі та стратегії. 

В результаті аналітичного дослідження встановлено основні фактори які 

стримують розвиток виробництва та переробки сої в Україні: зниження обсягів 

виробництва сої на 10 %; низький попит і внутрішнє споживання в результаті 

постійного скорочення чисельності  свиней та ВРХ; відсутність контролю та квот 

на експорт соєвих бобів; дефіцит сировини для переробних потужностей. 

Створення соєвої індустрії в Україні має бути направлено на:  

інтенсифікацію виробництва сої, а саме  ̶  розміщення сортових ресурсів з 

урахуванням зміни клімату, стану земель та дотриманням раціональної сівозміни, 

впровадження інноваційних сортів і технологій з врахування вимог ринку до 

якості, безпеки насіння і продуктів їх переробки; активізацію розвитку 

інтенсивних галузей тваринництва і поліпшення якості життя людей; державне 

врегулювання обсягів експорту соєвих бобів. 
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Високоефективні штами бульбочкових бактерій підвищують урожайність та 

якість зерна квасолі [1, 2]. Інокуляція насіння активними селекційними штамами 

ризобій підвищує азотфіксувальну функцію симбіозів [3]. Але ефективність 

інокуляції бобових культур залежить як від азотфіксувальної активності штамів 

бульбочкових бактерій, так і від їх спроможності конкурувати з бактеріями цього 

ж виду при утворенні бульбочок на коренях рослини-господаря. Конкурентна 

здатність аборигенних бульбочкових бактерій у різних ґрунтах неоднакова. 

Внаслідок цього, один і той же штам, який використовується для інокуляції, в 

одних ґрунтах отримує перевагу над спонтанними расами при утворенні 

бульбочок, а в інших – пригнічується більш агресивними місцевими бактеріями і 

інокуляція виявляється неефективною. Дослідження, проведені у Вінницькому 

державному аграрному університеті [4, 5] показали, що незважаючи на наявність 

спонтанної інокуляції квасолі аборигенними штамами, штучна передпосівна 

інокуляція насіння сприяє інтенсивній нодуляції. Накопичення великої маси 

бульбочок закономірно приводить до підвищення активного симбіотичного 
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потенціалу.  

В результаті проведених нами досліджень встановлено, що число активних 

бульбочок зростало від утворення третього трійчастого листка до цвітіння, а від 

цвітіння до формування зерна відзначалося зменшення їх кількості. Зокрема, на 

контролі  (сорт квасолі Буковинка без використання біопрепаратів) максимальна 

кількість активних бульбочок під час цвітіння складала 29,7 шт./росл. Проте 

головною метою наших досліджень було  визначити вплив обробки насіння 

Ризоактивом, мікоризним препаратом Рутела та позакореневого підживлення 

гуматом калію на сортові особливості формування симбіотичного апарату у 

рослин квасолі. Передпосівна обробка насіння Ризоактивом та Рутелою значно 

впливала на формування симбіотичного апарату квасолі, але в кількісному 

значенні кожен із сортів мав свої особливості утворення бульбочок на коренях 

рослин.  

Так, у квасолі сорту Буковинка на посівах з використанням біопрепаратів 

під час цвітіння утворювалося 36,2 шт./рослину бульбочок. Така кількість 

бульбочок перевищувала показники у квасолі сорту Буковинка без використання 

біопрепаратів на 7,5 шт./рослину. У квасолі сорту Галактика на посівах з 

використанням біопрепаратів під час цвітіння утворювалося 24,8 шт./рослину 

бульбочок, що перевищувало показники варіанту без використання біопрепаратів 

на 8,2 шт./рослину. Рослини квасолі сорту Славія за обробки насіння 

біопрепаратами формували по 41,6 бульбочок на рослині, що перевищувало 

варіант без обробки на 6,8 шт./рослину. А максимальна кількість активних 

бульбочок на коренях рослин квасолі формувалася у сорту Отрада при обробці 

насіння Ризоактивом та Рутелою – 48,9 шт./рослину. 

Крім підрахунку кількості бульбочок на коренях рослин квасолі ми також 

визначали їх масу, і оскільки найбільша кількість активних бульбочок була під час 

цвітіння, то і найбільша маса бульбочок у досліді також була в цей період росту і 

розвитку рослин квасолі. Проте, залежно від факторів досліду, нагромадження 

маси бульбочок мало свої особливості на кожному із варіантів досліду. Зокрема, 

на варіанті без використання біопрепаратів у сорту квасолі Буковинка маса 

бульбочок  становила  0,228  г/рослину. Максимальну ж сиру масу ризобій на 

ділянках з використанням біопрепаратів формував сорт квасолі звичайної Отрада. 

Отже, інокуляція насіння квасолі сприяє більш активному формуванню 

азотфіксувальних бульбочок. При цьому найвищу ефективність забезпечив 

варіант з обробкою насіння квасолі сорту Отрада біопрепаратом на основі 

бульбочкових бактерій Ризоактив та мікоризним препаратом Рутела. 
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Серед технологічних елементів вирощування сої, що мають вирішальне 

значення у забезпеченні її високої продуктивності, варто виділити строк сівби. 

Основний критерій вибору строку сівби – стійке прогрівання посівного шару 

ґрунту,  адже досліджено, що мінімальна температура для сходів сої становить 

близько +10 ˚С за умови подальшого підвищення температури ґрунту. 

Прогрівання посівного шару до +12–14 ̊ С забезпечує дружнє проростання насіння 

за наявності вологи [1, С. 38]. 

На основі 30-річних досліджень науковцями Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН встановлено перевагу більш ранніх строків висіву 

для середньостиглих і середньо пізньостиглих сортів, більш пізніх строків висіву 

– для скоро- та ранньостиглих [2, С. 213]. 
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В умовах Правобережного Лісостепу проведення сівби за температурного 

режиму грунту 6ºС подовжувало тривалість вегетаційного періоду досліджуваних 

сортів сої на 7–11 діб протии  сівби за температурним режимом грунту 12ºС. 

Найбільш сприятливим температурним режимом грунту для проведення сівби є 

8–10ºС, що оптимізує тривалість міжфазних і вегетаційного періоду в цілому [3, 

С. 64]. 

На думку Шевнікова М. Я. для Лівобережного Лісостепу оптимальним 

строком сівби сої є перша половина травня. За таких умов та одержання дружних 

сходів можна розраховувати на максимальну врожайність. Рання або пізня сівба 

знижує врожайність насіння сої на 12–14 % [4, С. 14]. 

Саме тому метою наших досліджень було вивчення впливу строків сівби на 

тривалість міжфазних періодів та вегетаційного періоду сортів сої в умовах 

Західного Лісостепу. 

Дослідження з вивчення впливу строків сівби на формування 

продуктивності сортами сої з різним вегетаційним періодом  Княжна (102–113 

діб), Діадема Поділля та Хуторяночка (105–115 діб), КиВін (107–118 діб), Тріада 

(110–120 діб) проводилися на Хмельницькій ДСГДС ІКСГП НААН  упродовж 

2016–2020 рр.   

Погодні умови вегетаційного періоду в роки проведення досліджень 

характеризувалися достатньо високими середньодобовими температурами, 

великою кількістю опадів з нерівномірним розподілом та значним їх дефіцитом у 

окремі фази розвитку сої, що, зокрема, мало істотний вплив на тривалість періоду 

сівба–сходи та й вегетаційного періоду загалом. Відомо, що від строку сівби сої 

залежить дружність сходів, густота рослин, рівномірність достигання, величина і 

якість врожаю. Нами встановлено, що строк сівби має значний вплив на 

довготривалість періоду сівба–сходи. 

Найдовшим цей період був за раннього строку сівби. Залежно від погодних 

умов, що складалися на час сівби сої, період сівба–сходи коливався від 8–10 діб у 

2019 році до 25–29 діб у 2020 році, тоді як за оптимального та пізнього найменшим 

він був також у 2019 році 7–9 діб, найбільшим –14–18 діб – у 2017 році. Варто 

зазначити, що у 2017 році нами відмічено однакову тривалість періоду сівба–

сходи за усіх строків сівби –  14–18 діб. Таким чином, середній показник 

тривалості періоду сівба–сходи, у середньому за 5 років досліджень, склав для 

раннього строку сівби 17–20 діб, оптимального та пізнього – 11–14 та 10–13 діб 

відповідно (табл. 1).  

Узагальнюючи результати п’ятирічних досліджень, встановлено, що 

найбільша тривалість усіх міжфазних періодів відмічена за раннього строку сівби, 

найменша – за оптимального та пізнього строків сівби. Зокрема, період сівба–

сходи, порівняно з раннім строком сівби, за оптимального  зменшувався на 2–3 

доби, пізнього – на 2–4 доби. Формування бобів відбувалося, відповідно, на 1–3 

та 3–5 діб раніше. Загалом період сходи–достигання  був меншим за оптимального 

строку сівби на 3–4 доби, пізнього – на 1–2 доби проти раннього строку сівби.  
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Таким чином, серед сортів сої, що досліджувалися в умовах Західного 

Лісостепу, найменший період сходи–достигання відмічено у сорту сої КиВін 

(106–109 діб), найбільший (114–118 діб) – у сорту сої Тріада. У решти сортів сої 

він коливався від 107 до 112 діб залежно від строку сівби. 

Таблиця 1 

Тривалість міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби, діб 

(середнє за 2016–2020 рр.) 

Строк сівби Міжфазні періоди, діб 

Сорти сої 

Діадема 

Поділля 
КиВін Княжна Хуторяночка Тріада 

Ранній 

 (ІІІ декада 

квітня) 

сівба – сходи 19 17 17 18 20 

сходи – цвітіння 57 53 55 57 61 

сходи – формування бобів 84 81 83 85 87 

сходи – достигання 111 109 110 112 118 

Оптимальний 

(І декада 

 травня) 

сівба – сходи 13 11 11 12 14 

сходи – цвітіння 55 50 53 55 59 

сходи – формування бобів 82 78 80 83 86 

сходи – достигання 108 106 107 109 114 

Пізній (ІІ 

декада 

травня) 

сівба – сходи 12 10 10 11 13 

сходи – цвітіння 53 49 51 54 59 

сходи – формування бобів 79 76 78 81 84 

сходи – достигання 110 107 108 111 116 

 

Отже, тривалість вегетаційного та міжфазних періодів сортів сої Діадема 

Поділля, КиВін, Княжна, Хуторяночка та Тріада визначалися сортовими 

особливостями, погодними умовами років досліджень та змінювалися залежно від 

строків сівби. Найефективнішими в умовах регіону є оптимальний та пізній 

строки сівби за яких насіння висівається на вологе насіннєве ложе, опади 

випадають у критичний період для росту та розвитку рослин сої, а тривалість 

міжфазних і вегетаційного періоду в цілому – оптимізуються.  
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Фундаментальним напрямом підвищення врожайності кукурудзи є 

впровадження нових гібридів інтенсивного типу. Адже зернова продуктивність 

гібриду – це генетична ознака і не кожен гібрид зможе окупити витрати врожаєм 

при зрошенні. На сьогодні в досить широкому асортименті гібридів даної зернової 

культури, що вирощуються в Україні, лише окремі мають генетичну здатність 

(потенціал) забезпечити, за належної технології, отримання високих урожаїв – на 

рівні 14–17 т/га. Важлива роль у підвищенні врожайності та поліпшенні якості 

зерна кукурудзи належить правильному добору гібридів для вирощування [1–3].  

Інститут зрошуваного землеробства НААН – це єдина наукова установа, де 

створюються гібриди кукурудзи різних груп ФАО для умов зрошення [4]. 

Створено гібриди кукурудзи звичайної зернового напряму: ранньостиглий 

гібрид кукурудзи Степовий (ФАО 190); середньоранні гібриди: Чорномор (ФАО 

250), Олешківський (ФАО 280); середньостиглі гібриди: Тронка (ФАО 380), 
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Тавричанка (ФАО 380); середньопізні гібриди: Гілея (ФАО 420), Ламасан (ФАО 

430), Віра (ФАО 450), які занесені до Державного реєстру сортів рослин 

придатних до поширення на Україні на 2021 рік [5]. 

Гібрид Степовий. Придатний для вирощування на зерно в степовій та 

лісостеповій зонах України в зрошуваних умовах і без поливу. Гібрид 

ранньостиглий (ФАО 190). Дозріває на зерно в зоні Південного Степу за 90–97 

днів. Має стійкість до вилягання вище середньої. Оптимальна густота стояння в 

зрошуваних умовах 85–90 тис/га. Середньостійкий до збудників пухирчастої та 

летючої сажок. Рекомендований для вирощування за енергозберігаючими  

технологіями, за зрошення краплинного та дощування. Може використовуватися 

в якості попередника під озимі культури.  

Урожайність зерна в умовах зрошення 11,5–12,5 т/га при 14 % вологості. На 

неполивних землях урожайність 5–7 т/га. Гібрид Степовий має середньої 

крупності зерно жовтого кольору, зубовидної консистенції, зі стрижнем 

червоного кольору. Форма качана конусовидна. 

Гібрид Тронка.  Придатний для вирощування на зерно в степовій та 

лісостеповій зонах України. Гібрид середньостиглий (ФАО 380). У Південному 

Степу дозріває на зерно за 110–115 днів. Рослина середньоросла (245–255 см). 

Стійкість до вилягання, пухирчастої та летючої сажок – висока. Посухостійкість 

висока. Має генетично зумовлену низьку збиральну вологість зерна, оптимальний 

габітус. Качан формується на висоті 98–110 см великих розмірів: довжина – 19–

23 см; діаметр – 3,8–5,1 см. Число зерен у ряді 38–48, число рядів зерен 12,0–18,0. 

Зерно зубовидне, крупне. Урожайність зерна в умовах зрошення 14,5–15,0 т/га при 

14 % вологості. 

Гібрид Гілея. Придатний для вирощування на зерно в степовій та 

лісостеповій зонах України. Середньопізній (ФАО 430).  Дозріває на зерно в зоні 

Південного Степу за 120–125 днів. Рослина високоросла (275–285 см). Стійкість 

до полягання, пухирчастої та летючої сажок – добра. Гібрид поєднує  високий 

рівень урожайності при низькому рівні вологості зерна. Для інтенсивних 

технологій вирощування за умов достатнього вологозабезпечення.  Качан 

формується на висоті 105–115 см, великих розмірів: довжина – 20–24 см; діаметр 

– 4,8–5,2 см. Число зерен у ряді 42–48, число рядів зерен 18–20. Зерно зубовидне, 

крупне. Урожайність зерна в умовах зрошення 14,5–17,8 т/га при 14 % вологості. 

Гібрид Ламасан. Придатний для вирощування на зерно в степовій та 

лісостеповій зонах України. Середньопізній (ФАО 420).  Дозріває на зерно в зоні 

Південного Степу за 120–125 днів. Рослина високоросла (285–290 см). Стійкість 

до полягання, пухирчастої та летючої сажок – добра. Структура врожаю. Качан 

формується на висоті 100–110 см, великих розмірів: довжина – 20–23 см; діаметр 

– 4,7–5,1 см. Число зерен у ряді 44–48, число рядів зерен 18–20. Зерно зубовидне, 

крупне. Урожайність зерна в умовах зрошення 17,0–17,5 т/га при 14 % вологості. 

Гібрид Тавричанка. Придатний для вирощування на зерно в степовій та 

лісостеповій зонах України. Середньостиглий (ФАО 380).  Дозріває на зерно в зоні 
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Південного Степу за 115–120 днів. Рослина високоросла (265–275 см). Структура 

врожаю: качан формується на висоті 100–105 см, середніх розмірів: довжина – 18–

20 см; діаметр – 4,8–5,0 см. Число зерен у ряді  44–46, число рядів зерен 18–20. 

Зерно зубовидне, крупне. Урожайність зерна в умовах зрошення 13,0–14,0 т/га при 

14 % вологості. 

Гібрид Віра. Придатний для вирощування на зерно в степовій та лісостеповій 

зонах України. Середньопізній (ФАО 420).  Дозріває на зерно в зоні Південного 

Степу за 120–125 днів. Рослина високоросла (285–295 см). Стійкість до полягання, 

пухирчастої та летючої сажок – добра. Структура врожаю. Качан формується на 

висоті 100–115 см, великих розмірів: довжина – 20–23 см; діаметр – 4,7–5,1 см. 

Число зерен у ряді 44–48, число рядів зерен 18–20. Зерно зубовидне, крупне. 

Урожайність зерна в умовах зрошення 17,0–17,5 т/га при 14 % вологості. 

Для встановлення реакції новостворених гібридів на елементи технології 

досліджували вплив способів поливу та режимів зрошення. 

Встановлено, що гібрид Степовий має стабільний прояв урожайності за 

різних режимів зрошення. Використання цього гібриду доцільне за умов 

водозберігаючих режимів зрошення на поливних землях з низьким гідромодулем. 

У середньостиглого гібриду Тронка (ФАО 390) за поливу дощуванням у 

межах Інгулецького зрошувального масиву проявилась сильна реакція гібридів на 

екологічний градієнт вирощування. Урожайність гібридів такого типу різко 

зменшується за використання їх за водозберігаючих режимів зрошення. Цей 

гібрид відносяться до інтенсивного типу і різко зменшує урожайність зерна нижче 

рівня гібридів ФАО 190–280. Використання його за водозберігаючих режимів 

зрошення недоцільне і може призвести до недобору врожаю. Генотиповий 

потенціал продуктивності цих гібридів можливо розкрити тільки за умов 

інтенсивних технологій. За РПВГ 85 % і краплинного способу поливу урожайність 

зерна гібриду Тронка сягала 13,64–15,29 т/га.  

У середньопізній групі вітчизняний гібрид кукурудзи інтенсивного типу 

Гілея забезпечують урожайність зерна 15,74–17,46 т/га за краплинного зрошення 

і дощуванням в умовах Інгулецького та Каховського зрошуваних масивів 

незалежно від якості поливної води. Гібриди такого типу недоцільно 

використовувати на поливних землях з низьким гідромодулем та за 

водозберігаючих режимів зрошення, оскільки це призводить до вагомих втрат 

урожаю і вони стають неконкурентними з сучасними гібридами ФАО 190–280.  

Правильний вибір гібридів кукурудзи для відповідних ґрунтово-кліматичних 

умов – перший і дуже важливий крок в отриманні високих урожаїв. Для 

підвищення рівня реалізації біологічного потенціалу культури важливе значення 

має впровадження у виробництво сучасних ефективних конкурентоспроможних 

технологій вирощування, які повинні базуватися на доборі адаптованих для зони 

високопродуктивних гібридів, за оптимізації умов макро- і мікроелементного 

живлення, штучного зволоження, застосування сучасних біостимуляторів росту. 
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На світовому ринку олійних культур сьогодні лідирують за попитом плоди 

пальми та соєві боби, а от звичний нам соняшник знаходиться лише на 4 місці. 

При цьому Україна, хоч і займає третину усього обсягу експорту соняшникової 

олії, значно відстає у виробництві сої. Саме на сою слід звернути увагу зараз – і 

то не на звичайну, а на високоолеїнову. Тому що високорозвинені країни 

поступово відмовляються від вживання пальмових олій, а отже, їм потрібно 

шукати достойну альтернативу. 

Олії, отримані з культур, що містять високий вміст олеїнової кислоти, 

володіють унікальними властивостями, а саме: а) стійкість до окиснення, термін 

зберігання олії збільшується в 4-5 разів; б) при переробці олії на маргарин 

витрачається на 10-15% менше енергії; в) позитивний вплив на здоров’я людини 

за рахунок вмісту ω-3, ω-6 та ω-9 жирних кислот, а також природних 

антиоксидантів, вітаміну Е. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони 

здоров’я комплекс зазначених ненасичених жирних кислот сприяє зміцненню 

імунітету людини, профілактиці цукрового діабету, ожиріння, зменшує ризик 

виникнення захворювань серцево-судинної системи. 

Соєва олія є напіввисихаючою (йодне число 107–137) і використовується 

для харчових та технічних цілей. Вона має специфічний жирнокислотний склад із 

переважанням ненасичених жирних кислот. Співвідношення поліненасичених і 

насичених жирних кислот становить 82:18. Жирні кислоти соєвої олії: лінолева 

(18:2n-6) – 55 %, олеїнова (18:1n-9) – 21 %, пальмітинова (16:0) – 9 %, стеаринова 
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(18:0) – 6 % та інші – 9 % [1]. Найбільш цінною є олеїнова кислота, яка достатньо 

стійка до вільно радикального окиснення, не утворює ейкозаноїдів – досить 

активних регуляторів, що пригнічують імунітет і сприяють тромбогенній дії. В 

організмі людини олеїнова кислота легше за інші жирні кислоти підлягає 

ферментативному β – окисненню з утворенням вуглекислого газу, води та 150 

молекул АТФ. Соя як культура за олійністю та виходом олії з 1 га програє іншим 

олійним культурам, але як об’єкт трансферу і сировинний ресурс, за рахунок 

посівних площ і логістики переробки значно їх переважає. Тому, для сої 

стратегічним напрямом є оптимізація жирнокислотного складу олії, виходячи з 

напряму використання. Наші дослідження спрямовані на виділення насіння сої з 

підвищеним умістом олеїнової кислоти. 

У попередні роки ми оцінили мінливість господарсько-цінних ознак 

великого набору колекційних сортозразків із різних країн світу. Кращі з них 

використали в програмі гібридизації та створили ряд сортів, які за урожайністю 

перевищують стандарти в усіх кліматичних зонах України. Сучасний етап    

полягає у поступовому нагромадженні позитивних генів, які впливають на рівень 

продуктивності, адаптивності та якості насіння в окремих генотипах. З цією 

метою у гібридизації використовуємо одержані раніше константні лінії та сорти, 

які вирізняються даними ознаками. Крім того, щорічно в екологічному 

випробуванні вивчаємо значний набір нових вітчизняних і зарубіжних сортів [2]. 

Це дозволяє добирати цінний матеріал для гібридизації на широкій генетичній 

основі. Раніше ми визначали вміст олеїнової кислоти у насінні деяких сортів 

вітчизняної селекції, показник якої був у межах 29-39 %. 

Нашою метою є вивчення та встановлення закономірностей формування 

жирнокислотного складу селекційного матеріалу сої та виділення зразків з 

підвищеним вмістом олеїнової кислоти; встановлення особливостей мінливості та 

характеру успадкування вмісту олеїнової кислоти в олії насіння сої. Будемо 

проводити пошук маркерів для визначення генетичних детермінант підвищеного 

вмісту олеїнової кислоти, донорів господарсько-цінних ознак і властивостей, 

розширення різноманіття генотипів сої. Проводитиметься створення, вивчення, 

аналіз та оцінка вихідного матеріалу, який в подальшому включатиметься в 

селекційний процес. 
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На вітчизняному аграрному ринку соя вже багато років поряд із зерновими 

культурами займає провідні позиції в експорті і переробці на харчові та кормові 

цілі, а також має стратегічно важливе значення у забезпеченні продовольчої і 

економічної безпеки країни. Основними передумовами, які зумовили зміну 

становища цієї культури в світі за останні 20 років, стали зрушення у структурі 

харчування населення розвинених країн, що пов'язані з переходом від 

використання тваринних жирів на рослинні; а також збільшення його чисельності 

в країнах Азії і стрімкий розвиток галузі тваринництва у ЄС. У сукупності це 

зумовило зростання глобального попиту на сою та переорієнтацію багатьох країн 

на її вирощування, серед яких опинилася і Україна [1, 2].  

Не дивлячись на світові тенденції зростання попиту на сою та продукти, 

отримані у результаті її переробки, головними стримуючими чинниками, які 

обмежують поширеність цієї культури у регіонах сприятливих для її 

вирощування, є адаптивність і потенціал урожайності сучасних сортів сої та 

технологія їх вирощування. Відповідно до останніх даних у світовому реєстрі 

сортів сої нараховується значна кількість сортів різної стиглості та різного 

напрямку використання. Кількість сортів сої, які заносяться до Державного 

реєстру щороку зростає. Так, якщо у 2018 році у реєстрі було 236 сортів [3] то уже 

в 2021 році до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні (станом на 06.01.2021), занесено 286 сортів сої, із них 123 вітчизняної 



 XІІІ Міжнародна наукова конференція “Корми і кормовий білок” 6 серпня 2021 р. 

 

 

29 
 

селекції та 163 – іноземної [4]. Таку кількість сортів можна оцінювати двояко. З 

однієї позиції це є свідченням значимості сої у структурі національного 

зерновиробництва, з іншого – це ускладнює для виробничників підбір 

адаптивного сорту для відповідного регіону. З цих причин етапність 

сортовипробувань вкрай важлива для України.  

Таблиця 1 

Найбільш цінні сорти сої за поєднанням високої урожайності та показників 

якості насіння за період 2016-2020 рр. 

№ 

з/п 
Сорти 

Урожайність, 

т/га 

Тривалість 

вегетаційного 

періоду, діб 

Вміст протеїну, % (в 

абсолютно сухій 

речовині) 

Вміст жиру, % (в 

абсолютно сухій 

речовині) 

1 Артеміда 2,15±0,15 104,8 36,7 22,1 

2 Монада 2,48±0,17 119,8 37,5 22,1 

3 Вінні 1,99±0,19 111,4 38,2 22,2 

4 Хуторяночка 2,27±0,18 116,2 35,9 22,3 

5 Діадема Поділля 2,43±0,19 118,6 37,5 20,9 

6 Тріада 2,37±0,20 128,4 36,0 23,1 

7 Мілленіум 2,53±0,17 127,6 36,7 24,1 

8 Азимут 2,32±0,16 116,8 37,0 22,3 

9 Мальвіна 2,31±0,19 118,4 37,2 21,3 

10 Естафета 2,20±0,24 113,6 36,2 20,8 

11 Писанка 2,17±0,24 103,2 36,0 21,3 

12 Ксеня 2,39±0,32 114,2 37,4 21,7 

13 Феєрія 2,16±0,25 120,4 37,5 21,8 

14 Ізумрудна 2,07±0,28 119,2 38,6 22,1 

15 Медея 2,06±0,21 101,4 37,5 22,6 

16 Діона 2,42±0,49 100,6 38,2 22,7 

17 Рапсодія 2,42±0,25 121,0 38,4 22,3 

18 Шарм 2,42±0,26 112,2 38,3 22,7 

19 Дені 2,34±0,18 101,6 37,4 22,5 

20 Галі 2,34±0,18 99,4 37,8 22,4 

21 Васильківська 2,17±0,22 116,4 38,2 21,9 

22 Сяйво 2,28±0,14 130,6 38,6 22,0 

23 Симфонія 2,23±0,25 129,6 40,1 21,7 

24 Черемош 2,24±0,31 121,6 39,5 22,7 

25 Хорол 2,35±0,25 119,5 38,5 22,3 

26 Кубань 2,75±0,30 123,8 38,0 22,8 

27 Кордоба 2,18±0,33 120,6 37,2 22,9 

28 Сузір’я 2,15±0,24 107,5 37,6 21,6 

29 Оріана 2,09±0,11 106,4 36,3 21,7 

30 Феміда 2,13±0,13 112,2 38,0 22,3 

 

Розуміючи цей чинник, в Інституті кормів та сільського господарства 

Поділля НААН продовжується процес екологічного сортовипробування сої. 

Окремі результати публікувались нами в останні роки [5-7]. 

У цілому, за період 2016-2020 рр. в екологічному сортовипробуванні за 

показниками насіннєвої продуктивності, фенологічними спостереженнями та 

якісними показниками насіння вивчено 103 сорти сої. 

Інтервальний розмах значень урожайності вказаних сортів, у середньому за 

період екологічного сортовипробування, знаходився у межах від 1,50 до 2,75 т/га, 



 XІІІ Міжнародна наукова конференція “Корми і кормовий білок” 6 серпня 2021 р. 

 

 

30 
 

тривалість вегетаційного періоду від 96 до 133 діб, вміст протеїну (в абсолютно 

сухій речовині) від 35 до 45,3 %, вміст жиру (в абсолютно сухій речовині) від 18 

до 24,1 %. У результаті проведених групувань, співставного аналізу та оцінки 

сортів за показниками екологічної стабільності та пластичності, з огляду на 

отримані показники та гетерогенність кліматичних параметрів вегетаційного 

періоду сої за 2016-2020 рр. виділено цілий ряд цінних генотипів з високим 

адаптивним потенціалом. Основні з них, які поєднують як високий урожайний 

потенціал, так і високі показники якості насіння (за вмістом протеїну та жиру) 

наведено у таблиці 1. 

Серед виділених нами 30 сортів (із загальної сукупності у 103 сорти) з 

найбільш оптимальним поєднанням вивчаємих ознак виділено сорти – Артеміда, 

Феміда, Хуторяночка, Діадема Поділля, Тріада, Мілленіум, Монада, Азимут, 

оригінаторами яких є Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 

України, високо адаптивні та пластичні з рівнем продуктивності понад 2,1 т/га, 

вмістом протеїну в насінні понад 37 % та жиру – понад 21-23 %. 

Таким чином, за результатами багаторічного циклу екологічного 

випробування для виробничого використання в умовах Поділля рекомендуються 

сорти, що наведені у таблиці, які відповідають як вимогам адаптивності до 

ґрунтово-кліматичних умов регіону, так і забезпечують економічно ефективний 

рівень урожайності при збереженні високих показників якості. 
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Гібридизація до сьогодні залишається одним з ефективних і 

найпоширеніших у світовій практиці методів створення вихідного матеріалу 

культурних рослин для селекції за різними напрямами. Цінність гібридизації 

полягає в тому, що за її допомогою вдається поєднувати в одному генотипі 

необхідні ознаки, а також внаслідок генетичної рекомбінації та трансгресивної 

мінливості отримувати якісно новий вихідний матеріал. [1]. 

До трансгресій відносять появу в гібридних поколіннях таких фенотипів, у 

яких прояв ознаки виходить за межі максимального чи мінімального прояву 

відповідно кращої чи гіршої батьківських форм. Хоча теоретичні та методологічні 

аспекти трансгресивної селекції ще далеко не вирішені, проте на практиці багато 

селекціонерів отримують такі форми і успішно використовують у подальшій 

селекційній роботі [2]. Позитивні трансгресії (найбільш цінні в селекційній 

практиці), як правило, виникають у комбінаціях з повним або частковим 

домінуванням ознаки кращого батька чи з наддомінуванням при неалельній 

взаємодії генів. Для практичної селекції на продуктивність великого значення 

набувають позитивні трансгресії, отримані в результаті появи рекомбінатів за 

певними господарсько-цінними ознаками [3]. 
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Гібридні популяції другого покоління за показниками структурного аналізу 

відрізнялися як від гібридів першого покоління, так і від батьківських форм. У 

частини гібридів F2 спостерігалося розщеплення в сторону підвищення 

продуктивності в порівняні з гібридами першого покоління. Основними 

параметрами за якими дають оцінку гібридам другого покоління для подальшого 

використання їх у селекційній практиці є ступінь і частота трансгресії (визначали  

за методикою Г. С. Воскресенської і В. І. Шпота) [4]. Математична обробка даних 

проводилася методом оцінювання істотності різниці середніх вибірок за t-

критерієм [7]. 

Найбільшою частотою позитивної трансгресії за ознакою «висота рослини» 

серед матеріалу, що досліджувався, характеризувалися гібридні комбінації: 

Besybno × Arla (74 %), K-1160 × Franks Hohenloher (68 %) (табл. 1). 

За ознакою «кількість бобів на рослині» найвищою частотою трансгресій 

характеризувалися гібридні комбінації: Вф1 8096 × K-1160 (67 %), K-1160 × Вф1 

8096 (49 %), K-1160 × Franks Hohenloher (17 %) за ознаками «кількість насінин з 

однієї рослини» та «маса насіння з рослини» найвища частота трансгресії було 

відмічено у комбінації Вф1 8096 × K-1160, K-1160 × Вф1 8096, яка відповідно 

становила 57 і 50 %. 

Окрім частоти трансгресії, важливим показником, який застосовується при 

аналізі успадкування в гібридних поколіннях є її ступінь прояву. Прояв 

позитивної трансгресії відмічено за показниками структури рослин бобів 

кормових у гібридних комбінаціях (F2) за більшістю кількісних ознак що 

вивчалися (табл. 1). 

Таблиця 1 

Ступінь і частота трансгресії гібридів F2 бобів кормових за основними 

ознаками продуктивності 

Ознаки гібридів F2  мах ♂/♀ X±Sx. V,% 
трансгресії 

ступінь частота 

1 2 3 4 5 6 

K-1160xFranks Hohenloher 

Висота рослини, см 57,7±3,638 73,7±1,729 2,1 27,73 68,29 

Висота прикріплення нижн. боба, см 20,3±2,848 35,3±0,653 1,6 73,89 80,49 

Кількість продуктивних вузлів, шт. 6,0±0,653 5,8±0,653 9,1 -3,33 - 

Кількість бобів, шт. 6,3±0,653 8,0±0,653 7,5 26,98 17,07 

Кількість насінин, шт. 19,8±2,263 21,1±1,960 8,2 6,06 9,76 

Вага насіння, г 9,1±1,368 8,2±0,236 2,5 2,44 - 

Franks Hohenloher x K-1160 

Висота рослини, см 57,7±3,638 64,0±2,263 3,1 10,92 28,57 

Висота прикріплення нижн. боба, см 20,3±2,848 27,3±0,653 2,1 34,48 35,71 

Кількість продуктивних вузлів, шт. 6,0±0,653 5,3±0,653 10,8 -11,67 - 

Кількість бобів, шт. 6,3±0,653 6,7±2,356 31,2 6,35 10,71 

Кількість насінин, шт. 19,8±2,263 18,7±3,395 15,0 -5,56 - 

Вага насіння, г 9,1±1,368 10,1±1,561 13,6 10,99 10,71 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Arla x Besybno 

Висота рослини, см 53,3±1,729 64,7±1,307 1,8 0,96 14,29 

Висота прикріплення нижн. боба, см 27,1±5,880 23,3±0,653 2,5 21,39 100,00 

Кількість продуктивних вузлів, шт. 4,7±0,653 6,3±0,653 9,1 34,04 35,71 

Кількість бобів, шт. 8,0±1,960 8,6±1,960 21,7 7,50 7,14 

Кількість насінин, шт. 25,7±5,103 24,2±5,658 20,8 -6,61 - 

Вага насіння, г 12,6±2,948 12,2±2,195 15,9 -3,17 - 

Besybno x Arla 

Висота рослини, см 53,3±1,729 64,7±1,307 1,8 21,39 74,00 

Висота прикріплення нижн. боба, см 27,1±5,880 22,0±1,960 7,9 -18,82 - 

Кількість продуктивних вузлів, шт. 4,7±0,653 5,9±0,653 9,1 25,53 37,50 

Кількість бобів, шт. 8,0±1,960 7,7±2,356 27,2 -3,75 - 

Кількість насінин, шт. 25,7±5,103 21,3±7,703 31,9 -17,12 - 

Вага насіння, г 12,6±2,948 10,6±2,668 22,2 -15,87 - 

K-1160 x Вф1 8096 

Висота рослини, см 57,7±3,638 55,3±3,457 5,5 1,22 25,00 

Висота прикріплення нижн. боба, см 20,3±2,848 25,3±5,696 19,9 24,63 50,00 

Кількість продуктивних вузлів, шт. 6,0±0,653 5,3±0,653 10,8 -11,67 - 

Кількість бобів, шт. 6,3±0,653 8,0±1,960 21,7 25,98 49,98 

Кількість насінин, шт. 19,8±2,263 20,1±7,921 35,0 1,52 50,12 

Вага насіння, г 9,1±1,368 8,7±3,093 31,5 -4,40 - 

Вф1 8096 x K-1160  

Висота рослини, см 57,7±3,638 52,3±7,187 12,1 -9,06 - 

Висота прикріплення нижн. боба, см 20,3±2,848 25,7±10,514 36,2 26,60 66,67 

Кількість продуктивних вузлів, шт. 6,0±0,653 4,7±0,653 12,4 -21,67 - 

Кількість бобів, шт. 6,3±0,653 7,7±2,356 27,2 22,22 66,77 

Кількість насінин, шт. 19,8±2,263 21,3±6,630 27,5 7,58 56,67 

Вага насіння, г 9,1±1,368 8,0±1,394 15,4 -12,09 - 

 

Окрім частоти трансгресії, важливим показником, який застосовується при 

аналізі успадкування в гібридних поколіннях є її ступінь прояву. 

Прояв позитивної трансгресії відмічено за показниками структури рослин 

бобів кормових у гібридних комбінаціях (F2) за більшістю кількісних ознак що 

вивчалися (табл. 1). 

Ступінь позитивної трансгресії за ознакою «висота рослини» проявився у 

п’яти гібридних комбінаціях, яка коливалася від 0,9% (Arla × Besybno) до 27,7 % 

(K-1160 × Franks Hohenloher). 

За показником «кількість продуктивних вузлів на рослині» серед матеріалу, 

що досліджувався, найбільший ступінь позитивної трансгресії було відмічено в 

комбінаціях: Arla × Besybno (34,0%), Besybno × Arla (25,51%). 

За ознакою «кількість бобів на рослині» найбільшим ступенем позитивної 

трансгресії характеризувалися наступні комбінації: K-1160 × Franks Hohenloher 

(26,9 %), за ознакою «кількість насінин з однієї рослини» Вф1 8096 × K-1160 

(7,6%), за ознакою «маса насіння з рослини» Franks Hohenloher × K-1160 (10,9%). 

Висновки. За результатами досліджень встановлено високий рівень 
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частоти і ступеня прояву позитивних трансгресій у популяцій другого покоління 

бобів кормових. Найбільша кількість позитивних трансгресій виявилась за 

ознаками «висота прикріплення нижнього боба», «кількість продуктивних вузлів 

на рослині» та «кількість бобів на рослині». Таким чином виділені у F2 

трансгресивні форми можуть бути надалі використані в якості вихідного 

матеріалу для добору трансгресивних форм і в більш пізніх поколіннях. 
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При створенні високоврожайних сортів та гібридів селекціонер стикається з 

проблематикою підбору вихідних батьківських форм для схрещування. В зв’язку 

з цим, важливо передбачити які схрещування в послідуючих поколіннях 

забезпечать утворення бажаних трансгресій, які будуть значно перевищувати 

батьківські форми та створення високогетерозисних гібридів. Найбільш 

ефективно виконати це завдання можливо за допомогою методів діалельного 

аналізу гібридів першого покоління (F1). Одним із найбільш розповсюдженних 

методів діалельного аналізу, який дозволяє оцінити генетичні властивості сортів, 

є комбінаційна здатність [1].  
Значення комбінаційної здатності в селекції самозапилювачів 

обумовлюється переважно адитивними ефектами взаємодії генів та можливим 

закріпленням їх в потомстві послідуючих поколінь [2,3]. 

Комбінаційна здатність є генетично обумовленою властивістю, яка 

успадковується як при самозапиленні, так і при схрещуванні. Однією з основних 

ознак продуктивних батьківських форм, які обумовлюють гетерозис гібридного 
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покоління є їх висока комбінаційна здатність. Тому в селекції 

сільськогосподарських рослин, в тому числі і горошку посівного (ярого) важливе 

значення має добір вихідного матеріалу і за господарсько-цінними ознаками і на 

високу комбінаційну здатність. Більшістю вчених [4, 5, 6, 7] експериментально 

було доведено, що лінії з високою комбінаційною здатністю дають більш 

урожайні гібриди ніж лінії з низькою. 

Оцінку комбінаційної здатності п’яти сортів горошку посівного (ярого): 

Прибузька 19, Ірина, Ліліана, Білоцерківька 96 і Спутница за елементами 

структури насіннєвої та кормової продуктивності проводили шляхом вивчення 

гібридів першого покоління, одержаних при схрещуванні їх за повною діалельною 

схемою згідно третього методу B. Griffing [8]. 

В системі повних діалельних схрещувань виявлено високий рівень ефектів 

ЗКЗ (gi) батьківських компонентів гібридів (F1) за ознаками: «висота рослини» – 

Прибузька 19 (2,67) і Ліліана (1,70); «кількість гілок на рослині» – Прибузька 19 

(0,05), Ірина (0,03) та Білоцерківька 96 (0,02); «кількість продуктивних вузлів на 

рослині» – Прибузька 19 (0,54) та Спутница (0,31); «кількість бобів на рослині» – 

Білоцерківська 96 (1,44); «кількість насінин у бобі» – Спутница (0,24); «кількість 

насінин з рослини» – Спутница (9,01); «маса 1000 насінин» – Прибузька 19 (2,50) 

та Спутница (2,18); «маса насіння з рослини» – Спутница (gi = 0,72) та Прибузька 

19 (0,22) (табл.1). 

Таблиця 1  

Ефекти ЗКЗ (g) батьківських компонентів горошку посівного (ярого) 

(2010 − 2011 рр.) 
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Прибузька 19 2,67 0,05 0,54 0,24 -0,07 -7,52 2,50 0,22 

Ірина -1,77 0,03 -0,20 -1,23 -0,12 -0,69 0,32 -0,65 

Ліліана 1,70 -0,07 -0,46 -0,68 0,04 -0,60 -0,52 -0,15 

Білоцерківська 96 -0,23 0,02 -0,20 1,44 -0,09 -0,20 -4,48 -0,15 

Спутница -2,37 -0,03 0,31 0,24 0,24 9,01 2,18 0,72 

НІР0,05  0,59 0,018 0,04 0,21 0,07 0,83 0,55 0,12 

 

Встановлено високий рівень варіанс СКЗ (σ2
Si) за ознаками: «висота 

рослини» – Ліліана (12,68), Спутница (11,65) і Білоцерківська 96 (11,18); 

«кількість гілок на рослині» – Білоцерківька 96 (0,0031); «кількість продуктивних 

вузлів на рослині» – Прибузька 19 (0,94) та Спутница (0,73); «кількість бобів на 

рослині» – Ліліана (5,04); «кількість насінин у бобі» –Спутница (0,031); «кількість 

насінин з рослини» – Спутница (150,45) та Білоцерківська 96 (140,94); «маса 1000 

насінин» – Спутница (5,00) та Білоцерківська 96 (4,19); «маса насіння з рослини» 
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– Прибузька 19 (0,76) та Спутница (0,57) (табл 2). 

Таблиця 2  

Варіанси СКЗ (σ2si) батьківських компонентів горошку посівного (ярого) 

(2010 − 2011 рр.) 
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Прибузька 19 3,00 0,0016 0,94 3,99 -0,001 48,23 1,27 0,76 

Ірина 3,97 0,0020 0,18 1,16 0,025 71,80 1,49 0,17 

Ліліана 12,68 0,0020 0,47 5,04 0,014 99,10 2,97 0,54 

Білоцерківська 96 11,18 0,0031 0,56 2,99 0,024 140,94 4,19 0,25 

Спутница 11,65 0,0003 0,73 2,36 0,031 150,45 5,00 0,57 

НІР0,05  0,81 0,025 0,06 0,29 0,09 1,14 0,75 0,07 

 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що у 

селекційній практиці горошку посівного (ярого) для підвищення рівня більшості 

ознак насіннєвої та кормової продуктивності доцільно використовувати сорти з 

високими ефектами загальної комбінаційної    здатності – Прибузька 19, Спутница 

і варіансами специфічної комбінаційної здатності – Білоцерківська 96 та 

Спутница. 
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Збільшення виробництва зернобобових культур має особливе значення для 

забезпечення населення високобілковими продуктами харчування. Зерно квасолі  

за смаковими якостями і розварюваністю переважає більшість бобових культур. 

Енергетична цінність 100 г квасолі складає 309 ккал. Білок насіння квасолі містить 

всі необхідні для людського організму амінокислоти, а їх нараховується до 30,  

часто її називають концентратом незамінних амінокислот, які легко  засвоюються 

організмом. Тому, квасолі звичайній (Phaseolus vulgaris L.)   належить одне з 

провідних місць. 

Створення та впровадження у виробництво нових  продуктивних сортів 

квасолі, придатних до механізованого збирання – одна з основних умов для 

широкого розповсюдження цієї культури. Пошук та використання відповідного 

вихідного матеріалу квасолі, який би характеризувався високими показниками 

продуктивності та придатності до механізованого збирання, прискорить процес 

створення нових сортів. 

У розсаднику вихідних форм протягом 2016-2020 рр. щорічно проводилась 

оцінка біля 260 сортозразків квасолі  різного еколого-географічного походження. 

Колекційний розсадник квасолі представлений сортозразками з 24 країн світу. 

Найбільше сортів походить з України – 28 %, Угорщини – 9 %, США –  8 %, Росії 

–  7 %, Словаччини – 7 %, Молдови – 6 %, Болгарії – 6 %, Франції –  5 % та з інших 

країн світу – 24 % (Німеччина, Польща, Румунія, Нідерланди та ін.).  

Квасоля звичайна, як і інші польові культури, дуже вимоглива до умов 

зволоження, температури повітря та грунту. Це найбільш впливові фактори на 
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тривалість періоду вегетації. З підвищенням температури прискорюється ріст і 

розвиток рослин від моменту набухання насіння, яке попало в грунт, до дозрівання 

насіння, так як це теплолюбива культура. Із збільшенням температури розвиток 

рослин прискорюється до певної межі, подальше її підвищення не викликає 

посилення росту і розвитку рослин, а навпаки. Квасоля відноситься до відносно 

посухостійких культур, але в  роки з дефіцитом вологи урожайність її різко 

знижується [1, 2].  Вона порівняно добре переносить ранню засуху і гірше пізню, 

особливо в період наливу зерна. Надмірне зволоження квасоля звичайна 

переносить погано. 

Згідно міжнародного класифікатора РЕВ роду Phaseolus L. (1985) в умовах 

2016-2020 років по групі стиглості сорти квасолі розділились на дві групи: 

середньостиглі (71-85 діб) та  пізньостиглі (86-120 діб).   

В умовах 2016 року мінімальне значення тривалості вегетаційного періоду 

становило 85, максимальне – 103 доби; у 2017 році ці показники були відповідно 

78 та 105 діб; 2018 році – 85 та 96 діб; 2019 році – 85 та 103 доби; у 2020 році – 85 

та 105 діб.  Дана мінливість тривалості вегетаційного періоду пояснюється 

впливом погодних умов року та генотипу рослин (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл сортозразків квасолі за тривалістю вегетаційного періоду 

Група стиглості 
Роки 

середнє 
2016 2017 2018 2019 2020 

середньостиглі 

(81-85 діб) 

шт. 103 33 90 78 62 73 

% 41,0 14,2 32,1 30,2 24,5 45,9 

пізньостиглі (91-

120 діб) 

шт. 148 200 190 180 191 182 

% 59,0 85,8 67,9 69,8 75,5 71,6 

 

Встановлено, що зразки квасолі звичайної різняться за тривалістю між- 

фазних періодів та повним вегетаційним періодом. Тривалість періоду вегетації та 

його складових залежить від сорту, погодних умов, тривалості світлового дня. 

 Так, в умовах правобережного Лісостепу України тривалість періоду 

“посів-сходи” значно залежить від кліматичних умов, які складаються під час 

сівби насіння квасолі, а саме запасу продуктивної вологи, ступеню прогрівання 

грунту навесні перед посівом, а також глибини заробки насіння за роки 

досліджень. Тривалість періоду “посів-сходи” у 2016 р. становив – 13 діб;  у 2017 

р. – 12 діб; 2018 р. – 13 діб;  2019 р. – 10 діб та 2020 р. – 15 діб.  

Період “сходи-цвітіння” у 2016 р.  становив 31-45 діб,  2017 р. – 36-45 діб,  

2018 р. – 30-44 діб,  у 2019 р. – 35-48 діб та у 2020 р. – 36-50 діб.  Строки цвітіння 

рослин квасолі обумовлені середньою температурою повітря та сор-товими 

особливостями, при збільшенні середньодобової температури повітря значно 

скорочується тривалість періоду від сходів до повного цвітіння. 

Аналіз тривалості періоду “цвітіння-достигання” колекційних зразків 

квасолі показав, що в залежності від погодних умов року  він  змінювався від 53 
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до 68 діб у 2016 р.; від 44 до 70 діб у 2017 р.; від 56 до 62 діб у 2018 р.; від 58 до 

68 діб у 2019 р. та від 37 до 58 діб у 2020 р. Цей період є досить стабільним. 

Тривалість періоду цвітіння-дозрівання залежить, в основному, від середньої 

температури повітря, підвищення якої призводить до швидшого дозрівання 

квасолі. 

У розсаднику вихідного матеріалу квасолі звичайної в 2016-2020 рр. 

виділилось ряд продуктивних сортозразків, які були кращими за урожайністю по 

відношенню до стандарту (сорту Первомайська) (табл. 2). Урожайність квасолі 

звичайної, в значній мірі, визначається погодними умовами та особливостями 

сорту. 

Виходячи з наведених даних  у  розсаднику вихідних форм, слід звернути 

увагу на сортозразки  як джерела продуктивності:  Дніпровська 8, Славія, 

Грозненська 9, Славоньки зелени, Budai Kozep, Пловдив 564, Рось, Ювілейна 287, 

Вулкан, Белко,  Прелом, Харківська 7, Сперанца 10,  Сахарная.   
Таблиця 2 

Високоврожайні  сортозразки квасолі колекційного розсадника за період 

2016-2020 рр. 

Сортозразок Походження 
Урожайність, г/м2 

2016 2017 2018 2019 2020 середнє 

Первомайська (St) Україна 305,6 280,5 351,6 370,5 390,8 339,8 

Харківська 7 Україна 380,0 300,0 556,5 520,3 520,3 455,4 

Харківська 9 Україна 378,6 302,9 541,2 461,5 461,7 429,2 

Дніпровська 8 Україна 405,7 321,5 673,8 580,0 592,3 514,6 

Синільниківська 8 Україна 398,6 306,8 402,5 376,0 410,5 378,8 

Славія Україна 417,8 370,5 385,6 420,3 455,6 409,9 

Рось Україна 400,7 369,2 483,5 444,5 460,1 431,6 

Ювілейна 287 Україна 401,1 358,4 560,0 420,5 450,0 438,0 

Грозненська 9 Росія 449,4 325,6 470,5 490,8 523,2 451,9 

Сперанца 10 Молдова 400,8 350,7 510,0 456,0 420,9 427,6 

Порумбица Молдова 366,3 322,9 490,6 430,6 545,3 431,1 

Белко Сербія і  Чорн. 368,0 340,0 425,2 416,0 418,0 392,4 

Славоньки зелени Сербія і  Чорн. 415,2 342,1 450,0 461,3 435,8 420,8 

Вулкан Болгарія 458,3 370,0 647,4 500,8 584,1 512,1 

Прелом Болгарія 420,1 352,5 665,0 487,6 538,4 462,7 

Сахарная Болгарія 407,0 367,9 678,1 465,2 442,0 472,0 

Budai Kozep Угорщина 425,3 374,5 627,0 510,0 478,3 483,0 

Getenyi Cukor Угорщина 414,4 377,0 471,3 490,4 437,6 438,1 

Пловдив 564 Болгарія 415,3 327,4 563,0 424,3 448,7 435,7 

Michelite США 531,8 315,6 427,8 430,0 446,6 430,3 

 

Наявність різноманітного вихідного матеріалу дала змогу вивести врожайні 

та цінні за якістю сорти квасолі, які занесено до Державного Рєєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні:  Галактика,  Славія та Рось.   

Сорт квасолі звичайної Галактика – кущовий, рослини прямостоячі, висота 
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рослин сорту – 40-45 см,  прикріплення нижнього бобу – 15-17 см. Маса 1000 

насінин – 344,7 г. Вміст білка в насінні 25-27 %. Тривалість вегетаційного періоду 

87-89 діб. Потенціал урожайності насіння в умовах Лісостепу  2,3-2,5 т/га, 

середньостиглий, технологічний сорт[4].  

Сорт квасолі звичайної Славія – кущовий,  рослини прямостоячі, висота 

рослин сорту – 48 см,  прикріплення нижнього бобу – 12,5 см. Маса 1000 насінин 

– 301,6 г. Вміст білка в насінні 25,6 %. Тривалість вегетаційного періоду 86 діб. 

Потенціал урожайності насіння в умовах Лісостепу 2,7 т/га. Середньостиглий, 

технологічний. Сорт зернового типу. 

Сорт квасолі звичайної Рось –  кущовий, рослини прямостоячі, висота 

рослин сорту – 50 см,  прикріплення нижнього бобу – 19,0 см.  Маса 1000 насінин 

– 300 г. Вміст білка в насінні 25,6 %. Тривалість вегетаційного періоду 90 діб. 

Потенціал урожайності насіння в умовах Лісостепу 2,8 т/га. Сорт 

середньостиглий, зернового типу.  Характеризується високою продуктивністю, 

стійкістю до основних грибкових та вірусних хвороб, вилягання, посухостійкості 

та придатний до механізованого збирання.  
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Соя – основна зернобобова культура світу, яка має широкий спектр 

використання: харчовий, кормовий, технічний, медичний тощо [1]. Щоб 

конкурувати на ринку сортів, сучасні вітчизняні сорти сої повинні мати як 

мінімум три основні властивості – високу і стабільну врожайність у конкретній 

кліматичній зоні, придатність до механізованого вирощування та високу якість 

продукції [2]. Ураховуючи дефіцит рослинного білка та деградацію ґрунтів за 

високої вартості мінеральних добрив і практичної відсутності органічних, 

зернобобові культури, зокрема і соя – заслуговують на особливу увагу[3]. 

Згідно бази даних Українського інституту експертизи сортів рослин 

зберігаються дані щодо 873 сортів сої культурної, заявки на які подавались з 1927 

р. і дотепер. В Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, станом на 2021 рік налічується  287 сортів сої, з яких 117 сортів 

вітчизняної селекції [4]. Сорти сої в Державному реєстрі сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні представлені селекцією понад 10 країн світу, найбільшу 

частку становлять сорти вітчизняної селекції 40,9%, до загальної кількості сортів 

сої, Канади – 23,7%, Франції – 13,2%, Австрії –5,2%, США – 4,1% та менше 3,0% 

таких країн як Аргентина, Німеччина, Польща, Швейцарія, Сербія, Італія, 

Хорватія  та Югославія. 

Структура сортів сої демонструє з кожним роком збільшення частки 

іноземного насіння над вітчизняним. Це в першу чергу зумовлено швидкими 

темпами створення нових сортів іноземними селекціонерами, відповідно темпи 
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занесення до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, перевищують частку сортів вітчизняної селекції. Наприклад, у 2018 році 

частка вітчизняних сортів становила 60,8%, тоді як у 2020 – 41,6%. 

Поширення сої в значній мірі залежить від біології сорту та умов довкілля. 

Залежно від цих двох факторів визначається і сортова політика її вирощування [5]. 

За зонами вирощування згідно Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, станом на 2021 рік, 226 сортів рекомендовані 

для вирощування в зоні Лісостепу, 181 сортів – на Поліссі та 142 сортів в зоні 

Степу. Слід відмітити, що за останні роки збільшилась кількість сортів, які 

рекомендовані для вирощування в зоні Полісся та Лісостепу. Це говорить про те, 

що створення нових високопродуктивних скоростиглих сортів Інститутом кормів 

та сільського господарства Поділля НААН спільно з іншими науково-дослідними 

установами України, сприяло розширенню соєвого поясу на північ Лісостепу та 

на південь Полісся України. 

За тривалістю вегетаційного періоду всі сорти сої поділяються на групи: 

ультраранні (до 90 днів), ранньостиглі 91 – 100 днів), середньоранньостиглі (101 

– 110 днів), середньостиглі (111 – 120 днів), середньопізньостиглі (121 – 130 днів), 

пізньостиглі (131 – 140 днів), дуже пізньостиглі (141 – 170 днів), надпізньостиглі 

– понад 170 днів [12, 13]. Поділ груп стиглості сортів сої за міжнародною 

класифікацією такий: ультраранні (000), ранньостиглі (00), середньоранньостиглі 

(0), середньостиглі (Ι), середньопізні (ΙΙ), пізньостиглі (ΙΙΙ) [5, с. 39]. Найбільша 

частка в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

припадає на ранньостиглі сорти і становить 32,1% від загальної кількості сортів, 

середньостиглі складають – 16,7%, найменшу частину займають пізньостиглі 

сорти – 1,3%. 

Плідною працею вітчизняних заявників насіння сої представлено велика 

кількість сортів наукових установ Національної академії аграрних наук України. 

Зокрема, з-поміж створених в Інституті кормів та сільського господарства Поділля 

НААН сортів сої, 20 з них – занесені до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні станом на 2021 рік. Науковцями Інституту 

створені високопродуктивні сорти сої з покращеними показниками якості 

насіння [6]. 

Самостійно та спільно з іншими науково-дослідними установами 

Національної академії аграрних наук створено і зареєстровано у Державному 

реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, сорти сої: КиВін, 

Монада, Смолянка, Говерла, Вежа, Хуторяночка, Омега вінницька, Феміда, 

Золотиста, Оксана, Артеміда, Оріана, Мілленіум, Тріада, Княжна, Паллада, Титан, 

Азимут, Самородок, Чураївна. 

Враховуючи те, що соя виступає актуальним об’єктом генетико-

селекційних досліджень для науковців ННЦ  «Інституту землеробства НААН», де 

створюються нові сорти цієї культури, що адаптовані до агроекосистем України і, 

в першу чергу, до умов зрошення Південного Степу. Високоврожайні сорти 
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різних груп стиглості селекції ННЦ  «Інституту землеробства НААН» які занесені 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, а саме: 

Фаетон, Аполлон, Діона, Вітязь 50, Деймос, Даная, Аратта, Святогор, Софія, 

Монарх та чотири сорти, створені спільно з Інститутом кормів та сільського 

господарства Поділля НААН, – Оксана, Оріана, Золотиста і Феміда.  

Окрім вищеперерахованих над селекцією вітчизняних сортів сої працюють 

такі наукові установи, як Інститут олійних культур НААН, яким створено 9 сортів; 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН – 9 сортів та інші. Великий внесок 

у розвиток селекції вітчизняних сортів належить ПП «Наукова селекційно-

насінницька фірма «Соєвий вік» 12 сортів якої занесені до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 

Конкуренцію на ринку іноземного насіння складають сорти Семенсес 

Прогрейн Інк. (Канада) – 33 сорти: Моравія, Азюра, Богеміанс, Амадеус, Аріса, 

Зельда, Брюненсіс, Віста, Ерза; Євраліс Семенс (Франція) – 15 сортів: ЕС Сенатор, 

ЕС Адвайзер, Алігатор, ЕС Тенор; Гурон Коммодітіс Інк. (Канада) – 8 сортів: ОАЦ 

Медок, Страйв, Прескот, Морден, Брук, Аватар.  

Можна зробити висновок, що науково обґрунтований підхід до 

раціонального використання сортових ресурсів із використанням сучасних 

технологій вирощування сортів сої вітчизняної та іноземної селекції сприятиме 

реалізації їх генетичного потенціалу.  
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Актуальність проблеми створення нових сортів тритикале озимого з 

високою продуктивністю та стабільністю в останні роки значно зросла. Одним зі 

шляхів вирішення цієї проблеми є покращення зимостійкості. Метою досліджень 

було встановлення рівня  зимостійкості рослин колекційних зразків в умовах 

правобережного Лісостепу України для використання в селекційному процесі. 

Дослідження проведено впродовж 2020-2021 рр. Для вивчення взято 49 

колекційних зразків тритикале озимого гексаплоїдного різного еколого-

географічного походження.  

На сьогодні актуальність проблеми створення нових сортів тритикале 

озимого з високою продуктивністю та стабільністю значно зросла. Одним зі 

шляхів її вирішення є покращення зимостійкості генотипів, в яких ця ознака 

повинна реалізуватися на мінімально необхідному для конкретного регіону рівні 

[3]. 

Серед зернових культур  тритикале озиме в перспективі може зайняти  

значні площі, розташовані в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України, та 

сформувати головний ресурс виробництва фуражного потенціалу країни. Серед 

страхових ризиків є негативна дія низьких температур. Такі ризики безпосередньо 

впливають на відновлення вегетації рослин навесні, що обумовлює достовірну 

можливість отримання високого врожаю [7].  
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Особливо несприятлива дія на рослини в зимовий період спостерігається у 

разі значних коливань температури від дуже низьких до відлиг. Утворення 

льодової кірки - це одна з головних причин загибелі тритикале озимого [6]. 

Випадки випрівання рослин озимих культур спостерігаються, головним чином, у 

низинах, де накопичується велика кількість снігу, який дуже повільно тане навіть 

під час різкого підвищення температур. Рослини, що знаходяться під снігом в 

умовах відносно високих температур, енергійно відновлюють дихання, внаслідок 

чого спостерігається виснаження та голодування. Послаблені рослинні організми 

стають більш чутливими до захворювань. Вони пошкоджуються приморозками та 

хворобами, головним чином, сніговою пліснявою [5]. 

Мета досліджень - встановлення особливостей зимостійкості рослин колек-

ційних зразків тритикале озимого в умовах правобережного Лісостепу України 

для використання в селекційному процесі під час створення нового вихідного 

матеріалу. 

Дослідження проведено впродовж 2020-2021 рр. у польовому досліді 

селекційної сівозміни відділу селекції кормових, зернових, колосових та 

технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля 

Національної академії аграрних наук України на сірих опідзолений ґрунтах 

правобережного Лісостепу. В досліді вивчались 49 колекційних зразків тритикале 

озимого різного еколого-географічного походження. Колекційні зразки висівали 

селекційною сівалкою «Клен-1,5». Площа ділянки - 10 м2, повторність – 

трьохразова, розміщення - систематичне. Стандартом слугував сорт тритикале 

озимого - Богодарське.  Строк посіву - 24.10.2020р. Попередник гірчиця біла. 

Повні сходи  відмічено 6.11.2020р. Рослини у фазі початку кущення увійшли в 

зиму. Відновлення весняної вегетації відмічено – 25.03.2021р. 

Обліки густоти рослин проводили  восени перед входом в зиму та весною - 

на початку вегетації відповідно до «Методики державного 

сортовипробування» [4]. В період перезимівлі 2020-2021 рр. спостерігались 

сприятливі кліматичні умови (табл.1). 

Таблиця 1 

Кліматичні умови за 2020-2021 рр. 

Місяць 
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Д
о

 

1
7

.0
7

.2
0

2
1
 

Середня 

температура, °С 
14 5 1 -2,5 -3,84 1,614 6,97 13,56 19,31 24,49 

Вологість грунту, 

% 
20 20 24 27 28 30 24 33 32 14 

Опади, мм 49 18 35 63,6 59,3 63,2 34,2 101 83,1 0,3 

Джерело: створено автором на основі [1,2] 

 

Умови, що склались в період перезимівлі, не дивлячись на пізній строк 

сівби, не мали суттєвого впливу на перезимівлю рослин тритикале (табл.2). 
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Таблиця 2 

Оцінювання зимостійкості колекційних зразків тритикале озимого 

Сорт  

Кількість рослин на 

погонному м, шт  

Кількість рослин на 

погонному м, шт. 

Середнє 

значення, шт. 

Середнє 

значення, шт. 

Зимо-

стійкість 

04.12.20 04.12.20 31.03.21 31.03.21 04.12.20 31.03.21 % 

NTH 1933 64 42 57 42 53 49,5 93,4 

Никанор 43 43 43 43 43 43 100,0 

Стратег 53 36 52 35 44,5 43,5 97,8 

Святозар 40 48 40 48 44 44 100,0 

Fredro 24 29 24 29 26,5 26,5 100,0 

Remico 58 34 58 34 46 46 100,0 

Бужанське 42 73 42 70 57,5 56 97,4 

NTH 3476 49 33 48 31 41 39,5 96,3 

Маркіян 46 27 46 27 36,5 36,5 100,0 

Хлібодар зимуючий 39 31 39 31 35 35 100,0 

Нина 36 35 35 33 35,5 34 95,8 

Maestro 38 41 38 41 39,5 39,5 100,0 

Traperro 25 35 25 35 30 30 100,0 

Ураган 45 43 40 37 44 38,5 87,5 

Парус 74 33 68 31 53,5 49,5 92,5 

Амос 58 33 57 33 45,5 45 98,9 

Обрій миронівський 54 52 50 52 53 51 96,2 

Гермес 57 30 55 29 43,5 42 96,6 

Сергий 55 49 54 46 52 50 96,2 

Salto 43 29 43 29 36 36 100,0 

Союз 44 39 44 39 41,5 41,5 100,0 

Маяк 52 41 52 41 46,5 46,5 100,0 

АД 256 37 33 34 33 35 33,5 95,7 

Наварро 54 38 54 38 46 46 100,0 

Бета 70 44 68 37 57 52,5 92,1 

№ 27 27 48 27 46 37,5 36,5 97,3 

Букет  47 47 45 47 47 46 97,9 

Торнадо 42 38 42 38 40 40 100,0 

Кастусь  51 38 51 38 44,5 44,5 100,0 

Божич 45 56 45 56 50,5 50,5 100,0 

Пластун  41 36 41 36 38,5 38,5 100,0 

Скиф 55 37 49 34 46 41,5 90,2 

Вято 44 45 44 45 44,5 44,5 100,0 

Dinаro 36 39 36 38 37,5 37 98,7 

Цекад 90 51 41 50 41 46 45,5 98,9 

Карлик  45 35 38 35 40 36,5 91,3 

Десятинне  46 44 46 44 45 45 100,0 

Павлодарський 54 31 49 31 42,5 40 94,1 

Сибірський  37 28 37 28 32,5 32,5 100,0 

Хлебороб 50 51 48 50 50,5 49 97,0 

Alico 65 40 60 40 52,5 50 95,2 

Сирс 57 47 48 45 36 47,5 40,5 85,3 

Кроха  41 46 38 40 43,5 39 89,7 

Богодарське 52 43 51 43 47,5 47 98,9 

Ярослава 47 47 47 45 47 46 97,9 

Тит 39 47 38 47 43 42,5 98,8 

Бард 53 32 52 32 42,5 42 98,8 

Titan 52 53 49 47 52,5 48 91,4 

Цекад 22 52 64 50 55 58 52,5 90,5 

Джерело: власні дослідження автора 
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За результатами підрахунку рослин на одному погонному метрі в двох 

повтореннях колекційні зразки згрупували за країнами та селекційними центрами 

походження. Упродовж року серед досліджуваних сортів різного еколого-

географічного походження встановлено варіювання зимостійкості від вищої 

(100% - Никанор, Святозар, Fredro, Remico, Маркіян, Хлібодар зимуючий, 

Maestro, Traperro, Salto, Союз, Маяк, Наварро, Торнадо, Кастусь, Божич, Пластун, 

Вято, Десятинне, Сибірський) до вищесередньої зимостійкістї (93,4-98,9% - NTH 

1933, Скиф, Цекад 22, Карлик , Titan, Бета, Парус, Павлодарський, Alico, АД 256, 

Нина, Обрій миронівський, Сергий, NTH 3476, Гермес, Хлебороб, № 27, 

Бужанське, Стратег, Букет , Ярослава, Dinаro, Тит, Бард, Амос, Цекад 90, 

Богодарське). Дещо нижчу зимостійкість відмічено у зразка тритикале озимого 

селекції Селекційно-генетичного інституту НААН - Ураган (87,5%), Російської 

селекції – Кроха (89,7) та Сирс 57 (85,3).  

Вивчення зимостійкості тритикале озимого колекційних зразків в умовах 

правобережного Лісостепу України забезпечує ефективну оцінку та добір рослин, 

потомства яких можуть бути вихідним матеріалом у створенні нових морозо-, 

зимостійких сортів. В умовах кліматичних змін та режиму економії 

енергоресурсів проведення такої оцінки дає можливість суттєво покращити 

результативність адаптивної селекції.  

Встановлено, що впродовж 2020-2021 років у колекційних зразків 

зимостійкість варіювала від вищесередньої до високої (85,3-100%).  
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Для отримання високого і стабільного врожаю зеленої маси та насіння 

горошку посівного (ярого) необхідно створити сорти з оптимальним 

співвідношенням урожайності та довжини вегетаційного періоду. Результати 

наших досліджень, а також аналіз літературних даних [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] дозволили 

визначити параметри моделі, як основи перспективного сорту горошку посівного 

(ярого) зернового напрямку (табл. 1). 

Для кліматичних умов зони східної частини Лісостепу України довжина 

вегетаційного періоду не повинна перевищувати 80–90 діб. При цьому довжина 

періоду «цвітіння-дозрівання» має бути більше 30–35 діб. Сорти із такими 

параметрами будуть забезпечувати максимальне використання біокліматичного 

потенціалу регіону та стійке отримання високого урожаю відповідної якості 

насіння, що залежить від  стійкості рослин до вилягання, яка безпосередньо 

пов’язана із довжиною стебла. Наші дослідження доводять, що проблему стійкості 

до вилягання слід вирішувати шляхом створення сортів із достатньо коротким 

стеблом (не більше 80 см). Причому, зменшення довжини стебла необхідно 

досягати за рахунок скорочення довжини міжвузлів при наявності у рослин не 
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більше 8 вузлів до першого бобу і не менше 6-7 продуктивних вузлів. Рослина при 

цьому повинна нести не менше восьми бобів, які містять не менше семи насінин. 

Це забезпечить можливість поєднання стійкості до вилягання та високої 

потенційної продуктивності. 

Таблиця 1 

Основні параметри моделі сорту горошку посівного (ярого) зернового 

напрямку для зони Східного Лісостепу України 
№ 

з/п 
Назва ознаки 

Одиниці 

вимірювання 

Оптимальні параметри 

ознаки 

1 Вегетаційний період діб 80-90 

2 Період «сходи-цвітіння» діб 50-55 

3 Період «цвітіння-дозрівання» діб 30-35 

4 Довжина стебла см 85-90 

5 Кількість вузлів до першого бобу шт  не більше 8 

6 Кількість продуктивних вузлів шт не менше 7 

7 Кількість продуктивних бобів шт не менше 8 

8 Кількість насінин у бобі шт не менше 7 

9 Насіннєва продуктивність на 1 

рослину 

г більше 3 

10 Маса 1000 насінин г не менше 60 

11 Вміст протеїну в сухій речовині % не менше 18-19 

12 Залистяність % не менше 55 

13 Урожайність насіння  т/га не менше 3 

14 Стійкість  до біотичних 

чинників : пероноспорозу 

бал не менше 7 

15 Стійкість до абіотичних чинників: 

посухостійкість 

бал не менше 7 

16 Стійкість до розтріскування бобів бал не менше 7 

 

Загальна біологічна продуктивність рослин горошку посівного (ярого) 

повинна бути більше чотирьох грам, при цьому вихід зерна із загальної сухої маси 

– не менше 36%. Поєднання цих ознак дозволить отримати близько 3 т/га насіння 

даної культури. 

Сорти такого напрямку матимуть високі показники якості зерна. Вміст 

протеїну повинен складати не менше 30 %. 

Якість насіння сортів залежить від його крупності. Дрібне насіння має 

знижену гідролізуємість протеїну, що пояснюється збільшеною наявністю міцно 

зв’язаних білків, які входять до складу насіннєвої оболонки та більшою часткою 

оболонки в зерні. Тому перевагу необхідно віддавати крупнонасінним сортам з 

масою 1000 насінин більше 60 грам. 

Таким чином, перспективи зростання насіннєвої продуктивності нових 

сортів горошку посівного (ярого) будуть залежати від збалансованості морфо- 

біологічних та біохімічних ознак із максимальним використанням їх потенціалу у 

формуванні остаточного урожаю. 
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Завдяки вище переліченим параметрам,  шляхом внутрішньовидової 

гібридизації з наступним добором за ознаками кормової і насіннєвої 

продуктивності, створено сорт горошку посівного (ярого) Ворскла. Сорт 

середньостиглий, вегетаційний період 75–78 діб. Середня висота рослин 80–86 см. 

Урожай зеленої маси суміші становить 41,8 т/га, в т. ч. горошку –27,6 т/га, збір 

сухої речовини – 10,0 т/га. Урожайність насіння –3,2 т/га. Маса 1000 насінин 

становить 56–60 г. Уміст білку у зеленій масі становить 19,6 %, у насінні – 36,8 %.  

Середньостійкий до пероноспорозу та до розтріскування бобів. У 2020 році сорт 

Ворскла передано на кваліфікаційну експертизу. 
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Соя є головною білково-олійною культурою світового землеробства [1]. У 

Лісостепу України у зв’язку із інтродукцією сої обов'язковим елементом 

технології вирощування цієї культури є передпосівна інокуляція насіння 

бактеріальними препаратами, що дає можливість відмовитися від застосування 

мінеральних азотних добрив або ж мінімалізувати їх використання. Цей агрозахід 

є важливим, оскільки на формування 1 ц насіння і відповідної кількості побічної 

продукції соя використовує досить багато азоту – 7,2-10,1 кг, а проведення 

інокуляції насіння, як показують результати багаторічних досліджень, посилює 

азотфіксацію на 40-60 %, збільшує прибавку врожаю на 18% та сприяє 

додатковому накопиченню протеїну на 225 кг/га порівняно з контролем [2]. 

Завдяки біологічній азотфіксації соя задовольняє свою потребу в азоті на 25-75% 

залежно від умов вирощування [3]. На сьогодні у всьому світі спостерігається 

підвищений інтерес до біологічних препаратів для сільського господарства. В 

індустріально розвинених країнах, незважаючи на їхні великі можливості щодо 
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застосування мінеральних добрив, питанню біологізації сільськогосподарського 

виробництва надається дуже важливе значення, про що свідчать світові обсяги 

виробництва препаратів на основі азотфіксувальних бактерій – понад 60 млн. 

гектарних порцій. Водночас в Україні лише до 40% насіння бобових культур 

інокулюється бульбочковими бактеріями [4]. 

Захисна функція мікоризних грибів зумовлена тим, що сплетення гіф на 

поверхні кореня перешкоджає проникненню інфекції всередину його; гриби, що 

утворюють мікоризу, виділяють у навколишнє середовище антибіотики: 

використовуючи вуглеводи, що надходять у кореневу систему, вони позбавляють 

патогенні організми необхідної для них енергії. Існує думка, що в рослин із 

розгалуженою й добре розвиненою кореневою системою переважають захисні 

функції арбускулярної мікоризи, а в рослин з редукованою – підвищення 

поглинання макро- та мікроелементів. Сьогодні на ринку України представлено 

біологічні препарати на основі мікоризних грибів Glomus intraradlces, такі як 

Мікофренд (Україна), MicoFix, Rootella (Ізраїль), Well VAM (Індія) [5]. 

Одним із важливих чинників формування продуктивності сої є густота 

стояння рослин, що забезпечує її максимальну фотосинтетичну діяльність, 

ефективне використання внесених добрив і ґрунтової родючості, формування 

врожайності насіння [6]. 

Обліки польової схожості насіння сортів сої показали, що вона змінювалася 

залежно від обробки насіння біопрепаратами, але при цьому відмічалися також і 

сортові особливості. На контролі (сорт сої Рогізнянка без використання 

біопрепаратів) польова схожість насіння становила 79,3 %. Високий показник 

польової схожості насіння був виявлений у сорту сої Тріада – 84,6 % на варіанті 

фонового удобрення. Визначений показник був на 2,2 % більшим порівняно із 

густотою сорту сої Орфей на варіанті без використання біопрепаратів. 

Передпосівна обробка насіння Ризоактивом та Мікофрендом підвищила польову 

схожість насіння  сої, зокрема сорту Рогізнянка – на 3,4 %, Самородок – на 2,1 %, 

Тріада – на 2,4 %, Орфей – на 1,8 %.   

Що стосується виживання рослин, то найбільша густота перед збиранням 

виявлена у сорту сої  Тріада на варіанті з інокуляцією насіння та позакореневим 

підживленням посівів Фульвогуміном. Найменший ж відсоток виживання рослин 

визначений у сорту сої Рогізнянка на варіанті без застосування біопрепаратів. 

Отже, польова схожість насіння сої залежала від погодних умов року 

(температурний режим та рівень зволоження) і обробки насіння досліджуваними 

біопрепаратами. Так, передпосівна обробка насіння Ризоактивом та Мікофрендом 

підвищила польову схожість досліджуваних сортів на 1,8-3,4 %, а дворазове 

позакореневе підживлення посівів в дозі 1 л/га Фульвогуміну забезпечувало 

краще виживання рослин сої. 
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У життєвих процесах гороху, як і інших живих організмів важливу роль 

відіграє азот. Він, як відмічає ряд дослідників [1; 2], входить до складу білків, 

хлорофілу, нуклеїнових кислот та інших органічних речовин. Його нестача та 

надмірна кількість  негативно позначаються на  рівні урожайності зерна гороху 

посівного. За першого: виникає голодування та пригніченість рослин; за другого: 

збільшується вегетаційний період, що призводить до нерівномірного дозрівання; 

зменшується стійкість до вилягання та ураження хворобами.   

Горох має відносно невеликий вегетаційний період, слабко розвинуту 

кореневу систему і надземну масу, проте потребує достатнього вмісту в ґрунті 

форм поживних речовин, що завоюються. Для формування 1 т зерна і відповідної 

кількості соломи гороху необхідно 35-60 кг азоту, 12-20 кг фосфору, 25-40 кг 

калію, 17-30 кг кальцію, 5-13 кг магнію та мікроелементів, особливо бору і 

молібдену [3, 4]. 

Вже відомо, що рослини споживають елементи живлення двома шляхами: 

через кореневу систему та листовий апарат. Прийнято вважати, що через кореневу 

систему рослина споживає воду і розчинені в ній поживні речовини у вигляді 

іонів. Як елемент кореневого живлення розглядають також і процес фіксації 

атмосферного азоту бобовими рослинами за рахунок симбіозу з бактеріями роду 

Rhizobium [5].  
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Висока продуктивність культури забезпечується при співвідношенні аніонів 

(NO3, PO4 та SO4) в поживному розчині: від сходів до бутонізації як 1:2:1, в період 

цвітіння як 2:1:1, від утворення бобів до повного дозрівання як 3:1:1 [6]. Це 

свідчить, що горох посівний споживає азот від сходів до дозрівання і його частка 

до завершення вегетації збільшується. 

Результати досліджень у Вінницькій ДСГДС свідчать, що ефективність 

азотних добрив за вирощування гороху посівного, певною мірою залежить від 

строків і способів їх внесення. Внесення під передпосівну культивацію, або у 

підживлення порівняно з варіантами осіннього внесення забезпечує збільшення 

врожайності гороху посівного на 0,3 т/га [7]. 

Дослідження проводились у Інституті кормів та сільського господарства 

Поділля НААН на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтух, які 

характеризувались вмістом гумусу 1,96 % в орному шарі ґрунту, реакцією 

ґрунтового розчину рН (сол.) 5,1, гідролітичною кислотністю в межах 1,86 мг-

екв/100 г ґрунту. Ступінь насиченості основами – 75-80 %, сума вбирних основ 

18,8 мг-екв/100 г ґрунту. Щільність ґрунту складала 1,32 г/см3 . Вміст рухомого 

фосфору 214 мг/кг, обмінного калію 104 мг/кг (за Чириковим) та азоту, що 

легкогідролізується 43,5 мг/кг (за Корнфільдом). Предметом досліджень був 

горох посівний сорту Жордан (оригінатор Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля НААН) та азотне добриво Карбамід. Схема передбачала 

внесення цього добрива у позакореневі підживлення 3 %-м розчином у різні фази 

росту і розвитку рослин гороху посівного (9 кг/га за норми води 300 л/га).  

Результати проведених досліджень свідчать про істотний вплив 

позакореневих підживлень добривом Карбамід на формування урожайності зерна 

гороху посівного. 

Таблиця 1 

Урожайність зерна гороху посівного, т/га (у середньому за 2016-2018 рр.) 

Фаза росту і розвитку гороху посівного  
Урожайність 

зерна, т/га  

Приріст до контролю 

т/га % 

1. Без підживлення (контроль) 1,89 - - 

2. Початок цвітіння 2,06 0,17 9,00 

3. Утворення бобів 2,30 0,41 21,7 

4. Налив зерна 2,12 0,23 12,2 

5. Початок цвітіння + утворення бобів 2,35 0,46 24,3 

6. Початок цвітіння + налив зерна 2,17 0,28 14,8 

7. Утворення бобів + налив зерна 2,15 0,26 13,8 

8. Початок цвітіння + утворення бобів + налив зерна 2,38 0,49 25,9 

НІР0,05, т/га  – 0,098 т/га        

 

Відмічено, що проведення однократного позакореневого підживлення 

Карбамідом сприяло зростанню урожайності зерна гороху посівного залежно від 

фази росту і розвитку на 0,17-0,41 т/га або 9,0-21,7 % порівняно із контрольним 

варіантом. Проте, найбільшу урожайність зерна культури (2,30 т/га) забезпечило 
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проведення позакореневого підживлення у фазу утворення бобів, що більше на 

0,24 та 0,18 т/га порівняно із однократними підживленнями, відповідно, у фазу 

початку цвітіння та наливу зерна (табл. 1). 

Двократні позакореневі підживлення сприяли отриманню дещо кращих 

прибавок врожайності зерна гороху посівного порівняно із одноразовими. На цих 

варіантах отримано прибавки врожайності зерна на рівні 0,26-0,46 т/га або 13,8-

24,3 %. Найбільша урожайність зерна (2,35 т/га) сформувалася за внесення 

Карбаміду у фази початок цвітіння + утворення бобів. Подвійне внесення 

Карбаміду у фази початок цвітіння + налив зерна та утворення бобів + налив зерна 

виявились менш ефективними порівняно із вище вказаним варіантом. 

Найбільшу урожайність зерна гороху (2,38 т/га) відмічено за трикратного 

позакореневого підживлення Карбамідом у фази початок цвітіння, утворення 

бобів та налив насіння, що більше на 0,49 т/га або 25,9 %, ніж на контрольному 

варіанті. 

Таким чином, забезпечення гороху посівного азотом впродовж всього 

вегетаційного періоду сприяє одержанню 26 % прибавки урожайності зерна. 
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За вирощування проса основними причинами, що перешкоджають 

отриманню потенційної продуктивності є несвоєчасне та недоброякісне 

проведення польових робіт, використання для сівби низькокондиційного насіння, 

розміщення на неудобрених, забур’янених площах, відсутність належного 

догляду за посівами і великі втрати зерна при збиранні врожаю. Забезпеченню 

високих показників якості зерна і крупи та врожайності, крім застосування різних 

агроприйомів, сприяє підбір та використання якісного сортового складу, що дає 

змогу отримати до 30% приросту врожаю [1-3]. 
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Разом з тим кількість рослин на одиниці площі є одним з ефективних діючих 

факторів, що регулює використання вологи, світла та інтенсивність 

асиміляційного процесу, формування врожаю. При оптимальному визначенні 

кількості рослин на одиниці площі можна досягти максимальної урожайності зі 

збереженням високих якісних показників [4-5]. 

Незважаючи на значну давнину та наявність великої кількості досліджень 

щодо оптимізації строків сівби даної культури, єдиної думки й дотепер не 

встановлено. Іноді, навіть у одних і тих же вчених зустрічаються розбіжності в 

рекомендаціях щодо вибору строку сівби [6]. 

Вирощування різних сортів проса в поєднанні з різними строками сівби та 

густотою стояння рослин є одними з основних факторів формування 

продуктивності культури і знаходяться в залежності від ґрунтових та кліматичних 

умов зони, агротехніки вирощування та морфолого-біологічних особливостей 

рослин культури. Але сучасні тенденції зміни клімату спонукають до більш 

детального вивчення вищевказаних питань в умовах нестійкого зволоження 

Південного Степу України [7-9]. В цьому полягає актуальність і новизна 

вибраного напряму досліджень. 

Метою було встановити вплив строків сівби та густоти стояння рослин на 

формування врожаю сортів проса Скадо, Денвікське та Поляно. Проводили їх у 

польовій сівозміні відділу первинного та елітного насінництва Інституту 

зрошуваного землеробства НААН. Польовий дослід закладали, користуючись 

загальноприйнятими методиками [10-11]. 

Схема досліду передбачала варіанти строків сівби – ІІІ декада квітня, І 

декада травня, ІІ декада травня; сорта проса – Денвікське, Скадо, Поляно; густоту 

стояння рослин: 4,2; 4,7; 5,2 тис. шт./га.  

Агрохімічна характеристика шару грунту (темно-каштановий середньо-

суглинковий, слабкосолонцюватий): середній вміст гумусу (за Тюріним) – 2,23%, 

азоту лужногідролізованого (за Корнфілдом) – 17,1 мг/100 г грунту, рухомого 

фосфору (за Кірсановим) – 41,9 мг/100 г грунту, рухомого калію (за Кірсановим) 

– 252,8 мг/100 г грунту. 

Просо вирощували за технологією, рекомендованою для степової зони 

півдня України. Попередник – пшениця озима. Густоту посіву формували вручну, 

перед сівбою вносили ґрунтовий гербіцид. Площа посівної ділянки 50 м2, 

облікової – 25 м2 . Збирання проводили дозрівання 70% зерна. Обліки, 

вимірювання, супутні спостереження виконували згідно з методикою проведення 

польових дослідів і методикою державного сортовипробування. 

Одержані в досліді експериментальні дані свідчать, що показники 

продуктивності культури змінюються залежно від строків сівби, сортового складу 

та густоти стояння рослин. Найвищу зернову продуктивність – 2,76 т/га сорти 

культури формували за сівби в ІІ декаду травня, що пояснюється сприятливими 

агрометеорологічними умовами даного періоду. За інших строків проведення 

сівби (І декада травня, ІІІ декада квітня), врожайність зерна культури була 
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меншою на 2,2-10,9%, відповідно. 

Визначено, що різні сорти проса специфічно реагують на строки сівби та 

густоту стояння рослин на одиниці площі. Так, залежно від скоростиглості сорту, 

змінювалась продуктивність культури. Максимальну середню урожайність – 2,80 

т/га сформували посіву середньопізнього сорту Денвікське, що перевищувало 

аналогічні показники у середньостиглих сортів Поляно і Скадо на 0,18-0,29 т/га, 

відповідно. Це дуже відчувається з економічної точки зору, особливо за 

вирощування високих репродукцій. 

Найкращі умови для формування високої продуктивності зерна проса 

склалися за густоти стояння рослин 4,7 тис. шт./га – 2,72 т/га, що в порівнянні з 

іншими варіантами було вищим на 0,08-0,25 т/га. Максимальна в досліді 

врожайність зерна проса – 2,91 т/га була встановлена за сівби сорту Денвікське в 

ІІ декаді травня, за використання густоти стояння рослин 4,7 тис. шт./га, що 

дозволяє рекомендувати дані елементи технології для використання у 

виробництві. 
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Сорго зернове є однією з найбільш адаптованих культур до посушливих 

умов вирощування. В умовах глобального потепління високої продуктивності цієї 

кормової культури можна досягти за умов ефективної системи удобрення [1–2]. 

Дослідження проведені в тимчасовому польовому досліді Веселоподільської ДСС 

показали, що застосування мінеральних добрив істотно підвищило врожайність та 

якість зерна сорго зернового. Ефективність добрив залежала від складу добрив, 

форм та способів їх застосування.  

Найкраще рослини сорго зернового за вирощування на чорноземі 

типовому слабко солонцюватому відгукувались на внесення фосфорних і 

азотних добрив. У середньому за чотири роки досліджень (2017-2020 рр.) 

удобрення рослин сорго зернового цими добривами (Р90N90) забезпечило 

врожайність зерна 6,9 т/га, збільшення до контролю без добрив – 1,3 т/га або 

23%. Ефективним визначено внесення повного мінерального добрива з осені під 

оранку (N90P90K90) врожайність зерна – 7,1 т/га з перевищенням контролю без 

добрив на 1,5 т/га або 27%.  

Найбільш ефективною стратегією удобрення сорго зернового визначено 

внесення азотних добрив весною в дозі 120 кг/га д.р. на фоні Р90K90 під оранку. 
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За внесення зазначеної дози азоту у передпосівну культивацію врожайність зерна 

становила 7,7 т/га, що порівняно з контролем без добрив було вищим на 2,1 т/га 

або 38%. Застосування азотних добрив в дозі 60 та 90 кг/га у передпосівну 

культивацію визначено недостатнім для реалізації продуктивного потенціалу 

сорго зернового: врожайність зерна становила 7,2 та 7,5 т/га, відповідно. 

Максимальних показників урожайності сорго зернового досягли за дворазового 

внесення азотних добрив весною (90 кг/га у передпосівну культивацію + 30 кг/га 

позакоренево) - врожайність зерна становила 8,1 т/га з перевищенням контролю 

без добрив – на 2,5 т/га або 45%. 

Малоефективним визначено збільшення дози азотних добрив у 

передпосівну культивацію до 150 кг/га. Урожайність зерна сорго зернового в 

зазначеному варіанті становила 7,8 т/га з перевищенням контролю без добрив – 

2,2 т/га або 39%, що було на рівні дози азотних добрив 120 кг/га. 

Застосування збалансованої за елементами живлення системи удобрення 

покращило якість зерна сорго зернового. За дози добрив N90Р90К90 внесених з осені 

під оранку маса 1000 зерен становила 33,1 г, вміст білка в зерні – 10,5%, 

клітковини – 2,17%, жиру – 3,58% на суху речовину. Порівняно з контролем без 

добрив маса 1000 зерен збільшилась на 6,1 г, вміст білка в зерні – на 1,2%, 

клітковини – на 0,27%, жиру – на 0,28% на суху речовину. 

Ефективніше на якість зерна сорго зернового впливали весняні строки 

внесення азотних добрив. За дози азотних добрив у передпосівну культивацію 120 

та 150 кг/га отримали найвищі показники якості зерна: маса 1000 зерен – 33,8 та 

34,2 г, вміст білка в зерні – 11,5 та 11,6%, клітковини – 2,20 та 2,24%, жиру – 3,63 

та 3,67% на суху речовину, що порівняно з контролем без добрив було вищим 

відповідно на 6,8-7,2 г, 2,2-2,3%, 0,30-0,34% та 0,33-0,37%. 

Отже, найвищої врожайності і якості зерна сорго зернового з досягненням 

максимальної економічного ефекту за вирощування на чорноземі типовому 

слабко солонцюватому досягли за внесення азотних добрив весною у 

передпосівну культивацію 120 кг/га та дворазового їх внесення (90 кг/га у 

передпосівну культивацію + 30 кг/га позакоренево у фазі 5-7 листків) на фоні 

Р90K90 внесених під оранку: врожайність зерна – 7,7-8,1 т/га, вміст білка в зерні – 

11,0-11,5%, клітковини – 2,11-2,20%, жиру – 3,62-3,63% на суху речовини. 
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В зв’язку із зростанням експортних можливостей України виникає 

необхідність в розробці адаптивних технологій вирощування, які можуть 

забезпечити більш високий за досягнутий раніше рівень продуктивності [1]. 

Головними складовими формування урожаю за адаптивних технологій є сорт, 

добрива, засоби захисту рослин від бур’янів, хвороб і шкідників, ґрунтовий 

покрив та погодно-кліматичні умови [2].  

Дефіцит елементів живлення у періоди активного формування вегетативних 

та генеративних органів істотно знижує рівень продуктивності культур [3].  

Актуальним питанням є вивчення особливостей формування 

високопродуктивних агрофітоценозів пшениці озимої на основі використання 

сортів нового покоління різного екотипу з високими показниками продуктивності 

залежно від системи мінерального живлення та інших адаптивних елементів 

технологій та дослідження залежностей формування урожаю даної культури за 

різного рівня ресурсно-технологічного забезпечення. 

Тому метою даного дослідження є вивчення реакції пшениці озимої сорту 

Придніпровська на системи живлення рослин та технології їх захисту від 

шкодочинних об’єктів та взаємодію цих факторів на урожайність та якість зерна 

цієї культури згідно схеми (табл.1). 
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Таблиця 1 

Фактори впливу на урожайність та якість зерна пшениці озимої сорту 

Придніпровська 

Фактор А – Система удобрення Фактор В – Система захисту 

- Контроль (без добрив); 

- P90K90 (основне) + N30 перед посівом + N60 ІІІ етап 

орг. + N60 IV етап орг.; 

- на запланований урожай – 10 т/га; 

- за розрахунками ґрунтової та листової діагностики 

- інтегрована (традиційний захист 

посівів від шкодочинних об’єктів та 

хвороб, в т.ч. за потребою); 

- з використанням біо препаратів 

 

Технологія вирощування пшениці озимої загальноприйнята для умов 

регіону за виключенням досліджуваних факторів.  

Мінеральні добрива у 2 варіанті вносились із розрахунку Р90К90 – в основне 

удобрення, азотні: N30 – при сівбі + N60 – ІІІ + N60 – четвертий етапи  

органогенезу; варіант 3 – на запланований урожай зерна 10 т/га:  Р47К84 – основне 

удобрення, N30 – при сівбі + N60 – ІІІ + N90 – четвертий +N50 – VII – VIII – етапи 

органогенезу. Потребу в елементах живлення визначали розрахунково-

балансовим методом. Варіант 4: Р90К40 – в основне, N – за результатами 

ґрунтової та листової діагностики із розрахунку N45 – при сівбі + N60 – ІІІ + N75 

– четвертий етапи  органогенезу. 

В системі захисту посівів від бур'янів використовували гербіцид Калібр 60 

г/га, проти вилягання посівів – Хлормехватхлорид 1 л/га, хвороб – Фалькон 0,5 

л/га, Рекс Дуо – 0,6 л/га; шкідників – Нокаут 0,15 л/га. Із біологічних препаратів 

використовували біофунгіцид – Хелафіт органік – 2л/га та біоінсектицид – 

Актарофіт – 0,2 л/га. 

Дослідження проводилися в умовах правобережного Лісостепу на сірих 

лісових опідзолених середньосуглинкових ґрунтах із вмістом гумусу 2,1 %. Вміст 

доступного для рослин азоту – 3,4-4,5; обмінного калію в гумусо-елювіальному 

горизонті – 10-13, рухомого фосфору – 12-14 мг. екв. на 100г. ґрунту.  

Аналіз основних метеопоказників за вегетаційний період пшениці озимої 

2019 та 2020 рр. дає підстави для наступних висновків: в умовах проведення 

досліджень волога стає дедалі більш лімітуючим фактором; річна сума опадів за 

роки досліджень жодного разу не досягала середньобагатрічного показника; 

зростає частота і тривалість посушливих періодів у найбільш відповідальні фази 

розвитку с.-г. культур; зменшується висота і тривалість снігового покриву в 

зимовий період. Ці зміни відбуваються на фоні стійкого підвищення температури 

повітря. 

У середньому за два роки дослідження найвищий приріст урожайності 

пшениці озимої (2,38 т/га або 54 %) отримано за інтегрованої системи захисту та 

внесення добрив за результатами ґрунтової та листової діагностики. При 

застосуванні системи живлення P90K90 (основне) + N30 перед посівом + N60 ІІІ етап 

орг. + N60 IV етап орг та на запланований урожай цей показник відповідно 
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становив 1,66 т/га (38 %) та 2,08 т/га (47 %). Використання біологічних препаратів 

в системі захисту посівів пшениці озимої було приблизно на рівні застосування 

хімічних препаратів 

Встановлено, що найвищий приріст урожайності отримано за інтегрованої 

системи захисту та удобрення пшениці озимої сорту Придніпровська (2,38 т/га або 

54 %). 

Таким чином проведення ґрунтової та рослинної діагностики дає 

можливість оптимізувати використання мінеральних добрив, що забезпечує 

отримання більш дешевої продукції (зерно), а за застосування біологічних 

препаратів у системі захисту від шкодочинних об’єктів сприяє  екологізації 

технології вирощування озимої пшениці. 
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За сучасних ринкових умов розробка технологій виробництва сої, що 

базується на оптимізації застосування мінеральних добрив, способів основного 

обробітку грунту, заходів захисту рослин, є актуальною.  

Кліматичні умови України дозволяють ефективно вирощувати культуру, 

проте в останні роки погодні умови істотно впливали на умови вирощування та 

корегували їхню продуктивність. За умов правобережного Лісостепу упродовж 

2019-2020 рр. спостерігали негативний вплив абіотичних чинників (поступове 

підвищення температурного режиму та дефіцит опадів) на ріст, розвиток і 

формування продуктивності сої.  

Визначальними чинниками у формуванні високого рівня врожаю насіння сої 

є використання 2-3 сортів з різним терміном достигання [1, с. 46] та застосування 

мінеральних добрив, частка впливу яких у сприятливі за метеорологічними 



 XІІІ Міжнародна наукова конференція “Корми і кормовий білок” 6 серпня 2021 р. 

 

 

68 
 

умовами роки становить 58,5-78,2 % [2, с. 41-42]. Сорти, добрива, система 

обробітку ґрунту як основні елементи технології, можуть забезпечити приріст 

врожаю до 40 % за сприяння погодних та ґрунтово-кліматичних умов [3, 4]. Серед 

засобів стійкості рослин до несприятливих умов середовища важлива роль 

відводиться внесенню мікроелементів. Застосування альтернативних природних 

добрив (рідких органо-мінеральних добрив на основі гумінових речовин) шляхом 

проведення позакореневих підживлень та засобів захисту рослин упродовж 

вегетаційного періоду сприяє поліпшенню умов живлення рослин, синтезу й 

активації ферментів, запобігають стресам, підвищують імунітет рослин, 

врожайність і якість насіння [5, с. 201]. 

Поряд із удобренням, на сьогодні ще одною складовою забезпечення 

високих урожаїв насіння сої є спосіб основного обробітку грунту [6, 7]. Тому наші 

дослідження спрямовані на збереження родючості ґрунтів, підвищення стійкості 

до несприятливих факторів зовнішнього середовища та зростання продуктивності 

з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов регіону.  

Дослідження проводились упродовж 2019-2020 років на дослідному полі 

Черкаської ДСГДС ННЦ «Інститут землеробства НААН». Предмет дослідження – 

врожайність сої сортів різних груп стиглості: середньоранній – Сяйво і 

середньостиглий – Мельпомена (оригінатор Селекційно-генетичний інститут 

НЦНС), дози мінеральних добрив, органо-мінеральне добриво Фрея-Аква, 

способи основного обробітку ґрунту, заходи захисту рослин. 

Гідротермічні умови років досліджень за основними показниками 

(температура повітря та кількість опадів) були відносно сприятливими на перших 

етапах органогенезу сої та несприятливими для росту і розвитку рослин на 

репродуктивних етапах (V8-R5), а по вологозабезпеченню змінювалася від 

оптимального до незадовільного. Підтвердженням того є гідротермічний 

коефіцієнт в роки досліджень. Так, упродовж вегетаційного періоду 2019 р. 

рослини сої мали недостатнє вологозабезпечення (ГТК – 0,46 і помірне у 

наступному році (ГТК – 0,76). Упродовж липня-вересня 2019 р. і червня-вересня 

2020 р. спостерігалася сильна і дуже сильна посуха, яка спричинила опадання 

квітів, утворення щуплих бобів та зменшення їхньої кількості. За вегетаційний 

період сої (квітень-вересень 2019 р.) випало 189,3 мм опадів і дещо більше (203,3 

мм) у 2020 р. [8]. 

Проведені в польовому досліді визначення показали, що рівень врожайності 

досліджуваних сортів сої залежав від їхніх біологічних особливостей, способу 

основного обробітку грунту, удобрення, заходів захисту рослин та погодних умов. 

Досліджувані сорти сої формували середній рівень врожайності, який 

змінювався у межах від 1,92 до 2,80 т/га (Сяйво) і від 1,85 до 2,68 т/га 

(Мельпомена). За урожайністю переваги мав 2019 рік, де сорти формували вищий 

рівень (на 0,01-0,19 т/га) врожайності. Стабільнішим сортом у стресових умовах 

років досліджень виявився середньоранній сорт Сяйво, який на фоні оранки 

забезпечив найвищий показник (2,0-2,80 т/га) у порівнянні до сорту Мельпомена 
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(1,92-2,59 т/га) з суттєвою різницею в 0,08-0,21 т/га. На фоні поверхневого 

обробітку урожайність сортів була меншою (на 0,06-0,20 т/га ) й становила 1,92-

2,67 т/га і 1,86-2,47 т/га, відповідно.  

Найменший рівень урожайності в середньому 1,86-2,0 т/га обидва сорти 

формували на контролі (варіант без добрив і заходів захисту рослин), незалежно 

від способів основного обробітку ґрунту, що можна пояснити сильним ступенем 

забур’яненості, заселенням шкідниками й ураженням хворобами. 

Використання мінеральних добрив (особливо азотних) під сою, на думку 

вчених, є спірним, оскільки за сприятливих умов культура спроможна засвоювати 

значну кількість азоту з повітря завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями. 

Однак за результатами наших досліджень, максимальну врожайність (2,80 т/га) та 

приріст додаткового врожаю 0,80 т/га (40,0 %) відносно контролю, забезпечив 

сорт Сяйво у варіанті з внесенням добрив дозою N60P60K60 у комплексі з обробкою 

насіння та позакореневими підживленнями гуматом калію (Фрея Аква марки С12) 

та хімічними заходами захисту рослин (внесення гербіцидів, фунгіциду та 

інсектициду), що свідчить про суттєве поліпшення умов живлення за рахунок 

проведення позакореневих підживлень та здійснення контролю чисельності 

шкідливих організмів. Саме у варіантах із застосуванням гумату калію та хімічних 

заходів захисту на фоні обох обробітків була найменша забур’яненість (1,2-2,4 

шт/м2) з ефективністю дії гербіцидів 98,8-91,9 % та спостерігалось менше 

ураження септоріозом – у 1,6-2,1, антракнозом – у 3,1-4,0, аскохітозом – у 2,2-3,0 

рази.  

Способи основного обробітку також мали вплив на фітосанітарний стан 

посівів сої, зокрема, з мінімалізацією обробітку грунту зростала ураженість 

рослин хворобами у 1,1-2,5 разів. 

Порівняння хімічного та агротехнічного заходів захисту рослин на фонах 

внесення N45 P45 K45 і N60 P60 K60 засвідчило перевагу хімічного заходу, у якому ще 

додатково проводили передпосівну обробку насіння та позакореневі підживлення 

гуматом калію, що й обумовило зростання врожайності в середньому в межах від 

0,22 до 0,40 т/га (9,7-16,7 %) по сорту Сяйво й від 0,20 до 0,35 т/га (9,8-15,6 %) по 

сорту Мельпомена.  

Отже, в умовах Правобережного Лісостепу максимальний приріст 

врожайності сої сортів Сяйво (0,80 і 0,75 т/га), Мельпомена (0,67 і 0,62 т/га), 

незалежно від способу основного обробітку грунту, забезпечує технологія з 

внесенням мінеральних добрив у дозі N60P60K60  за поєднання з хімічними 

заходами захисту рослин, передпосівною обробкою насіння й позакореневими 

підживленнями гуматом калію. Враховуючи високі показники приросту 

врожайності (0,80 т/га) та економічної ефективності (найвищий умовно чистий 

прибуток – 14509 грн/га за найменшої собівартість продукції – 5218 грн/т і рівня 

рентабельності – 99,3%), для одержання високопродуктивних агроценозів сої, 

доцільним є застосування мінеральних добрив у дозі N60 P60 K60 у поєднанні з 

хімічними заходами захисту, передпосівною обробкою насіння гуматом калію (0,6 
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л/т) і двома позакореневими підживленнями органо-мінеральним добривом Фрея-

Аква (гумат калію) марки С 12 у фазі 3-5 листків та бутонізації з нормою витрати 

по 2,0 л/га.  
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Соняшник – основна олійна культура в Україні. Порівняно з іншими олійними 

культурами, соняшник має найбільший вихід олії з одиниці площі. Частка 

виробництва соняшникової олії складає біля 98% від загального обсягу виробництва 

олії в Україні. У 2020 році посівні площі під соняшником становили 6,2 млн га, з 

середньою урожайністю 1,75 т/га. В 2021 році площі посіву соняшнику складають 

6,4 млн га, зокрема у Вінницькій області було засіяно 305,4 тис. га.  

Підбір та вирощування сучасних гібридів соняшнику є одним із основних 

шляхів підвищення його врожайності та якості насіння. Вони мають високий 

потенціал урожайності, пластичні до умов середовища, високотолерантні до хвороб, 

мають високу стійкість проти вилягання та осипання [1]. Вже відомо, що правильно 

підібраний гібрид може забезпечити підвищення врожайності насіння до 35%, при 

порівнянні із існуючими, що свідчить про необхідність надання особливої уваги 

гібридам та технологіям їх вирощування. 

Встановлено, що урожайність насіння гібридів соняшнику є інтегральним 

показником ефективності технологічного процесу їх вирощування. Окрім того, цей 

показник залежить від багатьох факторів, а саме: типу ґрунту та його родючості, 
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кількості і оптимальних співвідношень факторів життя рослин, погодних умов, 

гібриду, факторів інтенсифікації тощо [2, 3, 4]. 

Метою досліджень було виявлення залежностей формування урожайності 

насіння гібридів соняшнику від моделей технології їх вирощування в умовах 

Лісостепу правобережного. 

Серед організованих факторів вивчалися: 

- традиційна технологія вирощування (гібрид НК Конді); 

- технологія ExpressSun (гібрид Суміко HTS); 

- технологія Clearfield (гібрид НК Неома). 

У системі захисту посівів соняшнику залежно від технології вирощування 

найвищі показники урожайності були відмічені на варіантах досліду гібриду 

Суміко HTS з застосуванням гербіциду Експрес 45 г/га + грамініцид Ачіба 2 л/га 

і становили 2,5 т/га, що на 10% більше контролю. За традиційною технологією 

вирощування гібриду НК Конді та використання гербіциду Геліантекс 45 мл/га 

врожайність становила 2,3 т/га, що на 5% менше, ніж при використанні грунтового 

гербіциду Прімекстра ТЗ Голд у нормі 3,5 л/га.  

На ділянках вирощування гібриду НК Неома із застосуванням гербіциду 

Євро-Лайтнінг (1,2 л/га) отримали найменшу урожайність насіння – 2,1 т/г. 

Відповідно при використанні гербіциду Прімекстра ТЗ Голд на цьому ж гібриді 

урожайність спостерігалась на рівні 2,3 т/га. Пониження рівня урожайності при 

використанні гербіциду Євро-Лайтнінг було спричинене фітотоксичністю даного 

гербіциду.  

Отже, підбір моделі технології вирощування соняшнику, яка включає 

раціональну підготовку ґрунту, посівного матеріалу, догляд за посівами та 

систему захисту рослин від сегетальної рослинності, хвороб та шкідників є 

важливим показником у отриманні високих урожаїв насіння соняшнику та його 

якості. 
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В Україні формується конкурентоспроможна соєва індустрія: зростають 

площі посіву, рівень урожайності та виробництво соєвих бобів. Наша країна є 

лідером виробництва сої в Європі. При цьому соя - один з найкращих 

попередників для зернових культур, до того ж сама є високорентабельною 

культурою, яка сприяє підвищенню родючості ґрунтів [1]. Проте, за умов 

економічної та екологічної кризи стало необхідним визначити та удосконалити 

ощадні та природозберігаючі елементи технології вирощування.  

Останнім часом все більше уваги приділяється біологічно-активним 

речовинам, позитивна дія яких виражається в інтенсифікації фізіологічних 

процесів, зміні балансу негативних фітогормонів. Включаючись в обмін речовин 

вони підвищують стійкість рослин до захворювань і активізують проходження у 

них найважливіших процесів, сприяючи максимальній реалізації потенційної 

можливості рослини [2]. 

У численних дослідженнях регулятори росту і мікродобрива підвищували 
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урожайність сої та інших польових рослин. Їх доцільно використовувати як при 

допосівній обробці посівного матеріалу, так і обробляти посіви по вегетації. Існує 

інформація, що свідчить про підсилення активності процесу симбіотичної 

азотфіксації за поєднання передпосівної бактеризації і застосування стимуляторів 

росту рослин [3, 4].  

Метою наших досліджень є визначення експериментальним методом 

оптимальні варіанти мінерального удобрення сортів сої у поєднанні з 

позакореневим підживленням та обробкою насіння і посівів біологічно-

активними препаратами, що відповідають їх біологічним вимогам і сприяють 

підвищенню продуктивності на 15–20 %, а також біологізації вирощування 

культури в умовах Лісостепу Західного.  

Результати досліджень, проведених на Хмельницькій ДСГДС ІКСГП у 

2019–2020 рр. показали, що кількість і маса бульбочок на коренях сої значною 

мірою залежали від сорту, удобрення, обробки насіння та посівів біологічно-

активними речовинами.  

На сортах сої Самородок та Діадема Поділля за різних рівнів мінерального 

живлення (А1 - без добрив; А2 - N10P26K26; А3 - N20P52K52), досліджувались 8 

варіантів використання стимуляторів та мікродобрив:  

В1. без обробки насіння та посівів (контроль);  

В2. обробка посівів у фазу 2-3 листки – Вимпел;  

В3. обробка насіння – Вимпел-К + обробка посівів у фазу 2-3 листки – 

Вимпел;  

В4. обробка насіння – Вимпел-К + Оракул насіння + Оракул колофермин 

молібдену;  

В5. обробка насіння – Вимпел-К + Оракул насіння + Оракул колофермин 

молібдену + обробка посівів у фазу 2-3 листки – Вимпел;  

В6. обробка посівів у фазу бутонізації – Вимпел + Оракул мультикомплекс, 

Оракул колофермин молібдену, Оракул колофермин бору;  

В7. обробка посівів у фазу 2-3 листки – Вимпел + обробка посівів у фазу 

бутонізації – Вимпел + Оракул мультикомплекс, Оракул колофермин молібдену, 

Оракул колофермин бору;  

В8. обробка насіння – Вимпел-К + Оракул насіння + Оракул колофермин 

молібдену + обробка посівів у фазу 2-3 листки – Вимпел + обробка посівів у фазу 

бутонізації – Вимпел + Оракул мультикомплекс, Оракул колофермин молібдену, 

Оракул колофермин бору. 

Встановлено, що застосування досліджуваних способів обробки насіння та 

позакореневого підживлення забезпечило зростання урожайності насіння сої 

сорту Діадема Поділля від 0,09 до 0,65 т/га (або 4,4–42,7 %) та у сорту Самородок 

– від 0,10 до 0,67 т/га (або 4,7–44,4 %) залежно від препарату та рівня мінерального 

живлення. При цьому на фоні без добрив відсоткова ефективність означених 

препаратів щодо приросту урожайності дещо більша, ніж за удобрення.  

Покращення мінерального живлення зумовило зростання урожайності 
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насіння сої сорту Діадема Поділля і сорту Самородок: за внесення N10P26K26 

приріст до фону без добрив склав 0,36–0,46 т/га і 0,45–0,55 т/га, а за внесення 

N20P52K52 - 0,64–0,71 т/га і 0,79–0,85 т/га відповідно. 

Серед досліджуваних способів передпосівної обробки насіння та 

позакореневого підживлення найбільший приріст врожаю насіння сої сорту 

Діадема Поділля (0,62–0,67 т/га) та сорту Самородок (0,60–0,67 т/га) отримали за 

комплексної обробки насіння та двох позакореневих підживлень (вар. 8).  

Також досліджено вплив удобрення та обробки насіння препаратами 

Вимпел та Оракул на ураження сої кореневими гнилями (збудники - гриби роду 

Fusarium). Визначено, що поширення хвороби, переважно у слабкому ступені 

ураження (1 бал), було значно меншим у варіантах з обробкою насіння 

біоактивними речовинами (варіанти обробки 3, 4, 5, 8), ніж без обробки ними. При 

цьому за внесення добрив ураження цим захворюванням також знижувалось. 

Так у сорту Діадема на фоні без добрив і за варіантів без обробки насіння 

(варіанти 1, 2, 6, 7) поширення кореневих гнилей складало 16–18 %, тоді як на 

удобрених ділянках – 10–13 %. За варіантів з обробкою насіння (варіанти 3, 4, 5 і 

8) поширення хвороби становило, відповідно, 9–10 % і 3–7 %. Значно менше 

уражувався сорт Самородок, де поширення гнилей сягало до 9 % на ділянках без 

обробки насіння біоактивними препаратами та за обробки – 0–2 %. Тобто, як 

удобрення, так й біологічно-активні препарати сприяли стійкості рослин сої до 

ураження кореневими гнилями.  

Отже, найбільш сприятливі умови для збільшення урожайності та стійкості 

до кореневих гнилей сортів сої Діадема Поділля і Самородок утворювались за 

поєднання передпосівної обробки насіння у комплексі Вимпел-К, Оракул насіння 

і Оракул колофермин молібдену з обробкою посівів у фазу 2-3 листків Вимпел та 

у фазу бутонізації комплексом препаратів Вимпел + Оракул мультикомплекс, 

Оракул колофермин молібдену, Оракул колофермин бору. Варто зазначити, що 

застосування біологічно-активних препаратів більш ефективно на фоні без 

добрив. 
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Кукурудза займає важливе місце в зерновому балансі країни, постійно 

зростають площі її посіву та обсяги експорту. Проте за урожайністю Україна 

поступається провідним кукурудзосіючим країнам світу [1]. Однією з причин, що 

стримує реалізацію потенціалу сучасних гібридів є висока забур'яненість посівів, 

яка знижує урожайність в межах 32-44 % [2-4]. 

На протязі останнього десятиріччя швидкими темпами зростають обсяги 

застосування нульового обробітку ґрунту [5].  Перші результати ефективності 

системи no-till в Україні отримано на чорноземних ґрунтах Степу і Лісостепу 

[3,7,8]. 

Мета досліджень – визначити особливості формування забур'яненості та 

продуктивності кукурудзи на зерно залежно від системи основного обробітку 

сірих лісових ґрунтів в умовах Правобережного Лісостепу України.  

За 2019-2020 роки на посівах кукурудзи у середньому перед внесенням 

гербіцидів за полицевого, безполицевого обробітків та технології no-till загальна 

чисельність бур’янів відповідно становила: 318,5; 457,5; 294,0 шт./м2. На посівах 

кукурудзи у звітному році перед обприскуванням ділянок післясходовими 
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гербіцидами за полицевого способу обробітку ґрунту кількість бур’янів була в 

межах 162-193 шт./м2, з яких 94-95 % припадало на однорічні дводольні бур’яни, 

а решта – на однорічні злакові. Через 20 днів після їх внесення загибель бур’янів 

становила 93-94 %. Досліджувані гербіциди володіють гербіцидною дією як на 

злакові, так і дводольні бур’яни. 

Найбільший рівень забур’яненості кукурудзи відмічений на фоні 

безполицевого основного обробітку ґрунту – загальна чисельність бур’янів 

досягала 210-232 шт./м2, з яких частка дводольних видів складала 95 %. Після 

внесення гербіцидів загибель бур’янів становила 91-92 %. 

За no-till технології чисельність бур’янів була найменшою і становила 114 - 

131 шт./м2. Частка дводольних видів складала 65-67 %, решта бур’янів була 

представлена однорічними злаковими. Другий і третій облік показав, що кількість 

бур’янів зменшувалася на 90-92 %. 

За технології no-till, як і за полицевого та безполицевого обробітків, 

найбільш ефективним було внесення гербіциду Майстер пауер, 1,25 л/га – 92-94%. 

Застосування гербіцидів Дублон голд, 70 г/га, а також Стеллару, 1,25 л/га 

забезпечило зниження чисельності бур’янів на 90-92 %.  

Варто відзначити, що за усіх способів обробітку ґрунту найефективніший 

контроль забур’яненості спостерігався при застосуванні гербіциду Майстер 

пауер, 1,25 л/га.  

В середньому за 2019-2020 рр. біологічна ефективність післясходових 

гербіцидів на фоні полицевого, поверхневого обробітків та технології no-till 

істотно не відрізнялася і була в межах 90-94 %. Найбільша маса бур’янів перед 

збиранням кукурудзи (1842 г/м2) відмічена на контрольних ділянках на фоні 

поверхневого обробітку. Тоді як за полицевого і технології no-till цей показник 

відповідно становив 1600 та 1595 г/м2. 

Урожайність зерна кукурудзи у середньому за 2019-2020 роки була також 

максимальною (11,50-11,88 т/га) на фоні полицевого обробітку ґрунту. 

Збережений урожай зерна у порівнянні з контролем без гербіцидів становив 4,22-

4,59 т/га. Дещо нижчою (на 0,95-1,19 т/га) урожайність зерна кукурудзи була за 

технології no-till. Найменшою (8,75-8,89 т/га) урожайність зерна зафіксована за 

поверхневого обробітку ґрунту. Внесення післясходових гербіцидів забезпечило 

збільшення урожайності на 3,28-3,43 т/га. 

Таким чином, на основі аналізу результатів досліджень можна зробити 

висновок, що загальний рівень забур'яненості посівів кукурудзи зменшувався за 

виконання оранки та нульової системи обробітку ґрунту і зростав на фоні мілкого 

дискового обробітку.  
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Проблема сталості виробництва сільськогосподарської продукції 

загострюється в світі як ніколи досі й потребує нагального вирішення, що 

висвітлено у Глобальних цілях сталого розвитку ООН, до яких приєдналась і наша 

держава [1]. В Україні виробництво зерна є провідною галуззю сільського 

господарства, від розвитку якої залежить не лише продовольча безпека держави, 

а й значна частина валютних надходжень. Тому важливо досягти ефективного і 

сталого функціонування систем його виробництва, направлено максимально 

знівелювавши вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на валові збори зерна, що 

дозволить уникнути ряду проблем, пов’язаних з його зберіганням, 

транспортуванням і переробкою [2, 3]. 

Фактор погодних умов як некерований чинник найбільше впливає на рівень 

врожайності зернових культур, особливо в останні десятиріччя, що 

характеризуються збільшенням кратності прояву та інтенсивності екстремальних 

погодних явищ, посиленням посушливості та зростанням температурного режиму 

[4, 5, 6]. Тому необхідно розробляти та впроваджувати у виробництво технології 

вирощування сільськогосподарських культур, що базуються на засадах 

адаптивності до змінних чинників середовища у поєднанні з високою реакцією на 
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застосування факторів інтенсифікації [7]. Це забезпечить зменшення діапазону 

коливань врожайності культур та валових зборів зерна за роками вирощування. 

На прикладі кукурудзи було здійснено порівняльний аналіз стабільності її 

урожайності за зонами Лісостепу, Степу та Полісся, у цілому по Україні та в 

регіональному аспекті – у господарствах Київської області, а також урожайності 

культури у довготривалому стаціонарному досліді з варіантами різноінтенсивних 

технологій вирощування (ННЦ «Інститут землеробства НААН», смт Чабани 

Києво-Святошинського р-ну Київської області). 

Встановлено, що з 2004 до 2019 р. у цілому по Україні та зонально 

відмічається зростання врожайності кукурудзи в усіх категоріях господарств, що 

обумовлене покращенням як загальної культури землеробства, так і 

впровадженням у виробництво новітніх високопродуктивних гібридів, 

зростанням обсягів внесення добрив та інноваційних засобів захисту рослин [8].  

Разом з тим, спостерігається певне її відхилення за роками від середньої за 

2004-2019 рр. Так, за 16 років у всіх категоріях господарств Київської області при 

загальному тренді зростання від’ємне достовірне відхилення від середньої 

врожайності (6,75 т/га) мало місце  впродовж  восьми  років  зі  значенням  від  -

21,98 до -5,99 %, перевищення – протягом шести років з показниками від 9,71 до 

43,91 %. Два роки характеризувалися незначними відхиленнями менше 5 %. Отже, 

відхилення врожайності кукурудзи від середньої за 2004–2019 рр. знаходилось у 

діапазоні 65,89 % за продуктивності по роках 5,27–9,72 т/га.  

У господарствах зони Лісостепу суттєве зниження врожайності нижче 

середньої  (6,09 т/га) за 16 років спостерігалось також впродовж восьми років зі 

значеннями від -33,15 до -5,56%, перевищення – протягом семи років на 6,10–

43,88%, за ширшого діапазону коливання 77,03 % та урожайності 4,07–8,76 т/га.  

У цілому по Україні (зони Лісостепу, Степу та Полісся) середня врожайність 

кукурудзи становила 5,42 т/га, а за роками вирощування коливалась від 3,74 до 

7,84 т/га. Діапазон відхилення від середньої врожайності становив 75,67 % зі 

значеннями від -30,97% до 44,7 %.  

Натомість аналіз результатів наших досліджень, що проведені впродовж 

2004-2019 рр. у північній частині Лісостепу на темно-сірому опідзоленому 

легкосуглинковому ґрунті  свідчать про вищий рівень стабільності урожайності 

кукурудзи на зерно, особливо у розрізі технологій вирощування різної 

інтенсивності. Технології були згруповані за принципом найвищої ефективності 

використання агрокліматичного потенціалу території, генетичного потенціалу 

продуктивності гібридів та доцільності вкладення матеріально-технічних 

ресурсів.  

Інтенсивна технологія вирощування середньоранніх гібридів, частка яких 

серед усіх груп стиглості у сільськогосподарському виробництві зони Лісостепу є 

найбільшою, в середньому за 16 років забезпечила середню врожайність 7,78 т/га 

з відхиленням за роками на рівні 33,28 % проти цього показника по усіх категоріях 

господарств Київської області на рівні 65,89 %, Лісостепу – 77,03% та України – 
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75,67%. Найбільше зниження врожайності становило -15,97 %, а найбільше 

зростання – +17,31 %. Достовірне зниження або збільшення врожайності 

спостерігалося впродовж лише шести років з 16, а в інші роки рівень 

продуктивності змінювався не більше, ніж на 5 %, що свідчить про високу 

стабільність цієї технології. До того ж, середня за 2004–2019 рр. врожайність за 

розробленої інтенсивної технології значно перевищила середню врожайність по 

господарствах Київської області – на 17 %, Лісостепу – на 27,8 % та України – на 

43,5 %. 

Високоінтенсивна технологія вирощування середньоранніх гібридів у 

середньому за 2004–2019 рр. забезпечила середню врожайність 9,68 т/га. Суттєве 

(більше 5 %) відхилення за роками спостерігалось впродовж 12 з 16 років 

досліджень, а діапазон цього відхилення становив 52,7 %, що хоч і було вище, ніж 

за інтенсивної технології, проте значно нижче, ніж у господарствах Київської 

області, зони Лісостепу та в цілому України.  

За  результатами досліджень з розроблення стабільних ресурсозберігаючої 

та інтенсивної технологій вирощування ранньостиглих гібридів кукурудзи 

встановлено, що діапазон відхилення становить 33,79 і 44,11% за середньої 

врожайності 5,12 і 7,35 т/га відповідно. Ці технології, особливо інтенсивна, є 

перспективними з точки зору оптимізації гібридного складу для розширення 

термінів збирання врожаю. З десяти років досліджень достовірне відхилення 

врожайності за ресурсозберігаючої технології зафіксоване впродовж шести років, 

за інтенсивної –  протягом п’яти років, що свідчить про достатній рівень їх 

стабільності.  

Для господарств з високим рівнем ресурсного забезпечення, що 

спеціалізуються на виробництві зерна, розроблено високоінтенсивну технологію 

вирощування на заплановану врожайність 10 т/га. В усі роки проведення 

досліджень така технологія забезпечувала стабільне перевищення продуктивності 

кукурудзи понад заплановану – від 11,41 до 13,05 т/га зерна за середньої 

врожайності 12,1 т/га.  

Широке впровадження розроблених технологій вирощування кукурудзи в 

сільськогосподарських підприємствах сприятиме як підвищенню загального рівня 

продуктивності, так і стабілізації валових зборів зерна, що в комплексі 

забезпечить сталий розвиток галузі зерновиробництва в Україні. 
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В умовах сьогодення люпин вузьколистий є цінною кормовою культурою, 

здатною одночасно зберегти і покращити родючість ґрунтів, тому повинен 

зайняти належне йому місце в польових сівозмінах і, зокрема, в органічному 

землеробстві.  

Сучасні сорти люпину вузьколистого мають високий потенціал 

продуктивності, проте його реалізація у виробничих умовах залишається досить 

низькою і нестабільною за роками [1].  

Гідротермічні умови, які складаються останніми роками, створюють 

проблеми для ефективного функціонування агроекосистем, тому лише сорти з 

високим рівнем адаптивності здатні в таких умовах реалізувати свій біологічний 

потенціал [2].  

Особливістю люпину є те, що процес формування врожаю обмежений 

слабкою можливістю рослинами регулювати кількість бічних гілок, з 

диференціацією генеративних органів, яка значно залежить не лише від технології 

вирощування, а й від зовнішніх умов [3].  

Обов’язковими елементами технології вирощування люпину вузьколистого 

з метою інтенсифікації як вегетативного, так і генеративного розвитку, є 

застосування мінеральних добрив у основне внесення, а також позакореневе 
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підживлення рослин для оптимального їх забезпечення елементами живлення в 

критичні періоди розвитку, передпосівне протруєння та інокулювання насіння 

препаратами на основі активних штамів азотфіксувальних бактерій [4-6].  

Аналіз літературних джерел свідчить, що питання впливу вказаних 

елементів у єдиному технологічному процесі на ріст, розвиток і формування 

продуктивності люпину вузьколистого у науковій літературі не висвітлено, що 

вказує на актуальність даної роботи. Завдання проведених досліджень – показати 

вплив варіантів основного удобрення, позакореневого підживлення 

мікродобривом у хелатній формі у критичні періоди розвитку культури, 

передпосівного інокулювання насіння азотфіксувальними бактеріями у поєднанні 

з біопротруйником на лінійний розвиток стебла, генеративний розвиток рослин і 

врожайність зерна.  

Сівбу люпину вузьколистого сорту Переможець проводили широкорядним 

способом (ширина міжрядь 45 см) нормою висіву насіння – 1,2 млн шт./га, яке у 

день сівби обробляли біоінокулянтом БТУ-р та біоінокулянтом у поєднанні з 

біологічним протруйником МікоХелп (1 л/т насіння). 

Варіанти удобрення: без добрив (контроль), Р45К90 (рекомендована в зоні 

проведення досліджень) та N68Р48К66 (розрахункова на заплановану врожайність 

зерна 3,5 т/га). Підживлення рослин люпину вузьколистого мікродобривом у 

хелатній формі Тропікел (0,3 кг/га), який містить В – 17 %, Zn – 25 %, Mo – 0,5 %, 

проводили на ІІ, ІV і ІХ етапах органогенезу.  

Висота рослин є показником, який відображає умови росту та розвитку 

рослин в онтогенезі. Встановлено, що на ІІІ етапі органогенезу показник у досліді 

варіював у межах 18,0-19,1 см. Із досліджуваних факторів максимальний вплив на 

формування висоти рослин мали варіанти удобрення. Найвищими (59,7 см) 

рослини люпину формувалися на варіанті, який передбачав внесення 

розрахункової норми мінеральних добрив (N68Р48К66) та проведення 

позакореневого підживлення рослин на ІІ етапі органогенезу за рівня показника 

на контролі 50,9 см. За внесення Р45К90 відмічали зростання лінійних показників 

лише до 55,7 см. Позакореневе підживлення рослин на ІV і ІХ етапах органогенезу 

сприяло зростанню висоти рослин відповідно до 56,7-57,8 і 55,6-57,9 см. 

Передпосівне оброблення насіння біопротруйником МікоХелп сумісно з 

біоінокулянтом БТУ-р сприяло зростанню висоти рослин на 1,3-4,2 см за 

показників на варіантах оброблення лише біоінокулянтом 51,0-55,2 см. 

Застосування біопротруйника МікоХелп сумісно з біоінокулянтом БТУ-р 

також сприяло формуванню більшої кількості квіток на рослині у середньому на 

2,3 штук, бобів – на 0,6 штук порівняно з варіантами застосування лише 

біоінокулянта, де показники становили відповідно 27,5 і 11,3 шт./росл.  

Внесення Р45К90 сприяло збільшенню кількості сформованих квіток на 4,0, 

бобів, що збереглись до повної стиглості – на 0,4 шт./росл., порівняно з 

варіантами, що не передбачали внесення мінеральних добрив. За внесення 

розрахункової дози мінеральних добрив кількість квіток зростала на 8,7, бобів – у 
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середньому на 2,1 шт./росл. за показників у варіантах без добрив 24,1 і 10,3 

шт./росл. відповідно.  

Позакореневе підживлення рослин ефективним було за його проведення на 

всіх етапах органогенезу – кількість квіток зростала на 2,0-3,3, бобів – на 0,5-1,2 

шт./росл. за показників на контролі відповідно 26,4 шт./росл. квіток і 10,4 

шт./росл. бобів. 

Вплив варіантів удобрення та передпосівного оброблення насіння на ріст і 

розвиток рослин у процесі онтогенезу рослин люпину вузьколистого у підсумку 

чітко відобразилося на рівні врожаю зерна культури. Передпосівне оброблення 

насіння біоінокулянтом БТУ-р у поєднанні з протруйником МікоХелп сприяло 

зростанню рівня врожайності у середньому на 6,8 %, порівняно з варіантами, де 

сівбу проводили насінням, обробленим лише біоінокулянтом й урожайність 

знаходилася на рівні 2,20 т/га. 

Внесення під передпосівну культивацію Р45К90 сприяло зростанню рівня 

врожайності у середньому на 8,1 %, N68Р48К66 – на 16,1 %, порівняно з варіантами 

без добрив, де урожайність становила у середньому 2,11 т/га. Позакореневе 

підживлення рослин люпину вузьколистого мікродобривом Тропікел сприяло 

зростанню врожайності на 3,6-7,3 %. Найефективнішим воно було за проведення 

на ІV етапі органогенезу, де урожайність становила у середньому 2,35 т/га за 

середнього значення у варіантах без проведення підживлень 2,11 т/га. 

Максимальна врожайність зерна люпину вузьколистого (2,58–2,61 т/га за рівня 

показника у контролі 2,08 т/га) була у варіантах, що передбачали внесення 

N68Р48К66, передпосівне оброблення насіння біоінокулянтом БТУ-р у поєднанні з 

протруйником МікоХелп, та позакореневе підживлення рослин препаратом 

Тропікел на ІІ і ІV етапах органогенезу. 

Отже, в умовах змін клімату для максимальної реалізації потенціалу сортів 

люпину вузьколистого та отримання високого врожаю, стабільного за роками, 

технологія вирощування культури має передбачати проведення передпосівного 

оброблення насіння у день сівби біоінокулянтом у поєднанні з біопротруйником, 

внесення розрахункової норми мінеральних добрив і проведення позакореневого 

підживлення рослин мікродобривами у хелатній формі на ІІ і ІV етапах 

органогенезу. 
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Зростаюча увага до тритикале озимого обумовлена рядом позитивних 

характеристик і викликана широким спектром використання (для виготовлення 

комбікормів, в кондитерському, бродильному виробництві й хлібопеченні; для 

виробництва біопалива і етилового спирту), що відносить дану культуру до 

особливо цінних у зерновому виробництві. 

Основною особливістю тритикале є підвищений вміст білка від 13 до 18%, 

з покращеним амінокислотним складом. Головне застосування зерна тритикале – 

як сировина для отримання високоефективних комбікормів. Також часто його 

сіють на зелений корм або силос. Головними елементами технології вирощування 

озимої тритикале є  обробка грунту, вибір  попередників, добрив та грунтових 

умов. Докладніше про це далі. 

Висока поживна цінність продуктів із тритикале обумовлена вмістом білка, 

який на 3–4 % вищий ніж у жита та на 1,5 % ніж у пшениці, однак кількість 

глютеніну менша. Зерно має високий вміст амінокислот: лізину 22 (3,8 %), валіну, 

треоніну, гліцину, аргініну та ін., велику кількість фосфору, калію, міді, цинку, 

кальцію, натрію, марганцю, заліза і вітамінів групи В, РР і Е. За вмістом вітамінів, 

макро - та мікроелементів тритикале не поступається традиційним злакам [4, 5] 
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Вміст білка в зерні тритикале озимого становить 10–28 %, лізину – 3,5– 5,0, 

жиру – 2,4, цукрів у зеленій масі – 6–10 %, що набагато більше, ніж у пшениці, 

водночас у ньому міститься широкий набір вітамінів, а за амінокислотним 

складом білки мають вищу поживну цінність, ніж пшеничні. Значною мірою 

зросла рентабельність тих хлібопекарських підприємств, фахівці яких при 

виготовленні хлібобулочних виробів почали використовувати борошняну суміш 

із пшениці й тритикале [6]. 

Однак ці показники можуть змінюватися в залежності від сортів, яким 

властивий певний тип хімічного складу, зумовлений спадковими особливостями, 

погодними умовами вегетаційного періоду та агротехнікою вирощування [7]. 

Дослідження з  тритикале проводяться в багатьох країнах (США, Іспанія, 

Польща, Англія, Італія, Угорщина, Німеччина та ін.). Тритикале використовується 

також і як пасовищна культура, яка характеризується доброю регенераційною 

здатністю, швидшим відростанням, ніж пшениця. Воно краще кущиться, стійке до 

спасування. Поряд з цим, такі пасовища дають кормову масу на декілька тижнів 

пізніше, що дозволяє подовжити сезон випасання [8] 

Нині існує значний асортимент сортів озимого тритикале, придатних для 

використання в зеленому конвеєрі і при правильному їх підборі, з врахуванням 

настання дат  укісної стиглості, можна суттєво подовжити період забезпечення 

тварин високоякісним зеленим кормом [12]. Високий потенціал урожайності, 

підвищені адаптивні властивості (холодостійкість, посухостійкість, 

невибагливість до ґрунтів, комплексний імунітет до грибкових захворювань 

сприяють поширенню тритикале у різних ґрунтово-кліматичних зонах [9]. 

Зростання інтересу до цієї культури в країнах світу й в Україні зумовлене 

великими її можливостями й через наростання посушливості й інших аномалій 

клімату, деградацію органічної речовини ґрунту, погіршення фітосанітарного 

стану, кризи в продовольчій сфері. Це стає не лише землеробською проблемою, а 

й соціально-економічною та екологічною [5]. Збільшенню площі посівів сприяє 

краща, ніж у пшениці озимої, адаптивність, висока і стабільна врожайність, 

широкі можливості у використанні зерна на харчові, технічні і кормові цілі [7]. За 

рекомендаціями фахівців, слід розширювати посівні площі під озимим тритикале, 

оскільки воно менш вибагливе до ґрунтів, має вищу стійкість до шкідників і 

хвороб, високу здатність конкурування з бур'янами, вирощується переважно без 

використання пестицидів [8]. 

Переваги вирощування тритикале полягає  в тому , що тритикале має 

підвищену морозостійкість (вищою, ніж у озимої пшениці), стійкістю проти 

грибкових і вірусних хвороб, зниженою вимогливістю до родючості грунту (хоча 

кращі грунту для тритикале – все-таки чорноземи). Урожайність при відповідних 

погодних умовах досягає 8-9 тон з гектара зерна і 45,0-55,0 тон зеленої маси. 

Позитивним у тритикале, крім вмісту білка, є імунітет до багатьох грибкових 

захворювань, висока зимостійкість і не вимогливість до родючості грунту. Є і 

негативні сторони у цієї культури: погане вимолочування,  значна череззерниця 
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та інші. 

Найкращі попередники для тритикале озимого: пари, люцерна та інші 

бобові трави на один укіс, горох, льон і кукурудза на силос.       

 Обробіток ґрунту під тритикале, як основний, так і передпосівний, 

повністю відповідає аналогічним операціям для озимої пшениці. Глибина оранки 

18-22 см, після внесення добрив або в разі поганого подрібнення грунту рихлять 

на 6-8 см дисковими лущильниками, або комбінованими знаряддями обробітку 

грунту. Зволожений грунт боронують, потім по мірі проростання бур’янів або 

перед посівом культивують на глибину заробки насіння (4-6 см). 

Тритикале використовує з грунту для формування врожаю безліч поживних 

речовин, що вимагає додаткового внесення добрив. Органічні добрива не 

прийнято вносити під цю культуру, лише під її попередники. Залежно від 

родючості грунту вносять від 60 до 90 кг азоту, фосфору і калію. Під основний 

обробіток  використовують лише фосфорні та калійні добрива. А азотні 

розподіляють на три підживлення впродовж фаз активного росту рослин. Також 

фахівці радять під час посіву разом насінням вносити суперфосфат 10-15 кілограм 

на гектар. Оптимізація норм і строків внесення азотних добрив базується на даних 

рослинної та ґрунтової діагностики за фазами розвитку рослин тритикале. 

Роздрібне внесення азотних добрив забезпечує істотні прирости врожаю зерна й 

суттєво впливає на вміст білка в зерні.  

Ефективність застосування позакореневого підживлення рослин тритикале 

озимого сечовиною на закладку елементів зернової продуктивності 

підтверджують дослідження, проведені в Інституті сільського господарства 

Карпатського регіону НААН. Встановлено, що урожайність, тритикале озимого 

сорту Гарне в умовах Західного Лісостепу, структура рослин і якість зерна 

зростали за позакореневого підживлення рослин сечовиною на фоні внесення 

мінеральних добрив N30P30К30 до сівби + N30 в ІІ етапі органогенезу [201]. 

Результатами відомих досліджень доведено позитивний вплив мікробних 

препаратів на ріст і розвиток рослин. За даними В. П. Патики використання 

бактеріальних препаратів для злакових культур замінює дію 10–20 кг/га азоту 

мінеральних добрив та підвищує продуктивність зернових на 0,2–0,6 т/га з 

одночасним зменшенням внесення мінерального азоту на 25– 55 %. Бактеріальні 

препарати сприяють достовірному зростанню урожайності зерна, проте кожен 

генотип тритикале по-різному реагує на бактеризацію 34 мікробними 

препаратами. Поширенню інокуляції насіння бактеріальними препаратами 

гальмувала думка про неможливість поєднання протруйників з біопрепаратами. В 

останні роки чисельними дослідженнями встановлено, що можливо застосовувати 

біопрепарати з протруйниками помірної дії, а деякі біопрепарати витримують і 

значне пестицидне навантаження. 

Тритикале дуже чутливе до строків сівби, вони приблизно збігаються з 

серединою оптимального періоду посіву озимої пшениці. Для посіву необхідно 

використовувати насіння зі схожістю не менше 92% і чистотою -  98%. Добре 
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впливає на врожай протруювання композиціями  рекомендованими  для озимої 

пшениці. У більшості господарств культуру сіють за інтенсивною технологією в 

рядок з пропуском технологічних колій. Деякі господарства застосовують 

перехресний або вузькорядний спосіб сівби. Норма висіву зазвичай становить від 

3,5 до 5,5 мільйонів шт. схожих зерен на гектар. Рекомендована глибина 

зароблення насіння - 4-6 см, на важких грунтах її зменшують, а на легких 

збільшують на 1-2 см. 

Операції за доглядом  посівів аналогічні технології вирощування озимої 

пшениці з дотриманням тих же норм і строків сівби. У більшості випадків - це 

післяпосівне прикочування, ранньовесняне боронування і захист рослин від 

різних факторів шкодочинності.  Залежно від місцевих умов використовують 

пряме комбайнування або роздільне збирання. Роздільний спосіб збирання 

починають у фазу воскової стиглості зерна, пряме - лише при повному дозріванні 

за вологості не більше 14%. 

В результаті дослідження виділено основні ефективні технологічні операції 

для вирощування та формування врожаю зерна тритикале озимого, а також 

зеленого корму, в зоні Лісостепу Правобережного. Встановлено, що при 

запізненні із збирання сильно підвищується ймовірність ламкості колосів, що 

призводить до значних втрат. Зерно тритикале дещо більше за розміром ніж 

пшениці і його обмолот рекомендовано здійснювати з меншою частотою 

обертання молотильного барабана до 600 об/хв, а для насіннєвого зерна ця вимога 

обов’язкова. Коли озиме тритикале вирощується на зелений корм, його збирають 

в фазу початку колосіння, якщо на силос – з настанням фази наливу зерна. 
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За інтенсивних систем землеробства відбувається зменшення вмісту гумусу 

в орному шарі ґрунту, що є наслідком його мінералізації [1]. Багаточисельні 

наукові дослідження показують, що з часів В.В. Докучаєва (кінець ХІХ століття) 

ґрунти України втратили до 45% гумусу [2]. Важливою причиною домінування 

процесу дегуміфікації, окрім інших факторів, є основний обробіток ґрунту. Так, 

внаслідок 54-річного застосування полицевої оранки,  у порівнянні з ділянкою 

цілини, вміст та запаси гумусу у чорноземі типовому зменшилися на 31%, або на 

42,1 т/га [3]. Водночас інші дослідження свідчать, що завдяки проведенню 

поверхневого та мілкого обробітків, no-till технології вміст гумусу в орному шарі 

ґрунту залишається більшим, ніж внаслідок застосування полицевої оранки   

[2,3,4]. 

Стаціонарний польовий дослід із вивчення ефективності різних способів 

основного обробітку ґрунту та no-till технології було закладено в 2010 році у 

лабораторії землеробства та захисту сільськогосподарських культур Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН (Правобережний Лісостеп 

України, Вінницька область). Дослід – двофакторний, проводився у польовій 

сівозміні: 1. Кукурудза на зерно; 2. Соя.  

Фактор А – способи основного обробітку ґрунту: 1. Полицевий (оранка) на 

глибину 20-22 см; 2. Мілкий (дисковий) на глибину 10-12 см; 3. No-till технологія. 

Фактор В – варіанти хімічного захисту від бур’янів сої та кукурудзи на 

зерно. 

Площа посівної ділянки 70 м2, облікової – 45 м2. Повторність – 

чотириразова, розміщення ділянок – систематичне. Технології вирощування 

вищезазначених сільськогосподарських культур у досліді – загальноприйняті, за 

винятком факторів, що вивчалися. Удобрення проводили мінеральними 

добривами: під кукурудзу на зерно –N60P60K60, під сою – N30P60K60 кг/га д.р. 

Ґрунт дослідного поля – сірий лісовий, середньосуглинковий за механічним 

складом. Вміст гумусу (визначали за методом Тюріна) в орному шарі ґрунту перед 

закладанням досліду в 2010 році становив 2,01%, зокрема в 0-10 см шарі – 2,08%, 

в 10-20 см шарі – 2,07%, в 20-30 см шарі – 1,87%. Зміни вмісту гумусу в ґрунті за 

10 років досліджень представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Вміст гумусу і його зміни в залежності від різних способів основного 

обробітку ґрунту та no-till технології в кукурудзяно-соєвій сівозміні в умовах 

Правобережного Лісостепу України, 2020 р. 
Способи основного обробітку 

ґрунту та  no-till технологія 

Вміст гумусу в орному шарі ґрунту, ±у порівнянні з 2010 р. (%) 

0-10 см 10-20 см 20-30 см 0-30см 

Полицева оранка на 20-22 см 1,70 -0,38 1,82 -0,25 1,60 -0,27 1,71 -0,30 

Мілкий (дисковий) обробіток на 

10-12 см 
1,68 -0,40 1,72 -0,35 1,50 -0,37 1,63 -0,38 

No-till технологія 2,18 +0,10 1,88 -0,19 1,56 -0,31 1,87 -0,14 

 

Результати тривалих досліджень показують, що вміст гумусу в орному (0-
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30 см) шарі ґрунту кукурудзяно-соєвої сівозміни зменшився в усіх варіантах 

експерименту, оскільки вносили лише мінеральні добрива, в середньому за рік 

N45P60K60 кг/га д.р. 

Найвищі показники мінералізації гумусу (0,38%) виявлені у ґрунті тих 

ділянок, де застосовувався мілкий (дисковий) обробіток на глибину 10-12 см, 

водночас досить високі показники мінералізації (0,30%) – у ґрунті ділянок з 

проведенням полицевої оранки на глибину 20-22 см. Застосування no-till 

технології призвело до зменшення інтенсивності втрати гумусу в орному шарі 

ґрунту – вони становили 0,14 %, тобто у 2,1-2,7 рази менше у порівнянні з 

варіантами, де проводився основний обробіток. 

У варіанті досліду із використанням no-till технології спостерігалася чітка 

диференціація орного шару за вмістом гумусу: якщо у верхньому (0-10 см) шарі 

ґрунту його вміст становив 2,18% (зростання на 0,10%), то у 10-20 см шарі – 1,88% 

(зменшення на 0,19%), а у 20-30 см шарі – 1,56% (зменшення на 0,31%). У 

варіантах, де проводився основний обробіток, диференціація цієї органічної 

речовини не спостерігалося.  

Так, за полицевої оранки та дискування у 0-10 см шарі ґрунту вміст гумусу 

майже однаковий – 1,70% (-0,38%) та 1,68% (-0,40%) відповідно. Загортання 

рослинних решток плугом у 10-20 см шар ґрунту призвело до відносного 

покращення показника вмісту гумусу – 1,82%, але впродовж 10 років зниження 

гумусу все-таки становило 0,25%. За дискування в цьому шарі вміст гумусу був 

ще нижчим – 1,72% (-0,35%). Серед варіантів досліду у 20-30 см шарі ґрунту вміст 

гумусу найвищий за полицевої оранки – 1,60% (-0,27%), дещо нижчий – за no-till 

технології – 1,56% (-0,31%) та найнижчий за дискування – 1,50% (-0,37%). 

Таким чином, 10-річними польовими дослідженнями в умовах 

Правобережного Лісостепу України на сірих лісових ґрунтах, на тлі щорічного 

внесення у кукурудзяно-соєвій сівозміні мінеральних добрив (N45P60K60 кг/га д.р.) 

встановлено, що застосування no-till технології забезпечує в орному шарі (0-30 

см) чітку диференціацію вмісту гумусу та найнижчі темпи його мінералізації – 

0,14%. Водночас проведення основного обробітку посилює процеси дегуміфікації 

в орному шарі ґрунту: полицева оранка на глибину 20-22 см зменшила вміст 

гумусу на 0,30%, а мілкий (дисковий) обробіток на глибину 10-12 см зменшив 

його вміст на 0,38%.  

Список використаних джерел 

1 . Танчик С.П., Бабенко А.І. Проблеми екологічних систем землеробства в 

Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 2007.№7. С.14-18. 

2. Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-till. Навчальний 

посібник.- К.: «Логос», 2011. 352 с. 

3. Шикула М.К. Відтворення родючості у ґрунтозахисному землеробстві / 

М.К. Шикула, О.Ф. Ігнатенко, М.В. Капштик та ін. – К.: «Оранта», 1998. 680 с. 

4. Гордієнко В.П.,.Крохмаль А.М. Гумусовий стан ґрунту за різних систем 

удобрення й обробітку в сівозмін. Вісник аграрної науки. 2006. № 11. С.11-14. 



 XІІІ Міжнародна наукова конференція “Корми і кормовий білок” 6 серпня 2021 р. 

 

 

95 
 

УДК 633.4:574.4 (292. 485) 

Задорожний Віктор 

кандидат с.-г. наук, с.н.с. 

Лабунець Анатолій  

аспірант 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 

м. Вінниця 

 

ЗАХИСТ СОЇ ВІД БУР’ЯНІВ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО 

ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА NO-TILL ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Ключові слова: оранка, дискування, no-till технологія, кукурудза на зерно, 

соя, бур’яни, гербіциди, врожайність, забур'яненість. 

 

Zadorozhnyi Viktor 

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research  

Labunets Anatoliy 

graduate student 

Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAAN 

Vinnytsia 

 

WEED CONTROL IN SOYBEEN AT THE DIFFERENT METHODS OF 

TILLAGE IN THE CONDITIONS OF RIGHT-RIVER FOREST STEPPE 

ZONE OF UKRAUNE 

 

Key words: plowing, disking, no-till technology, maize, soybeans, weeds, 

herbicides, yield, weediness. 

 

Соя є основною зернобобовою культурою у світовому землеробстві. За 

останні 50 років її світове виробництво зросло в 9 разів і на сьогоднішній день 

становить більше 363 млн т [1].  Україна не відстає від світових тенденцій – за 

роки незалежності посівні площі, врожайність і, відповідно, валове виробництво 

зерна сої суттєво зросли. Наприклад, у 2020 році посівні площі під цю культуру в  

нашій країні становили більше 1,3 млн га, що дозволило Україні стати найбільшим 

виробником сої в Європі та зайняти 9 місце в світі [2].  

На протязі останнього десятиріччя швидкими темпами зростають обсяги 

застосування нульового обробітку ґрунту. На сьогодні вони перевищують 180 

млн.га [3]. Цьому також сприяє постійне збільшення площ посіву ГМ культур, 

стійких до гліфосату [4]. В найближчі роки застосування гербіцидів 

залишатиметься невід’ємною частиною інтегрованих систем захисту 

сільськогосподарських культур від бур’янів. А застосування no-till  технології 
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взагалі виключає можливість знищувальної дії цього методу, тому застосування 

гербіцидів залишається практично єдиним методом контролю бур’янів. Однак 

існує небезпека появи резистентних біотипів бур’янів [5].  

Тому актуальним є вивчення особливостей формування бур’янового 

компоненту агроценозів сої, розробка і впровадження  системи контролю бур’янів 

за різних способів основного обробітку сірого лісового ґрунту та no-till технології 

в короткоротаційній сівозміні в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Польові дослідження проводилися у лабораторії землеробства та захисту 

сільськогосподарських культур та Державному підприємстві «Дослідне 

господарство Бохоницьке» Інституту кормів та сільського господарства Поділля 

НААН, яке розміщене у Правобережному Лісостепу України (Вінницький район, 

Вінницька область), згідно загальноприйнятих методик [6] протягом 2016-

2020 рр.  

Ґрунт дослідного поля – сірий лісовий, середньосуглинковий за механічним 

складом і з такими агрохімічними показниками орного шару: вміст гумусу – 2,2-

2,4 %, рН (сольове) – 5,2-5,4; легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 9,0-

11,2; рухомого фосфору (за Чириковим) – 12,1-14,2; обмінного калію (за 

Чириковим) – 8,1-11,6 мг на 100 г ґрунту. Гідролітична кислотність та сума 

ввібраних основ – відповідно 1,75 та 18,4 мг. екв. на 100 г ґрунту.  

Польові дослідження проводилися в короткоротаційній сівозміні. 

Схема сівозміни 

1) Кукурудза на зерно 

2) Соя 

Фактор А: способи основного обробітку ґрунту: 

- полицевий (оранка) на глибину 20-22 см; 

- мілкий (дисковий) на глибину 10-12 см; 

- no-till технологія. 

Фактор В: варіанти захисту від бур’янів згідно схеми: 

1) Контроль (без гербіцидів) 

2) Міура, 1,0л/га +Базагран, 1,8 л/га + Хармоні 7г/га 

3) Міура, 1,0 л/га+Галаксі ультра, 2,5 л/га 

4) Міура, 1,0 л/га +Пульсар, 1,0 л/га 

Оранку проводили на глибину 20-22 см після збирання попередньої 

культури. Мілкий обробіток передбачав осіннє лущення стерні в два сліди 

дисковою бороною  на  глибину 10-12 см. Навесні після появи сходів на обох 

обробітках проводили першу культивацію на 5-6 см. Передпосівну культивацію 

проаводили на глибину 3-4 см. На ділянках з no-till технологією за 10-14 днів до 

сівби вносили гербіцид суцільної дії Раундап макс 45 % в. р. (2,4 л/га) з метою 

знищення сходів бур’янів. 

Гербіциди вносили ручним обприскувачем PL2 System agrotop з нормою 

витрати робочої рідини – 250 л/га. Гербіциди вносилися у фазу 2-3 трійчастих 

листків сої, спочатку грамініцид Міура, а далі – інші препарати згідно схеми 
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досліду. 

Обліки забур’яненості були проведені у такі строки: перед внесенням 

післясходових гербіцидів; через 30 днів після внесення гербіцидів; перед 

збиранням урожаю сільськогосподарської культури.  

Перший та другий обліки (кількісно-видові) – визначалися видовий склад 

бур’янів та їх кількість. Третій облік – кількісно-ваговий, під час якого визначали 

кількість бур’янів за видами та їх сиру масу. Кількість бур’янів підраховували за 

видами на постійно зафіксованих площадках (0,25 м2) в 4-х місцях кожної ділянки. 

Збирання врожаю сої здійснювали механізовано за допомогою комбайну 

«Sampo». Дані отриманої врожайності зерна обробляли статистично-

математичним методом. 

Результати досліджень свідчили про значний вплив  на рівень забур’яненості 

посівів сої факторів, що вивчалися. Так, перший облік забур’яненості посівів 

культури виявив, що на контрольних ділянках кількість бур’янів залежала від 

різних систем основного обробітку ґрунту та no-till технології. Найвищою вона 

була на ділянках, де проводили безполицевий (мілкий, на глибину 10-12 см) 

обробіток ґрунту – 244-250 шт/м2, значно нижчою –  на ділянках, де проводили 

полицеву оранку (на глибину 20-22 см) – 193-201 шт/м2, і  найнижчою  –  за no-till 

технології – 133-137 шт/м2 . 

Слід зазначити, що у посівах сої був змішаний тип забур’яненості, 

переважали дводольні бур’яни над злаковими, при цьому співвідношення було 

таким: полицева оранка – 1:8,1, безполицевий обробіток – 1:3,6, no-till технологія  

– 1:2,9. У посівах сої із малорічних дводольних бур’янів домінували: лобода біла 

(Chenopodium album L.), гірчак шорсткий (Polygonum scabrum Moench ), щириця 

звичайна (Amaranthus retroflexus L.), галігсога дрібноквіткова (Galiпsoga 

parviflora Cav.), шпергель польовий (Spergula arvensis L.) та ромашка непахуча 

(Matricaria perforata Merat), а з однодольних  – мишій сизий (Setaria glauca (L.) P. 

Beauv.) і плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.).  

Крім цього, в посівах зустрічались і багаторічні бур’яни:  березка польова 

(Convolvulus arvensis L.), осот рожевий (Cirsium arvense L.) та пирій повзучий 

(Elytrigia repens (L.)Nevski).  

Через 30 днів після  внесення гербіцидів загибель бур’янів становила 89,7-

92,0 %, а їх  кількість знаходилася у таких межах: полицева  оранка  – 15,6-17,3 

шт/м2, безполицевий обробіток  – 22,0-24,1 шт/м2, no-till технологія – 11,5-12,8 

шт/м2. При цьому слід зауважити, що у боротьбі проти дводольних дикорослих 

рослин більш ефективним виявилося внесення гербіциду Галаксі ультра (2,5 л/га), 

натомість ділянки варіантів, де вносили Базагран (1,8 л/га) + Хармоні (7 г/га), а 

також Пульсар (1,0 л/га), мали дещо вищу засміченість. Застосування гербіцидів 

не змінило загальної закономірності, яка проявлялася до внесення гербіцидів – у 

посівах сої домінували дводольні бур’яни.  

Слід зазначити, що співвідношення кількості злакових бур’янів до 

дводольних залежало від обробітків ґрунту: полицева оранка – 1:5,2-8,8, 
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безполицевий обробіток – 1:4,4-4,7, no-till технологія  – 1: 2,8-3,6. На гербіцидних  

варіантах у посівах сої залишилися в основному лобода біла (Chenopodium album 

L.), гірчак шорсткий (Polygonum scabrum Moench ), щириця звичайна (Amaranthus 

retroflexus L.), а з однодольних  – мишій сизий (Setaria glauca (L.) P. Beauv.). 

Перед збиранням врожаю сої на контрольних ділянках кількість та волога 

маса бур’янів були різними: за полицевої оранки – 120,8 шт/м2 та 1326 г/м2, за 

безполицевого обробітку – 117,2 шт/м2 та 1527 г/м2, за no-till технології – 114,7 

шт/м2 та 1690 г/м2 відповідно. Тобто найнижчі показники  вологої маси бур’янів у 

посівах спостерігалися на варіанті досліду, де застосовували оранку. На 

гербіцидних варіантах кількість бур’янів та їх маса були значно нижчими  у 

порівнянні з контролем  і варіювали у таких межах: 12,5-21,4 шт/м2 та 115-196 г/м2 

відповідно. Найнижчий рівень забур’яненості спостерігався на варіантах, де 

проводилася полицева оранка: кількість бур’янів становила 12,5-14,1 шт/м2, маса 

115-134 г/м2, а зниження їх вологої маси до контролю – 90,6-91,3 %. Зазначені 

показники забур’яненості посівів сої були найвищими у досліді на тлі 

безполицевого обробітку ґрунту: 19,0-21,4 шт/м2; 11,5-14,5 г/м2; 88,4-89,7 %, а за 

no-till технології – 12,7-14,5 шт/м2; 160-196 г/м2; 88,4-90,5% відповідно. Окрім 

цього, важливо відзначити, що на тлі різних прийомів основного обробітку ґрунту 

та no-till технології серед усіх гербіцидних варіантів найефективнішим у боротьбі 

з бур’янами виявилося застосування таких хімічних препаратів: Міура (1,0 л/га) і 

Галаксі ультра (2,5 л/га). 

Врожайність сої залежала від способів основного обробітку ґрунту, від 

хімічного методу контролю бур’янів і від погодних умов, що складалися по-

різному протягом 4 років досліджень.  

У середньому за 2016-2020 роки на контрольних варіантах найвищою 

виявилася врожайність на ділянках із проведенням полицевої оранки – 1,66 т/га, 

дещо меншою вона була за безполицевого обробітку – 1,53 т/га та за no-till 

технології – 1,61 т/га. 

Застосування гербіцидів зберігало від0,59 до 0,83 т/га зерна сої. Важливо 

підкреслити, що на тлі внесення гербіцидів найвища врожайність зерна сої 

спостерігалася за полицевої оранки – 2,39-2,47 т/га, значно нижча – за 

безполицевого обробітку – 2,12-2,20 т/га та за no-till технології – 2,24-2,32 т/га. 

Серед усіх варіантів із хімічним захистом, що нами вивчалися, найвища 

врожайність за різних способів основного обробітку ґрунту та no-till технології 

зафіксована на ділянках із застосуванням граміненциду Міура (1,0 л/га) і 

препарату Галаксі ультра (2,5 л/га). 

Показники врожайності сої залежали також і від погодних умов. Так, 

найбільш сприятливими для вирощування сої видалися  2016 р., 2018 р. та 2019 р., 

на гербіцидних варіантах врожайність відповідно варіювала у таких межах: 2,44-

3,04 т/га, 1,98-2,72 т/га та 2,14-2,53 т/га, а менш врожайний був 2017 р. – 1,30-1,72 

т/га. Важливо відмітити, що зазначені вище тенденції та закономірності щодо 

середньої врожайності зерна сої за 5 років наших досліджень по кожному із 
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варіантів мали місце протягом кожного року проведених експериментів, а різниця 

рівнів збереженої врожайності внаслідок застосування гербіцидів  була істотною 

у порівнянні із контролем. 

Таким чином, дослідження, які проводилися протягом 2016-2020 рр. у 

короткоротаційній сівозміні (кукурудза на зерно – соя) на сірих лісових ґрунтах у 

Правобережному Лісостепу України дають підстави зробити наступні висновки: 

 На всіх варіантах досліду переважали малорічні двосім’ядольні види 

бур’янів: лобода біла (Chenopodium album L.), гірчак шорсткий (Polygonum 

scabrum Moench ), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.), галігсога 

дрібноквіткова (Galiпsoga parviflora Cav.), шпергель польовий (Spergula arvensis 

L.) та злакові: мишій сизий (Setaria glauca (L.) P. Beauv.) і плоскуха звичайна 

(Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.). 

 Застосування хімічного захисту за умов полицевого обробітку ґрунту 

забезпечувало контроль бур’янів на рівні 90-92,0 %, за безполицевого обробітку 

89-90 %, а за no-till технології – 91-92,0 %.  

 Найвищий рівень врожайності сої відмічений у варіантах за полицевої 

оранки (20-22 см) – 2,39-2,47 т/га, що на 44-52 % більше, ніж на контролі. 

Внесення гербіцидів на тлі безполицевого обробітку (дискування на 10-12 см) 

сприяло формуванню урожаю зерна сої в межах 2,12-2,20 т/га, за no-till технології 

– 2,24-2,32 т/га. 
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Сучасні тенденції прискореного розвитку світового органічного 

землеробства виступають стратегічним вектором для вітчизняних 

агропромислових товаровиробників у напрямах зростання вирощування 

екологічно чистої сільськогосподарської продукції та кормовиробництва. 

Інтеграційні процеси України у міжнародне співтовариство значно посилюють 

необхідність виробництва таких видів продукції у контексті формування 

виваженої економічної та екологічної державної політики, а також 

функціонування аграрного сектора економіки на засадах сталого розвитку. 

На сучасному етапі становлення аграрного виробництва в складних 

соціально-економічних умовах реформування сільського господарства 

відбувається перегляд основних концептуальних положень землеробської теорії. 

Відмова від традиційних зональних систем землеробства та заміна їх більш 

сучасними з метою нарощування виробництва продукції рослинництва за рахунок 

розширення посівних площ і збільшення врожайності економічно привабливих 

культур та використання інтенсивних технологій їх вирощування призвели до 

суттєвих змін екології довкілля [1]. Як наслідок, останнім часом в Україні на 

перший план виходить проблема екологізації виробництва, причому встановлено, 

що стан навколишнього середовища вирішальним чином залежить власне від 

екологічності аграрного господарювання. Адже аграрне виробництво внаслідок 
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своєї антропогенної хіміко-техногенної стратегії розвитку здійснює прямий 

деструктивний вплив на стан довкілля [2]. 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, яка здійснювалась 

головним чином за рахунок хімізації, меліорації та механізації, забезпечила 

підвищення врожаїв, збільшення валової продукції, значне зменшення частки 

ручної праці. Надмірне внесення мінеральних добрив насичує ґрунт важкими 

металами, радіоактивними елементами, які шкідливі не тільки для рослин і фауни, 

а й для мікроорганізмів ґрунту [1]. Відтак, відносно недорогим прийомом щодо 

забезпечення ґрунтів органічною речовиною є сидерати. Сидерація – це 

комплексний агротехнологічний прийом у землеробстві, який позитивно впливає 

на ґрунт, рослини і довкілля. Використання сидератів дозволяє суттєво покращити 

баланс органічної речовини, знизити ризики водної і вітрової ерозії, ефективно 

боротися з бур’янами, попередити вертикальну міграцію елементів живлення, 

вирішити проблему підвищення родючості ґрунтів на полях, що віддалені від 

тваринницьких ферм, а також у господарствах, де гостро відчувається дефіцит 

гною та інших органічних добрив. Використання сидератів дозволяє покращити 

якість продукції рослинництва, суттєво знизити собівартість вирощування 

сільськогосподарських культур і підвищити рентабельність виробництва [3]. 

Застосування сидеральних добрив є одним з ефективних способів 

підвищення родючості різних типів ґрунтів, що залежить від виду сидеральної 

культури (біологічні особливості, фаза розвитку) та кількості сформованої 

приорюваної зеленої маси (властивості ґрунту, мінеральне живлення, умови 

вирощування). Найчастіше ефективність сидератів пов’язують із можливістю 

накопичення значної кількості азоту в рослинній масі, що протидіє його 

вимиванню з ґрунту і денітрифікації та забезпечує надходження азотних сполук 

на наступний рік, а також здатністю розчиняти важкодоступні форми фосфору і 

калію. Зокрема, найбільший урожай зеленої маси (понад 25-30 т/га) дають 

швидкоростучі капустяні культури – редька олійна, гірчиця біла, суріпиця, ріпак 

озимий та ярий [4, 5]. Важливим є також фітосанітарний ефект (пригнічують 

розвиток бур’янистої рослинності) та позитивний вплив на фізико-хімічні 

показники ґрунтів. Сидеральні культури активно стимулюють розвиток 

мікроорганізмів і подальший перебіг низки мікробіологічних процесів, 

забезпечуючи прискорений кругообіг поживних елементів, що впливає на 

урожайність наступної в сівозміні культури. По суті, вирощування сидеральних 

культур виступає сівозмінним чинником, проте дещо обмеженим у часі, якщо ми 

маємо справу з післяжнивним та післяукісним вирощуванням. 

З метою отримання органічної продукції в тваринництві особливу увагу 

приділяють формуванню кормової бази (без консервантів, ГМО, стимуляторів 

росту, підсилювачів апетиту, антибіотиків і гормонів), а також безстресовим 

умовам утримання й транспортування. З огляду на це, варто зазначити, що 

виробництво екологічно чистих кормів рослинного походження (концентрованих, 

відходів переробки продукції рослинництва та інших галузей) виступає важливою 
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ланкою виробництва рослинницької продукції, що буде забезпечувати 

формування та розвиток тваринницької галузі (рис. 1).  

Умови сьогодення вказують на низький рівень платоспроможності 

населення та великий обсяг імпорту продукції тваринного походження, що 

призводить до низької конкурентоспроможності не тільки вітчизняної 

тваринницької продукції, а й галузі тваринництва загалом. 

 
Рис. 1. Сучасні підходи до розвитку кормовиробництва та виробництва і 

переробки органічної тваринницької продукції 
Джерело: сформовано автором на основі [6]. 

 

Оскільки для виробництва концентрованих та інших видів кормів 

використовують, переважно, продукцію рослинництва, то її виробники повинні 

пройти атестацію в установленому Законом України порядку, отримати атестат та 

бути включеними до Реєстру виробників органічної продукції. Землі (ґрунти) для 

ведення органічного виробництва також підлягають обов’язковій сертифікації. 

Найближче з усіх напрямів тваринництва до органічного виробництва належать 

виробники молока і яєць курячих. При чому останні сертифікують виробництво 

за системою управління якістю та безпекою продуктів харчування відповідно до 

вимог ISO 9001:2008 та ISO 22000:2005, що ставить їх на щабель вище від інших 

виробників. Але цього недостатньо: необхідно також, щоб виробничі умови 

відповідали Постанові комісії (ЄС) № 889/2008 від 5 вересня 2008 р. «Детальні 

правила органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження 

Постанови Ради (ЄС) № 834/2007 щодо органічного виробництва та маркування 

органічних продуктів» [6]. 

Таким чином, сидеральні культури виконують не тільки функцію 

поповнення ґрунту органічною масою, але й забезпечують дотримання у посівах 

сільськогосподарських культур природних фітосанітарних заходів (комплексну 

боротьби із бур’янами, шкідниками і хворобами), доповнення до 

запроваджуваних сівозмін, а також збільшення обсягів кормових культур для 
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розвитку органічного тваринництва. Для того, щоб виробляти органічну 

рослинницьку й тваринницьку продукцію бажано вирощувати польові культури 

на власних та орендованих землях, дотримуючись сівозмін із максимальним 

насиченням сидеральних культур, відмовитись від використання в тваринництві 

гормонів, ліків та інших хімічних добавок, будувати нові просторі тваринницькі 

ферми зі сприятливими умовами для розвитку тварин і птиці. Перераховані умови 

найкраще поєднуються на агропромислових підприємствах з повним 

технологічним циклом виробництва органічної продукції. 
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Основним джерелом надходження зелених кормів для тваринництва, як 

провідноїгалузі сільського господарства України і виробництва 

конкурентоспроможної тваринницької продукції є багаторічні та однорічні бобові 

та злакові трави і їх суміші [2]. Ключове завдання кормовиробництва на сьогодні 

- забезпечити високоякісні корми для тварин , які повинні містити в сухій речовині 

10,8-11,0 Мдж обмінної енергії і сирого протеїну 15-18% - злакові, і 18-23% - 

бобові трави Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що не можна 

вирішити проблему високоефективного використання кормових ресурсів на базі 

збільшення виробництва тільки зернових культур [5]. Особливу увагу потрібно 

звернути на збільшення виробництва кормового білка, перш за все, за рахунок 

вирощування зернобобових культур [4,6]. Відомо, що від норми висіву 
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компонентів у суміші залежить їх кормова продуктивність. При цьому 

співвідношення поживних речовин в зеленому кормі регулюється видовим 

складом компонентів, нормою висіву і способом посіву [1]. При оптимальній 

густоті стеблостою рослин змішані посіви добре затінюють ґрунт, сприяють 

зменшенню випаровування вологи з верхнього його шару і знижують засміченість 

травостою. Широке поширення бобових культур у світовому землеробстві 

обумовлено їх здатністю містити в зерні і вегетативній масі значну кількість 

якісного рослинного білка [3].  

Метою дослідження було вивчення впливу норм висіву однорічних бобово-

злакових сумішей  на біохімічний склад та якість корму рослинної маси. Польові 

досліди проводили в кормовій сівозміні в відділі польових кормових культур, 

сінокосів та пасовищ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН 

в умовах Правобережного Лісостепу в 2011-2013 роках, використовуючи широко 

апробовані методичні вкГрунт дослідного поля сіра оподзолённая 

среднесуглинистая з наступними агрохімічними показниками орного шару: 

гідролітична кислотність - 9,9 мг на 100 г грунту, сумапоглинених підстав - 224 

мг-екв на 1 кг ґрунту, вміст гумусу - 2,3-2,5%, ступінь насиченості основами - 

93,7%, легко гидролизованного азоту за методом Корнфільда- 106-112 мг / кг, 

рухомого фосфору 127 -140 мг і доступного калію за методом Чирикова - 95-1120 

мг / кг ґрунту; рН (сольове) - 5,0-5,2.  

Схема досліду: фактор А - співвідношення норм висіву між вівсом і 

зернобобовими культурами. Кількість варіантів - 12, облікова площа - 25 м2. 

Вівсяно-бобові суміші створені з градацією в досліді - 12, повторність триразова. 

Розміщення варіантів систематичне. норми висіву в 25, 30, 50, 75, 100% одного з 

компонентів так, що загальний посів насіння кормових культур суміші становить 

100-150% (схема досвіду представлена в таблиці 

Контролем були одновидових посіви вівса, горошку посівного і гороху 

кормового з повною нормою висіву. У досліді вивчали такі сорти однорічних 

кормових культур: овес посівний сорту Зоряний, горошок посівний сорту Ліліана, 

горох польовий сорту Звягельский. У спільних посівах вивчали посіви вівса з 

горошком посівним, горохом польовим з різноманітними нормами висіву кожного 

компонента. 

Результати досліджень. При дослідженні норм висіву вівса і горошку 

посівного в бінарних сумісних посівах відмічено підвищення вмісту сирого 

протеїну в рослинній масі на 1,68 - 2,92% в порівнянні з одновидових посівах 

вівса, в залежності від норми висіву вівса і горошку посівного і їх кількісного 

співвідношення в рослинному угрупованні при різних нормах висіву. Загальний 

вміст сирого протеїну в рослинній масі при цьому становив 13,86-15,10%, 

одновидових посівах вівса - 12,18%. Найвищий вміст сирого протеїну - 15,10% 

було у суміші горошку посівного (норма висіву 100%) і вівса (норма висіву 30%), 

де кількість бобового компонента становила 66,2% в рослинному угрупованні. 

Також висока кількість сирого протеїну 14,83% містилося в трав’яній масі суміші 
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з рівною нормою висіву насіння вівса і горошку посівного (50 + 50%). 

Спостерігалося збільшення вмісту сирого жиру в трав'яній масі сумішей - від 

2,32% до 2,75% в залежності від норми висіву, що на 0,04-0,47% більше в 

порівнянні з посівом одного вівса. Найвищий вміст сирого жиру - 2,75% 

відзначено в рослинній масі суміші вівса 50% і горошку посівного 75%. 

У сумісних посівах вівса з горохом польовим відзначено також підвищення 

вмісту сирого протеїну на 2,06-2,70% в залежності від норм висіву кожного виду. 

Загальний вміст сирого протеїну при цьому в суміші гороху і горошку посівного 

склало відповідно 14,24-14,88%. Найвищий вміст сирого протеїну - 14,88% 

спостерігалося при нормі висіву 50% вівса і 50% гороху польового. Збільшився 

вміст сирого жиру від 2,28% (у одновидових посівах вівса) до 2,32-2,93% в 

залежності від норм висіву вівса і гороху польового, або на 0,30-0,65%. Загальний 

вміст його в двухкомпонентной суміші вівса і гороху польового склало 2,58-2,93% 

в залежності від норми висіву вівса і гороху польового. Найвищий вміст сирого 

жиру відзначено в рослинній масі вівса з горохом польовим з нормою їх висіву 

відповідно 50% + 50% (табл. 1). 

Таблиця 1 

Біохімічний склад рослинної маси однорічних бобово-злакових сумішей в 

залежності від норми висіву насіння (середнє за 2011-2013 рр.) 

Варіанти досліду, норми висіву 

компонентів 

Вміст в 1 кг сухої речовини,% 

протеїн жир клітковини зола БЭВ 

Овес 100% 12,18 2,28 24,84 6,85 53,84 

Горох посівний 100% 16,01 2,93 25,58 7,71 47,78 

Горох кормовий 100% 18,45 2,50 25,52 7,16 46,37 

Овес 30% + горох посівний 100% 15,10 2,32 24,89 6,90 50,80 

Овес 50% + горох посівний 50% 14,83 2,56 25,80 6,63 50,18 

Овес 50% + горох посівний 75% 13,86 2,75 25,17 6,70 51,52 

Овес 75% + горох посівний 50% 14,22 2,41 25,04 6,95 51,18 

Овес 50% + горох польовий 50% 14,88 2,62 25,87 6,54 49,43 

Овес 50% + горох польовий 75%  14,24 2,93 25,97 6,52 50,34 

Овес 75% + горох польовий 50% 14,39 2,58 25,29 6,39 51,35 

Овес 50% + горох посівний 25% + горох 

польовий 25% 
15,09 2,64 25,18 6,57 50,52 

Овес 50% + горох посівний 50% + горох 

польовий 50% 
14,72 2,77 25,63 6,41 50,46 

 

У трикомпонентних сумішах вміст сирого протеїну збільшилася до 14,72-

15,09%, або на 2,54-2,91% в порівнянні з одновидовим посівом вівса, в залежності 

від норм висіву вівса і бобових компонентів; в них найбільш високий вміст сирого 

протеїну відмічено при нормі висіву вівса 50%, горошку посівного 25% і гороху 

польового 25%. Збільшився вміст сирого жиру від 2,28% (у одновидових посівах 

вівса) до 2,64-2,77% в залежності від норм висіву вівса і бобових компонентів, або 

на 0,36-0,49%. Найвищий вміст сирого жиру відмічено в рослинній масі вівса 50%, 
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гороху польового 50% і горошку посівного 50%. 
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На осушуваних органогенних ґрунтах, що розміщені в заплавах малих і 

середніх річок і складають біля 800 тис. га органічне луківництво оптимально 

поєднується в концепцію сталого розвитку і раціонального природокористування 

[1,2]. Воно вимагає комплекс заходів зі збереження довкілля, де основну 

природоохоронну і стабілізуючу роль в агроландшафтах виконують луки [3,4]. 

Закономірності характерні для природніх луків є в основі існування і сіяних луків 

[5,6]. Створення сіяних травостоїв з підвищеним вмістом бобових – один із 



 XІІІ Міжнародна наукова конференція “Корми і кормовий білок” 6 серпня 2021 р. 

 

 

109 
 

найперспективніших напрямів ведення органічного луківництва. Додавання 

бобових трав до складу злакових підвищує продуктивність лучних угідь в 1,4-1,6 

рази, а за збором протеїну – у 2-2,5 рази порівняно зі злаковими травостоями [7,8]. 

Дослідженнями проведеними на Панфильській дослідній станції в 

попередні роки встановлено, що в сумісних посівах з злаковими бобові трави не 

витримують з ними конкуренції і їх відсоток в загальній масі травостою досить 

низький, так на другий рік вегетації рослин на рівні 50% коливався в межах -12-

16% за вмістом бобових, а 70% відповідно 24-27%.  На третьому році вегетації їх 

вміст не перевищував 7-11% [9]. 

Тому найкращим способом їх розміщення, як показують  дослідження є 

смугові посіви [10]. Важливим фактором і перевагою у вирощуванні смугових 

злаково-бобових посівів в даних умовах є те, що в зв’язку з кліматичними змінами 

і спекотним літнім періодом і як наслідок недостачею вологи на суходолі 

вирощувати багаторічні трави тут дедалі стає проблематичніше. На осушуваних 

органогенних ґрунтах з двохстороннім водним регулюванням такої проблеми, як 

правило не виникає. Вологість ґрунту за вегетаційний період тут коливається в 

межах 55-80% ПВ, що цілком достатньо для формування високих врожаїв 

багаторічних трав з використанням їх на два укоси [2]. 

Дослід з вирощування бобово-злакових смугових посівів в системі 

органічного луківництва, закладено в зоні Лісостепу на середньо-глибокому (1,8-

2,0 м) осушуваному староорному карбонатному торфовищі рогозо-осокового 

походження з високим ступенем розкладу, виведеному з інтенсивного обробітку 

в заплаві р.Супій (Панфильська дослідна станція Яготинського району Київської 

області).  

Обробіток ґрунту включає – після першого укосу трав, у другій декаді 

липня, проведення фрезування на 10-12 см пласта багаторічних трав з 

послідуючою оранкою на 25-30 см і посівом гірчиці білої в якості сидерату. 

Восени сидерат (16-18 т/га зеленої маси), заробляли важкими дисками в ґрунт. 

Весною наступного року проводиться дворазове дискування дисковими боронами 

БДТ-3, під останнє дискування вносяться органічні калійні добрива з розрахунку 

60 кг/га. Потім проводиться до і після посівне прикочування важкими болотними 

котками. 

Загальна площа дослідної ділянки 3,6×22 м = 79,2м2, повторність триразова. 

Після підготовки ґрунту посів бобово-злакових трав проведено у другій 

декаді травня почергово, смугами за схемою: 1 варіант – 2 рядки злакових + 2 

рядки бобових; 2 варіант – 4 рядки злакових + 4 рядки бобових; 3 варіант – 8 рядків 

злакових + 8 рядків бобових. Багаторічні бобово-злакові трави висівали 

звичайним способом з шириною міжрядь 15см. Для посіву трав  використана  

овочева сівалка точного висіву. Норма висіву багаторічних злакових трав 

рекомендованою травосумішкою з розрахунку – 18 кг/га., а бобових багаторічних 

трав відповідно: козлятник східний сорт Аякс – 22 кг/га; лядвенець рогатий сорт 

Кавказький бранець – 15 кг/га; люцерна посівна сорт Росана – 12 кг/га; люцерна 
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серповидна (жовта) сорт Наречена Півночі – 12 кг/га; конюшина лучна сорт 

Політанка – 14 кг/га, і сорт Либідь- 15 кг/га. Глибина заробки насіння 2-3см.  

Для посіву використовували  насіння з високою енергією проростання (92 -

96%) і висівали його у вологий ґрунт, що дало можливість отримати дружні сходи 

і забезпечити щільність  травостою в середньому для люцерни – 210 шт. 

/м2;конюшини лучної – 195 шт./м2; лядвенцю рогатого -204 шт./м2 і козлятнику 

східного- 186 шт./м2. 

Головною проблемою при вирощуванні багаторічних трав як злакових так і 

бобових в перший рік їх вегетації є боротьба з бур’янами. Серед мало річних 

бур’янів на осушених ґрунтах найбільше розповсюджені з групи ярих: лобода 

біла, щириця звичайна, гречка сланка, череда три роздільна, гірчиця польова, 

редька дика, мишій сизий, куряче просо, голінзога дрібноквіткова гірчак. Із групи 

зимуючих бур’янів – мокрець, ромашка непахуча, жовтушник прямий та ін. Із 

групи багаторічних - пирій повзучий, кульбаба лікарська і звичайна, м’ята 

болотна, підбіл, подорожник ланцетовидний, осот польовий і жовтий та ін. 

У досліді застосовувалися агротехнічні заходи боротьби з бур’янами це 

попередній посів сидератів з гірчиці білою, що значно провокувало сходи бур’янів 

з подальшою заробкою їх в грунт, а на суцільних посівах багаторічних бобово-

злакових травах у перший рік життя бур’яни знищуватимуться 2 разовим 

підкошуванням до початку їх цвітіння. 

Перший укіс трав проведено висотою зрізу над землею 6-8 см з метою 

кращого відростання травостою. 

Урожайність першого укосу бобово-злакового травостою була такою - 

самою високою на ділянках смугових посівів багаторічні злакові трави + люцерна 

посівна і вона складала - 14,3т/га зеленої маси або 2,8т/га сухої маси, відповідно  

на варіанті багаторічні злакові трави + конюшина лучна - 11,6т/га і 1,9т/га;  

багаторічні злакові трави +лядвенець рогатий - 10,2т/га і 1,6т/га; багаторічні 

злакові трави + козлятник східний - 6,3т/га  і 1,1т/га . 

Таким чином розробка теоретичних та практичних аспектів  впровадження 

органічного луківництва на осушуваних органогенних грунтах Лісостепу дає 

можливість виробництва екологічно безпечних збалансованих кормів для 

тваринництва з максимальним використанням біологічних чинників 

інтенсифікації. 

Основними практичними заходами підвищення продуктивного довголіття 

бобових трав у сіяних лучних бобово-злакових агроценозах є запровадження 

смугових посівів, що передбачає почергове розміщення злакових і бобових 

компонентів в окремі смуги. 
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Біологізація - один з перспективних напрямків в світовому землеробстві. 

Найбільш стабільно цей напрямок розвивається в країнах, що досягли високого 

рівня землекористування. У таких країнах широко застосовують і вдосконалюють 

природно-біологічну систему землеробства, що базується на плодозмінній 

сівозміні, використанні органічних добрив, сидератів і бобових культур в 

одновидових і бінарних посівах [Векленко Ю.А., Бугайов В.Д., Нагорняк М.М. 

Світова проблема балансу у силосуванні кукурудзи нарешті може вирішитися на 

Вінниччині. Овочі та фрукти. Липень 2020. С.34-35.]. В Україні альтернативні 

системи землеробства теж розробляються й удосконалюються впродовж останніх 

десятирічь [3]. Основною умовою росту і розвитку та формування кормової маси 

окремих видів в бінарних посівах є біологічна їх сумісність за характером 

взаємного впливу через кореневі виділення, коли фактор синергізму чи 

антагонізму у такій взаємодії є визначальним в доборі культур для сумісного 

вирощування та складає теоретичну основу побудови агроценозів [5].  

Попередніми дослідженнями встановлено, що під час вегетації між 

окремими видами рослин в бінарних посівах відбуваються складні 
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взаємовідносини, тому одним із факторів підвищення врожайності бобово-

злакових сумішок виступає ефективність використання біологічного азоту 

бобових видів злаковими культурами [1]. При цьому азотне живлення знижує 

конкурентоспроможність бобового компонента, але посилює ростові процеси 

злакового [Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Захлєбна Т.П., Ксенчіна О.М. Зміна 

ростових процесів однорічних культур залежно від способів вирощування, норм 

висіву та удобрення. Корми та кормовиробництво. 2019. Вип. 87. С. 43–49.]. 

Таким чином, за сучасних умов соціально-економічного стану країни моделі 

агрофітоценозів для виробництва різних видів кормів будуть сприяти підвищенню 

ефективності використання фотосинтетично активної радіації та зменшенню їх 

собівартості, що позитивно вплине на збільшення виробництва тваринницької 

продукції скотарства. 

В основу робочої гіпотези наших досліджень покладено ідею створення 

оптимальних умов для росту, розвитку рослин злакових і бобових культур в 

бінарних посівах на основі вивчення їх конкуруючої здатності, що забезпечить 

підвищення кормової продуктивності. Мета роботи - встановити рівень 

продуктивності та поживної цінності кормових культур за вирощування в 

бінарних посівах у порівнянні із традиційними способами їх вирощування, 

прийнятими в зоні правобережного Лісостепу. Об’єктом дослідження є процеси 

вивчення фітоценотичних відносин рослин під час росту, розвитку та формування 

врожаю одно та двохвидових ценозів, удосконалення їх технологій вирощування. 

Дослідження проводили на основі методологічних аспектів, які широко 

використовуються в міжнародній науковій практиці. Ділянки з посівами 

розміщували систематичним (послідовним) методом. Посівна площа ділянок 

становила – 50 м2, облікова – 25 м2. Наукова новизна результатів дослідження 

полягає у вивченні продуктивності бінарних посівів, виявленні і оцінці 

залежностей взаємовідносин між компонентами та проведенням порівняльної 

оцінки їх з одновидовими ценозами на основі сучасних методик. 

Нашими дослідженнями теоретично обґрунтовано проходження процесів 

росту, розвитку та формування урожайності та якості зеленої маси бінарних 

(ущільнених) посівів пізніх ярих однорічних культур (кукурудза, сорго цукрове, 

сорго суданське) із бобовими компонентами (соя, горошок посівний ярий, 

паннонський, горох польовий, серадела) в умовах правобережного Лісостепу та 

досліджено вплив технологічних прийомів на підвищення їх продуктивності. 

Встановлено, що за використання мінеральних добрив тривалість вегетаційного 

періоду бінарних посівів від сходів до молочно-воскової стиглості зерна, 

порівняно з неудобреним фоном, була довшою на 4–6 діб. Найвищу висоту 

забезпечили рослини сорго цукрового в одновидовому посіві за внесення 

мінеральних добрив у дозі N120P120K120 – 216 см, що на 8 см вище за рослини на 

неудобреному фоні. У зернобобових культур найбільшу довжину стебла - 91 см, 

забезпечили рослини горошку паннонського. У бінарних сумішках рослини 

злакових компонентів були нижчі на 5–7 см, а бобових - вищі на 10–11 см, 
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порівняно з одновидовими посівами. Забур’яненість посівів в значній мірі 

обумовлювалась способом сівби та рівнем удобрення. Найменша забур’яненість 

була на бінарних посівах з бобовими культурами - 7,4–11,7 шт./м2, в той час, як 

забур'яненість одновидових посівів становила 12,0–12,3 шт./м2.  

Найбільшу урожайність зеленої маси 45,2–48,6 т/га з виходом сухої 

речовини 11,0–11,9 т/га забезпечив бінарний посів сорго цукрового з горошком 

паннонським, що вказує на високу ефективність їх сумісного вирощування. 

Бінарні посіви кукурудзи з соєю та горошком посівним забезпечили урожайність 

зеленої маси 41,4–45,7 т/га та сухої речовини 9,91–11,1 т/га.  

Збільшення виходу кормових одиниць до 7,64–9,26 т/га та перетравного 

протеїну 0,64–0,72 т/га було зумовлено за рахунок добору зернобобових культур 

при сівбі із сорго цукровим та внесенням мінеральних добрив. У бінарних посівах 

за використання кукурудзи показники були нижчими та відповідно становили 

7,97–8,35 та 0,63–0,64 т/га, але найбільший вихід кормових одиниць та 

перетравного протеїну отримали за сівби кукурудзи із соєю.  

Найвищий приріст валової енергії забезпечує вирощування бінарних посівів 

сорго цукрового з горошком паннонським на фоні внесення N120P120K120 – 186,6 

ГДж/га, енергоємність 1 т сухої речовини становила 23,0 МДж/т. У бінарних 

посівах кукурудзи із соєю ці показники становили – 173,1 ГДж/га та 23,9 МДж/т 

відповідно. При внесенні мінеральних добрив N120P120K120 за вирощування 

бінарних посівів сорго цукрового отримано найвищі коефіцієнти енергетичної 

ефективності 6,5–6,8, а в бінарних посівах кукурудзи вони становили 5,5–6,0. 

Найбільший умовно чистий прибуток забезпечив бінарний посів сорго цукрового 

із горошком паннонським – 18021 грн/га з рівнем рентабельності виробництва 131 

% на фоні внесення N120P120K120. В бінарних посівах кукурудзи  з соєю показники 

становили 16131 грн/га і 119 % відповідно.  

Отже, на основі отриманих результатів досліджень, їх енергетичного та 

економічного аналізу для забезпечення підвищення біологічної ефективності 

кормової площі в 1,3-1,5 разу за рахунок оптимізації фітоценотичної конкуренції 

видів, одержання урожайності 41,4–48,6 т/га зеленої маси, 9,9-11,9 т/га сухої 

речовини, поліпшення протеїнової повноцінності кормів в 1,5-1,9 разу за рахунок 

одержання високоякісної вуглеводно-протеїнової рослинної сировини з вмістом 

перетравного протеїну 110-120 г/ к. од., агроформуванням центральної частини 

правобережного Лісостепу рекомендується застосовувати розроблений спосіб 

вирощування бінарних (ущільнених) посівів пізніх ярих однорічних культур; 

висівати кукурудзу шириною міжрядь 70 см і сою шириною міжрядь 15 см, сорго 

цукрове шириною міжрядь 45 см із горошком паннонським шириною міжрядь 15 

см та суданську траву шириною міжрядь 45 см із горошком посівним шириною 

міжрядь 15 см в одному напрямку; застосовувати на бінарних посівах систему 

удобрення з внесенням мінеральних добрив в дозі N120P120K120; збирання 

рослинної маси для заготівлі силосу проводити у фазу молочно-воскової стиглості 

зерна. 
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Згідно з прогнозами, глобальна зміна клімату призведе до підвищення 

температури, зміни географічної структури опадів і в майбутньому ─ збільшення 

частоти екстремальних кліматичних явищ, збільшення інтенсивності й тривалості 

посух [1, 2].  Шкідлива дія посухи полягає, передусім, у зневодненні та порушенні 

метаболічних процесів у рослинах, що призводить до розпаду білків, зміни 

колоїдно-хімічного стану цитоплазми клітини і, як наслідок, до зниження 

кількості накопиченої рослинами органічної речовини, менш інтенсивного 

накопиченн сухої речовини [3]. В цілому реакція рослин на посуху складна, і 

рослини під дією посухи виявляють різні адаптивні реакції на морфологічному, 

фізіологічному і молекулярному рівнях з великими генотипічними варіаціями, а 

тип реакції визначається інтенсивністю посухи і її тривалістю [4]. Виявлення та 

створення стійких до посухи генотипів – одна з головних задач селекційних 

програм, але створення високоврожайних сортів і реалізація їх потенціалу 

врожайності в посушливих умовах – надзвичайно складне завдання для 

селекціонерів [5].  

Для оцінки посухостійкості до найбільш доступних і поширених 

лабораторних методів належить метод з моделюванням дефіциту вологи в 
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розчинах з підвищеним осмотичним тиском. Більша кількість пророслих насінин 

свідчить про здатність сорту використовувати низькі запаси вологи в ґрунті та 

характеризує його посухостійкість. Таким чином, на ранніх етапах онтогенезу 

можна спрогнозувати стійкість генотипів до дефіциту ґрунтової вологи [6, 7] та 

виділити популяції, які показують толерантність до стресу в ранню фазу росту [8, 

9]. Прогнозувати рівень посухостійкості сільськогосподарських культур можна 

при пророщуванні насіння з використанням сахарози [8, 9], поліетиленгліколю 

(PEG) [10]. Цей метод має важливі переваги: простота і доступність виконання, 

низька трудомісткість і незалежність від погодних умов, що дозволяє проводити 

дослідження круглий рік. Насіння, що вирощується в осмотичних розчинах,  

імітує недолік вологи внаслідок того, що сахароза витягує воду з живих клітин. 

Посухостійкі рослини мають високу водоутримуючу здатність. Отже, чим більша 

кількість  насіння проростає на розчині сахарози, тим більшою стійкістю до 

посухи володіє рослина [8, 9].  

Одним з найважливіших етапів селекційного процесу є первинна оцінка 

посухостійкості великого набору популяцій з метою вибору кращого вихідного 

матеріалу. Розуміючи, що абсолютно точних аналітичних методів визначення 

ступеня стійкості сортів до несприятливих умов вирощування немає, ми виходили 

з того, що якщо методи оцінки мають під собою реальну фізіологічну основу, то, 

не претендуючи на повну характеристику стійкості, вони відображають важливу 

частину цих найскладніших властивостей рослин. 

У дослідах використовували розчини сахарози з осмотичним тиском від 3 

до 7 атм, з градацією в 2 атм. Для цього в 100 мл дистильованої води розчиняли 

4,3, 7,2 і 10,0 г сахарози, що обумовлювало осмотичний тиск 3; 5 і 7 атмосфер, 

відповідно. Контролем слугувала дистильована вода. Пророщування насіння 

проводили в чашках Петрі, в які поміщали кружки фільтрувального паперу. За 

кількістю насінин, пророслих у розчинах сахарози, визначався рівень 

посухостійкості популяції з урахуванням індексу сили росту проростків. 

Дослідження дозволили встановити, що рівень осмотичного стресу істотно 

впливав на кількість пророслого насіння, яка  знижувалася  зі збільшенням її рівня 

та мінімального значення (0–38,6%) досягала при концентрації 7, а в окремих  

популяцій – і при 5 атм. У популяцій Pr, Ver.d схожість насіння була 85,6 і 82,0% 

(контроль), при осмотичному стресі у 3 атм проросло насіння 83,0; 78,0%, при 5 

атм – 79,6; 72,0%, відповідно.   

Інтенсивність зміни індексу сили росту проростків у популяцій залежала від 

концентрації осмотичного стресу, з його збільшенням спостерігалися відмінності 

серед популяцій. Високими показниками схожості, довжини кореня і гіпокотиля, 

індексу сили росту проростків характеризувались популяції: Казачка ф.№2, Pr, 

Унітро.  

Важливого значення набувають фізіологічні методи діагностики 

функціонального стану рослин, які найбільш точно відображають їх стійкість. 

Найбільш інформативними є методи вивчення водного режиму листя: обводнення 
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тканин (ОТ), водного дефіциту (ВД) та водоутримуючої здатності (ВЗ) листя. 

Визначення яких проводили в фазі бутонізації на травостої люцерни кормового 

використання в період найбільшої напруженості стресових факторів (спекотна і 

посушлива погода) ‒ це липень, серпень і вересень (2-й укіс першого року життя, 

3-й та 4-й укоси другого року). 

Обводнення рослин є показником забезпеченості їх водою, необхідною для 

протікання біохімічних реакцій (тобто для життєдіяльності) і є одним з важливих 

показників водного режиму рослин.  Обводнення тканин листя є високим при 

зрошенні (81,88; 79,63; 78,42%) і низьким (69,20; 70,81; 71,84%) ‒ в умовах 

природного зволоження. З обводненням листків тісно пов’язаний водний дефіцит, 

але вони знаходяться в зворотній залежності один з одним (r = -0,986 при зрошенні 

і r = -0,863 в умовах природного зволоження). В умовах природного зволоження 

відбувається збільшення водного дефіциту з широкими коливаннями по сортах. 

Значний водний дефіцит виявлений в листках люцерни сорту Унітро з мінливістю: 

58,24% (2 укіс); 36,85 (3 укіс) і 37,12% ‒ у четвертому укосі. Під впливом посухи 

водний потенціал зростав і у сорту Елегія та склав 38,44 і 42,25%. Найнижчими 

показниками водного дефіциту (25,21–25,49 і 26,52–26,14%) характеризувалися 

популяції: M.g./M.agr. і Приморка в третьому і четвертому укосах другого року 

життя травостою. Максимально (50,28–29,96–33,0%) він проявився у стресовій 

ситуації (без поливу) і знижувався у рослин при зрошенні до 12,64–17,37–22,04%.  

Водоутримуюча здатність, яка пов'язана з втратою води, показує, що при 

зрошенні після 2 годин в’янення втрачається від 13,9 до 17,3% води, в 

подальшому, за 8 годин втрати зростають і становлять 30,3-34,6%, а за 1 годину ‒ 

3,78–4,31%. В умовах природного зволоження за 1 годину втрата води 

коливається від 1,78 до 2,84%, що майже в 1,5–2,0 рази менше, ніж у рослин, які 

вирощувалися в умовах зрошення. 

Популяції: M.agr.C., M.g./ M.agr., LRH і Ram. d. виділені з високою 

посухостійкістю (56,9–58,2%), Хоча, остання популяція не виділялася за 

показниками водного режиму, але характеризується найвищою посухостійкістю 

(58,2%), а генотип A.r.d. у числі кращих за водоутримуючою здатністю, але він не 

виділяється за посухостійкістю. 

Для більш детальної і об'єктивної оцінки селекційного матеріалу люцерни 

по посухостійкості ми використовували математичні індекси. Визначення 

посухостійкості через математичні індекси дуже доцільне, оскільки значно 

спрощується цей процес. Для визначення посухостійкості генотипів ми у своїх 

дослідженнях використовували 14 індексів: MP, SSI, TOL, YSI, YI, STI, GMP, RDI, 

DI, SSPI, M1STI, M2STI, ATI, HMР та  індекс стійкості до стресу ISR, розроблений 

нами. Вони оцінюють різні сторони стійкості сортів до нестачі вологи, тому 

повної відповідності між ними бути не може. У зв'язку з цим необхідно відібрати 

індекси, використання яких дозволили більш повно характеризувати і відібрати 

генотипи з високою посухостійкістю і врожайністю як цінні джерела для 

селекційних програм. 
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Результати дослідження показали, що на другий рік життя травостою 

врожайність популяцій люцерни при стресі (Ys) має найвищий позитивний 

кореляційний зв’язок (r = 0,922–1,000) з індексами YI, DI, M2STI, HMP та ISR. 

Також високу, але дещо нижчу залежність (r = 0,737–0,888) у неї відмічено  з 

індексами МР, YSI, STI, GMP, RDI та MSTI. Середній зв’язок (r = 0,598) між 

врожайністю при стресових умовах та модифікованим індексом толерантності до 

стресу M1STI обумовлено спрямованістю цього показника до відбору популяцій, 

вирощених за кращих умов. За посушливих умов висока від’ємна кореляційна  

залежність (r = -0,832) врожайності спостерігалася з індексом чутливості до 

посухи (SSI) та середня (r = -0,537) з індексами TOL та SSPI, а з індексом 

абіотичної толерантності (ATI) – низька, від’ємна (r = -0,150).  

За підсумками врожайності другого року можна зазначити: 

− популяції M.g./ П.п., LR/ H, Ram. d. та Зимостійка/М.К. найбільш слабо 

реагують на погіршення умов зволоження та формують найвищу врожайність 

зеленої маси (7,19‒7,23 кг/м2) в умовах природного зволоження; 

− популяції Син (с)./Приморка та M.g./ЦП-11 є пластичними та можуть 

формувати високі врожаї як при зрошенні (13,15‒13,23 кг/м2), так і в умовах 

природного зволоження (7,10‒7,11 кг/м2); 

− сорт Елегія вибагливий до умов зволоження, тому найбільшу врожайність 

формує при зрошенні (14,36 кг/м2). 

Висновки. Використовуючи різні методи для оцінки генотипів люцерни за 

посухостійкістю,  можна сказати, що первинну їх оцінку можна провести за 

допомогою різних осмотичних розчинів, як доповнення використовувати 

фізіологічні методи і остаточну оцінку селекційного матеріалу за цією ознакою – 

провести розрахунок через математичні індекси. 
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Розвиток тваринництва залежний від якісного виробництва кормів. У 

структурі природних кормових угідь України виділяють сінокоси 

(сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються і для заготівлі 

сіна) і пасовища (сільськогосподарські угіддя, які систематично 

використовуються для випасу тварин, а також інші земельні ділянки, придатні для 

випасу худоби). Вони нерівномірно розподілені по території країни як за площею, 

так і умовами їх місцезростання, способами використання і виробничого 

потенціалу Особливої актуальності набуває вивчення видових і сортових 

особливостей багаторічних бобових і злакових трав, їх реакції на агроекологічні 

умови вирощування та виявлення основних закономірностей формування 

агрофітоценозів й розробка ефективних прийомів управління їх продуктивністю 

на основі удосконалення видового складу травосумішок, доз мінеральних добрив, 

режимів використання травостоїв та прийомів інтенсифікації біологічної 

азотфіксації в агрофітоценозах з бобовими і злаковими травами. 

У  дослідженнях визначали вихід кормових одиниць та перетравного 

протеїну у кормі. 

Обґрунтовано необхідність добору багаторічних бобових трав та бобово-

злакових травосумішок для ліквідації дефіциту білка, який склався в системах 

кормовиробництва 

За вегетаційний період 2017  – 2018 року продуктивність бобово-злакових 

лучних травостоїв виявилась надзвичайно строкатою. Результати досліджень 

показали, що внесені азотні добрива на фоні Р60К90 і використанні травостою, при 

досягненні його господарської стиглості значно впливає на одержання високих 

врожаїв. 

Застосування комплексу досліджуваних факторів дозволили одержати 
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найвищу урожайність за вегетаційний період, фітоценози грястиці збірної, 

пажитниці багаторічної, тимофіївки лучної з конюшиною лучною та конюшиною 

гібридною при внесенні добрив нормі N45(30+15) – 16,0 т/га. 

 На контрольному варіанті (без удобрення) зібрано від 5,7 до 6,6 (при 

двохукісному) і від 6,2 до 7,5 т/га (при трьохукісному використанні) кормових 

одиниць. Фосфорно-калійні добрива в нормі  P60K90  забезпечили приріст сухої маси 

на 116 – 132%, урожайність сінокісного травостою від 116 –  до 121% кормових 

одиниць в порівнянні до контролю. Внесення азотних добрив у нормі N30 на 

фосфорно-калійному фоні (P60K90) забезпечило приріст урожаю від 125 до 135% т/га 

кормових одиниць.  
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Для посіву дуже важливо мати насіння з високими посівними якостями і 

врожайними властивостями. Врожайні властивості насіння  ̶  це його здатність 

формувати певну врожайність в конкретних умовах вирощування, оброблення та 

зберігання. Під посівними якостями розуміють сукупність властивостей і ознак 

насіння, що характеризують ступінь його придатність до посіву. Висівати 

потрібно тільки кондиційне насіння, посівні якості якого відповідають вимогам, 

зазначеним державними стандартами (ДСТУ). При інтенсифікації землеробства 

все більше буде зростати значення сортового насіння з високими посівними та 

врожайними якостями. Посів таким насінням при виконанні всіх технологічних 

операцій забезпечує отримання найвищих врожаїв хорошої якості. 

До показників посівних якостей насіння відноситься чистота, схожість, 

енергія проростання, маса 1000 насінин, вирівняність, натура зерна, вологість і 

відсутність зараженості. Їх визначають шляхом аналізу середнього зразка, взятого 

з партії насіння, з точним дотриманням правил, встановлених державним 

стандартом [1, 2]. 

Костриця очеретяна (тростинна) (Festuca arundinacea Schreb) – довгорічний, 

нещільно кущовий, верховий, озимого типу розвитку злак. Вид морозостійкий та 

стійкий проти посухи, підвищеної вологості та засолення ґрунту, добре реагує на 

внесення мінеральних добрив. Тривалість морфогенезу – 95 – 110 днів. У 

травостої утримується 10 і більше років [3]. 
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Визначається доброю врожайністю. Сіно і силос поїдається добре, особливо 

у сумішці з бобовими травами. В Лісостепу України може давати два укоси, після 

чого ще можливі 2–3 цикли пасовищного використання. Є добрим попередником 

ярих зернових культур і картоплі. Цінною біологічною особливістю її є здатність 

відростати до пізньої осені, тому використовується для осіннього випасання 

худоби. Витримує багаторазове скошування та випасання. До колосіння її охоче 

поїдають усі види худоби, проте при внесенні азоту в рослинах підвищується 

вміст алкалоїдів (частіше перолін). Підживлення фосфором і калієм зменшує 

вміст алкалоїдів. На сіно скошують перед цвітінням, інакше кормова цінність його 

зменшується [4]. 

Урожай насіння костриці очеретяної забезпечує з другого року 

використання. Перший рік і особливо пізні літні посіви дають низький урожай, 

тому насінники найкраще закладати ранньою весно. Насінники слід розміщувати 

на родючих, неперезволожених, чистих від бур᾽янів грунтах, а також на 

окультурених торфовищах у спеціальних або польових чи кормових сівозмінах. 

Щоб уникнути перезапилення, а також пошкодження посівів шкідниками при 

закладці насінників необхідно витримувати просторову ізоляцію від інших видів 

трав та від старих посівів цього ж виду на віддалі не менше 600  ̶ 800 м [5].  

Дослідження проводяться в Передкарпатському відділі наукових 

досліджень  Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.   

Дослід закладено в 2019 році на  дерново-підзолистих  поверхнево оглеєних 

суглинкових грунтах з вмістом в орному шарі (0-20 см): гумусу 1,8 % (за 

Тюріним), рН сольової витяжки  ̶  5,0; лужногідралізованого азоту 113 мг/кг 

ґрунту (за Корнфілдом), рухомого фосфору та обмінного калію (за Чириковим) 

відповідно 74 і 78 мг/кг ґрунту. Попередником костриці очеретяної була озима 

пшениця.  

Посівна площа ділянок 35 м2, облікова 20 м2. Дослід закладено черезрядним 

способом (ширина міжрядь 30 см) в десяти варіантах. Повторність чотирьох 

разова. Дослідження проводяться на сортах костриці очеретяної Смерічка 

(виведений селекцією Передкарпатської дослідної станції), а також сорт Людмила 

(створений Інститутом кормів сільського господарства Поділля НААН). Обидва 

сорти занесено до Державного реєстру сортів рослин України [6]. Схема досліду 

наступна: 

1. Контроль 

2. N30P30К30 

3. N30P30К30+ біохелат 

4. N60P60К60 

5. N60P60К60+ біохелат 

Норма висіву костриці очеретяної при черезрядному посіві 12 кг/га, що 

еквівалентне 5,3 млн. штук насінин. У фазі кущіння по вегетуючій масі обробляли 

ділянки бактеріальним екологічно чистим, високоефективним  мікродобривом 

«Біохелат», із нормою внесення 2 л/га. 
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Мінеральні та бактеріальні добрива впливають на посівні якості насіння: із 

збільшенням мінеральних добрив збільшувалась маса 1000 насінин, енергія 

проростання та його схожість. 

За результатами досліджень встановлено, що насіння з високими якісними 

показниками формується при оптимальних умовах живлення. Найбільш 

виповнене насіння одержали з ділянок де вносили N60P60К60+ біохелат, середня 

маса 1000 насінин становила відповідно 1,97  ̶  1,92 г., енергія проростання 88  ̶  

89% і схожість 91 ̶  89%, при середніх показниках на контролі відповідно 1,64  ̶  

1,62 г.; 69  ̶  70%; 81 ̶  80%. 

 

Список використаних джерел 

1. Микитенко А. О. Кращі сорти і особливості селекції багаторічних трав. 

Київ: Урожай, 1973. 132 с. 

2. Зінченко Б. С., Дробець П. Т., Мацьків О. І. Довідник по виробництву 

насіння багаторічних трав. Київ, 1990. 232 с. 

3. Агроекобіологічні основи створення та використання лучних 

фітоценозів. М. Т. Ярмолюк та ін. Львів, 2013. 304 с. 

4. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. 

За ред. В. В. Лихочвора, В. Ф. Петриченка. Львів: НВФ «Українські технології», 

2010. 1088 с. 

5. Микитенко А. П., Половий М. П. Насінництво багаторічних трав. Київ, 

1976. 183 с. 

6. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 

2021 рік (реєстр є чинний станом на 20.04.2021 р.). Міністерство аграрної політики 

та продовольства. Київ, 2021. 523 с. 

 

 



 XІІІ Міжнародна наукова конференція “Корми і кормовий білок” 6 серпня 2021 р. 

 

 

126 
 

IV. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАГОТІВЛІ, ЗБЕРІГАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ 
УДК 631.352/633.31/37 

Жуков Володимир  
кандидат с.- г. наук, с. н. с. 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 

м. Вінниця 

Кузьменко Володимир  
кандидат технічних наук 

ННЦ ««Інститут механізації та електрифікації 

сільського господарства»» НААН  

смт. Глеваха 

 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ СКОШУВАННЯ ТРАВ З 

КОНДИЦІЮВАННЯМ ПРИ ЗАГОТІВЛІ ПРЕСОВАНОГО СІНА  

 

Ключові слова: люцерна, сіно, сушіння, вологовіддача, плющення, шеврони.  

 

Zhukov Volodumur 
Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research 

Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAAS 

Vinnitsia 

Kuzmenko Volodumur 
Candidate of Technical Sciences 

National Scientific Center 

«Institute of Agricultural Engineering and Electrification» NAAS 

Glevakha 

 

TECHNOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE PROCESS OF GRASS 

MOWING WITH CONDITIONING IN HARVESTING PRESSED HAY 

 

Keywords: alfalfa, hay, grying, moisture transfer, flattening, chevrons. 

 

Традиційні технології і технічні засоби заготівлі кормів із трав приводять до 

втрати 40 і більше % поживних речовин наявних у рослинній масі, причому 

втрачаються дефіцитні протеїновмістні та вітамінні складові. В системі 

технологічних операцій заготівлі пресованого сіна обов’язковим елементом є 

скошування трав із застосуванням пристроїв для кондиціювання зеленої маси у 

потоці [1, 2]. В залежності від кількості технологічних операцій при заготівлі 

кормів із трав питомі енергозатрати на процеси скошування можуть досягати 8-

12, а в окремих випадках і до 22 % [3]. Існуючі на сьогоднішній день швидкісні 
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ротаційні косарки мають високу пропускну здатність, але надзвичайно 

енергомісткі. Зниження їх енергомісткості дасть змогу зменшити витрати палива 

на одиницю площі і відповідно здешевити отриманий корм (табл. 1). 

Таблиця 1 

Технічні параметри причіпних косарок в комбінації з кондиціонером 

Марка 

Робоча 

ширина, 

м 

Продуктивність, 

га/год 

Кількість 

дисків 

Маса, 

кг 

Кондиціонер 

пальцевий вальцевий 

Novocat 

307T 
3,04 3,62 7 1950* Х 2150 кг Х 2350 кг 

Novocat 

3007T 
3,04 3,66 7 2050 Х 2150 кг Х - 

Novocat 

3507T 
3,46 4,24 8 2220 Х 2350 Х - 

 

Важливим елементом зменшення енергоємності процесу є підвищення 

швидкості скошування і зменшення швидкості транспортування маси при 

укладанні у валки, шляхом введення роздільного приводу на скошуючі ножі та 

транспортуючий барабан ротаційних косарок з верхнім приводом. Наведені 

варіанти зниження енергомісткості при скошуванні бобових трав ротаційними 

косарками, потребує нових конструктивних рішень, з визначення взаємозв’язку 

між режимами і параметрами роботи механізмів запропонованих робочих органів,  

дослідження та перевірки їх у виробничих умовах. 

Теорія безпідпорного скошування рослинної маси [4] показує, що косовиця 

бобових трав (при урожайності понад 30 т/а), можлива при швидкостях обертання 

ножів 8,5-12,0 м/с, однак надійне скошування суцільного переплутаного та 

полеглого травостою можливе дише при колових швидкостях в межах 15-45 м/с, 

причому вище значення відповідає багатокомпонентним бобово-злаковим 

травосумішкам. На практиці ножі сучасних ротаційних косарок досягають 

швидкостей 80-90 м/с, що забезпечує якісний зріз навіть при частковому затуплені 

ножів та при зменшенні зусилля на зрізання, оскільки воно обернено пропорційне 

швидкості різання зеленої маси [5]. 

Перспективними з точки зору продуктивності МТА при скошуванні саме 

бобових трав на сіно, слід вважати причіпні ротаційні чотирибарабанні косарки-

кондиціонери з шириною захвату 3,2-3,6 м та з системою агрегатування, що 

дозволяє працювати як з правої, так і з лівої сторони енергозасобу. Комбінація 

барабанних (дискових) косарок-кондиціонерів фронтальних та заднєнавісних на 

тракторах (енергозасобах) з переднім та заднім ВВП, дозволяє збільшити ширину 

захвату до 7,2-8,0 м. Разом з тим до істотного збільшення експлуатаційної маси 

приводить виконання таких косарок причіпними. Це пояснюється необхідністю 

додаткового використання матеріалів на виготовлення рами, яка опирається на 

два колеса та причіпного пристрою, подовженням гідрокомунікацій машинно-

тракторного агрегату. Причіпні жатки найтяжчі з усіх конструкцій, але вони 
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мають можливість виконувати всі вимоги технології заготівлі кормів, в тому числі 

і забезпечують човниковий рух по полю, монтаж (дообладнання) кондиціюючого 

пристрою і укладання з його допомогою здвоєних валків, що в кінцевому 

результаті забезпечує ширину захвату понад 4 м в одному агрегаті. Рекомендована 

потужність на привід жаток, також зростає із збільшенням ширини захвату. При 

цьому необхідно зауважити, що використання кондиціюючих пристроїв, збільшує 

потребу в потужності енергозасобу на 12-20 % на 1 м ширини захвату. 

Використання шевро нових (вальцевих) або бітерних кондиціонерів з 

ротаційними жатками, також приводить до зростання енерговитрат на 1,5-3,0 кВт 

на 1 м ширини захвату. Тому ротаційні косарки більш матеріалоємкі та 

енергомісткі, але вони мають підвищену робочу швидкість і більш надійно 

виконують технологічний процес динамічного плющення в потоці. 
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Перспективні технології заготівлі об’ємистих кормів базуються на 

використанні менш енергоємної техніки (універсальних багатоопераційних 

комплексів з низькими затратами палива на одиницю експлуатаційного часу та 

високим рівнем завантаження на протязі всього періоду заготівлі), маловитратних 

операціях активного польового пров`ялювання (динамічне кондиціювання в 

потоці), при чіткій синхронізації операцій підбирання, завантаження та роз-

вантаження сховищ, особливо типових, капітальних [1, 2]. 

Для заготівлі сіна, сінажу та силосу з пров’яленої маси бобових трав, в серії 

досліджень (2019-2020 р.р.), використовували причіпні, навісні та самохідні 

агрегати з обгумованими плющильними вальцями, які ефективні при скошуванні 

бобових і злакових трав з врожайністю зеленої маси понад 300 ц/га. Через 3-4 

години після скошування, використовуючи відцентрові одно- та двороторні 

ворушилки та колісно-пальцеві граблі, проводили операції обертання та 

вспушування валків для більш рівномірної вологовіддачі. При таких операціях, в 

сприятливих погодних умовах, вологість маси за 5-6 годин пров`ялювання 

знижувалась до 55-60 %. Для зменшення механічних втрат при ворушінні 
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пересушеної маси (при вологостях менше 50 %), використовували ротаційні одно- 

та двороторні граблі, з пониженою швидкістю обертанні граблин (для бобових 

трав з коловою швидкістю до 6 м/с, для бобово-злакових травосумішей з вмістом 

бобового компоненту в межах 40 % - до 12 м/с) в комплексі з сучасними 

енергозасобами МТЗ-1221, МТЗ-80/82, ЮМЗ-6Л, середня розрахункова 

енергоємність яких не перевищувала 105-129,9 МДж/год. 

Результати випробувань сучасних марок ротаційних косарок обладнаних 

кондиціонерами типів XZ (з V-подібними нейлоновими пальцями) та XM (з 

обгумованими шевронними вальцями), представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні технічні та експлуатаційні показники роботи сучасних ротаційних 

косарок-кондиціонерів при заготівлі сіна та сінажу 

Показник роботи 
Марка сільгоспмашини 

FC 243Gill EasyCut 280CV Disco210RC 

Експлуатаційна маса, кг 920/1050* 1088 880 

Ширина захвату, м 2,42 2,71 2,10 

Урожайність трав при 

випробуваннях, т/га: 
   

- злакових 32,3 28,9 30,6 

- бобових 37,1 30,4 32,5 

Вологість зеленої маси, %:    

- злакових 72,1 75,4 77,4 

- бобових 78,3 80,8 76,8 

Робоча швидкість, км/год 9,3 9,5 10,2 

Продуктивність за годину 

чистого часу, га/год 
2,36 2,88 2,35 

Витрати палива, кг/га 4,2 5,4 5,1 

Кількість проведених 

випробувань 
12 10 6 

*Косарка-плющилка задньонавісна з відбиваючим кожухом і вмонтованою гребінкою у 

варіанті зV-подібними нейлоновими пальцями та із варіантом обгумованих шевронових 

вальців. 

 

З наведених даних видно, що середня швидкість серійних та 

експериментальних ротаційних косарок знаходиться в межах 10-12 км/год. З 

врахуванням ширини захвату пояснюється і зміна продуктивності агрегатів при 

косовиці злакових та бобових трав різної вологості (при різній фазі розвитку- 

бутонізація - цвітіння), яка зростає із збільшенням робочої швидкості, яка 

фактично складає 0,97-1,12 га/год на метр захвату робочими органами. Як і 

очікувалось, з ростом ширини захвату косарок зазначених типів, збільшувалась їх 

експлуатаційна маса, та потужність приводу. Ріст цих експлуатаційних параметрів 

носив лінійний характер. Для подальшого збільшення ширини захвату необхідне 

комбінування причіпних  косарок з фронтальними. Фронтальні барабанні 

ротаційні косарки легші, а дискові  відповідають по масі начіпним. Необхідність 
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використання додаткового робочого пристрою - кондиціюючого апарату в 

косарках дискового типу, приводить до збільшення експлуатаційної маси на 200-

250 кг. Економію невідновних енергоносіїв (дизельного пального, бензину, газу), 

забезпечують перспективні технологічні схеми заготівлі сіна та сінажу та 

пресованих в тюки і рулони різної щільності з обгортання або без обгортання 

плівковими матеріалами. Вимоги стандартів свідчать, що довжина різки сінажної 

сировини повинна бути в межах 3-4 см (80 % по масі). Рулонні прес-підбирачі, що 

застосовувались в технологічній ланці, за рахунок багатоножового різального 

апарату, давали середньозважену довжину різки 8-10 см, що значно спрощувало 

процес формування рулонів правильної геометричної форми  з високим ступенем 

рівномірності пресування. Застосування обмотувальників типу ELHO 1820 

(Фінляндія) агрегатованих з прес-підбирачем КR-130S (Німеччина)для 

приготування сінажу і з КR-160S (Німеччина) для приготування сіна, вимагало 

надзвичайно рівномірної прямолінійності та щільності валків по всій довжині 

гону. Маса погонного метра, при ширині рівній ширині захвату підбирича (1200 

мм), не повинна відрізнятись більше ніж на 10-12 %. В противному випадку 

формування рулону відбувається нерівномірно, утворюються місця різної 

щільності, в яких виникає спонтанне саморозігрівання. Бажаний переріз валка для 

якісної роботи прес-підбирача з постійним об`ємом камери пресування і 

обмотувача рулонів – рівномірно-прямокутна без видимих нерівностей і 

ущільнень. 

При традиційній системі заготівлі сінажу в траншеях оптимальна ступінь 

подрібнення пров`яленої маси для отримання якісного корму становить 1,5-2,0 см, 

в такому випадку вона найкраще ущільнюється і зберігається. В такому сінажі 

міститься 0,76 к.од., і 97,6 грамів перетравного протеїну. При кондиціюванні 

зеленої маси зростає швидкість вологовіддачі на 21-26 %, що в кінцевому 

результаті приводить до підвищення протеїнової поживності на 12,8 та 13,2 %.  
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Однією з важливих екологічних проблем XXI століття є зміна 

загальнопланетарного клімату. Під впливом основних факторів кліматоутворення 

– тепла, вологи, тривалості світлового дня, формується відповідна рослинність. 

Незважаючи на досить високі темпи інтенсифікації рослинництва, українські 

врожаї вагомо залежать від умов вирощування, а погодна складова врожаю в 

Україні становить не менше 50 % [1].  

До негативних змін клімату можна віднести підвищення температури 
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повітря, посилення дії посух, скорочення сніжного покриву, порушення 

рівномірності надходження атмосферних опадів, що в комплексі призводить 

активізації ерозійних процесів, деградації ґрунтів, зниженню врожайності та змін 

хімічного складу, зокрема основної вуглеводної частини корму [2, 6].  

Зміна клімату в Україні перш за все зумовлюється глобальним потеплінням, 

що є прямим наслідком посухи, яка негативно впливає на врожайність 

сільськогосподарських культур [4]. Люцерна посівна (Medicago sativa) – це 

багаторічна рослина, що культивується як кормова культура. Вона займає 

провідну роль у вирішенні проблем рослинного білку та вуглеводів, тому 

збільшення площ посіву цієї багаторічної бобової трави є обов’язковим 

компонентом систем органічного землеробства. Висока кормова цінність люцерни 

поєднується з її високою продуктивністю. Вона швидко росте, надаючи впродовж 

літа ніжний поживний корм [3, 5].  

Врожайність зеленої маси люцерни посівної становить 400–600 ц/га, сіна 

50–120 ц/га. Метою наших досліджень було визначення вуглеводно-лігнінового 

складу зеленої маси люцерни посівної, враховуючи адаптивні зміни температури 

навколишнього середовища у продовж квітня–липня 2019–2021 років в умовах 

Лісостепу Правобережного. Вуглеводно-лігніновий комплекс налічує наступні 

показники: суму легкогідролізованих цукрів, що у свою чергу поділяється на 

загальний цукор, крохмаль, геміцелюлозу; та важкогідролізований залишок, що  

представлений целюлозою і лігніном. 

На рисунку 1 наведено середньодобову температуру по Вінницькій області, 

у місяці найактивнішого росту зеленої маси від початку бутонізації до цвітіння 

люцерни посівної. Найтепліший квітень і травень відмічено в 2019 року, середня 

температура досягла +7,7°C та +11.40°C. У червні та липні найтеплішим виявився 

2020 рік, де середньодобова температура місяця досягла +19,5°C.  

 

 
Рис 1. Середньодобова температура по Вінницькій області, °С [7] 

 

Таблиця 1 характеризує хімічний склад зеленої маси люцерни посівної різних 

укосів у фази від початку бутонізації до цвітіння. Встановлено, що за вмістом 

легкодоступних вуглеводів зелена маса люцерни посівної на початок бутонізації 
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була найвища у 2020 році, на рівні 43,3 %. У період повної бутонізації в результаті 

зниження температури протягом травня, кількість легкодоступних вуглеводів 

знизилась на 20 %, за рахунок того що геміцелюлоза (напівклітковина) мало 

утворювалась.  

Таблиця 1  

Порівняльна оцінка вуглеводно-лігнінового комплексу різних фаз розвитку 

зеленої маси люцерни посівної впродовж 2019–2021 рр. 

Показник 

Початок 

бутонізації 
Бутонізація Початок цвітіння Цвітіння 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Сума легко 

гідролізованих 

вуглеводів, % 

33,1 43,3 40,8 24,4 23,3 39,3 27,7 15,5 27,5 24,2 10,8 14,0 

Цукор, % 7,8 2,5 7,8 6,2 2,2 7,2 4,4 1,9 5,0 2,0 1,5 2,4 

Крохмаль, % 5,0 4,5 5,0 4,1 4,5 3,8 2,9 1,9 2,5 3,2 5,7 4,3 

Геміцелюлоза,% 19,3 34,4 26,6 13,4 15,8 26,9 19,4 11,1 19,0 18,0 3,4 6,9 

Целюлоза, % 10,2 9,9 10,8 11,5 15,9 11,3 16,1 12,7 14,1 17,2 15,7 18,2 

Лігнін, % 4,1 3,8 2,1 4,5 4,7 3,1 6,0 5,0 5,6 6,2 6,0 6,4 

 

Натомість у цей самий період збільшився уміст целюлози відносно інших 

років. У подальшому розвитку рослини під час цвітіння у зеленій масі люцерни 

збільшувався уміст важкогідролізованих вуглеводів. Посушливим та жарким 

виявився червень 2021 року, тому вміст целюлози в зеленій масі відносно інших 

років збільшився на 1 % відносно 2019 року та на 2,5 % відносно 2020 року.  

Висновок. На якість сіна та сінажу виготовленого з зеленої маси люцерни 

посівної впливають різні фази стиглості, період скошування, а також 

температурний фактор. За рахунок лабільності температури навколишнього 

середовища швидко змінюється вміст та співвідношенням вуглеводних фракцій а 

також тривалості фаз стиглості від початку бутонізації до цвітіння. 
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Контроль якості та безпеки кормів забезпечить ефективне їх використання, 

гарний фізіологічний стан тварин, збільшення виробництва якісної тваринницької 

продукції, зниження її собівартості.  

Використання інформаційно-довідкової бази хімічного складу кормів 

призводить до неточностей при складанні раціонів, планів заготівлі та 

використання кормів.  Тому науковці Інституту кормів та сільського господарства 

Поділля НААН постійно звертають увагу на необхідність, хоча б раз у 2-3 роки 

аналізувати корми, які вирощуються на ґрунтах господарства, щоб створити 

власну інформаційно-довідкову базу їх хімічного складу.  Що до показників 

безпеки (мікотоксинів, важких металів, нітратів та нітритів, радіонуклидів та 

інших), то їх необхідно контролювати у кожній партії кормів. 

Так, якісний за хімічним складом та поживністю силос одержують з зеленої 

маси кукурудзи у фазу молочно-воскової та воскової стиглості зерна, коли вміст 

вологи у ній не нижче 65%. Що до зерна то його вологість може досягати 30-40% 

і навіть більше. При такій вологості зерно дуже швидко уражається грибами і стає 

джерелом для їх розповсюдження. Моніторинг  вмісту мікотоксинів у фуражному 

зерні кукурудзи, яке збирається на полях Вінницької області, доводить, що такі 

продукти життєдіяльності грибів, як афлотоксин, дезоксиніваленон, зеараленон, 

Т-2 токсин є присутніми у ньому і їх вміст часто перевищує допустимі рівні 

(рис.1).  
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Рис. 1. Вміст мікотоксинів у фуражному зерні кукурудзи 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Мінімальний вміст афлатоксину визначений у зерні кукурудзи 0,022мг/кг, а 

максимальний 0,21мг/кг при тому, що допустимий рівень цього мікотоксину 

0,1мг/кг відповідно ДСТУ 4525:2006 – стандарту діючому в Україні [1]. Якщо 

звернутися до норм схвалених європейськими та міжнародними вимогами 

контролю то допустимий рівень афлатоксину у кормах не повинен перевищувати 

0,005-0,01мг/кг, тобто у 10 раз нижчий. Чому така різниця пояснити складно, але 

слід враховувати, що  даний концероген, як і всі решта має здатність 

накопичуватися у організмі та спричиняє виникнення ряду захворювань причому, 

як у людини так і у тварин. Є дві грибкові культури – основні продуценти 

афлатоксину – Aspergillus flavus і Aspergillus parasiticus [2, 3]. Ці гриби 

передаються через ґрунт, а розвиваються і ростуть на насінні рослин, адже це  для 

них багате поживними речовинами та найкраще для розвитку та життєдіяльності 

середовище. Афлатоксин продукується грибами під час збирання врожаю та під 

час збирання. Цьому сприяє будь яке порушення технології зберігання та 

переробки [4].  

Під час закладання силосної маси слід обов’язково контролювати 

присутність спор грибів та продуктів їх життєдіяльності. Важливо для 

підтвердження безпечності корму контролювати у ньому кількість пліснявих 

грибів, якщо їх вміст більше 5000 на 1г корму, це є величезною проблемою [5].  У 

такому кормі накопичуються мікотоксини і якщо  Aspergillus flavus i parasiticu 

продукують один вид мікотоксину – афлатоксин, то родина Fusarium продукує як 

мінімум чотири види мікотоксинів: зеараленон, дезоксиніваленон, Т-2 токсин і 

фумінізин. І якщо один мікотоксин присутній у кормах спричиняє токсичну дію 

на всі процеси у організмі то в сумі токсична дія подвоюється і потроюється. У 

фуражному зерні кукурудзи вміст зеараленону досягає 3,51мг/кг при 
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допустимому рівні 3,0мг/кг, а Т-2 токсину  0,61мг/кг  при допустимому рівні 

0,2мг/кг.  

Встановлено, що у фуражному зерні злакових культур слід впершу чергу 

визначити вміст дезоксиніваленону та зеараленону, але їх допустимі рівні у 

відповідності до стандартів 1,0-2,0мг/кг і 3,0мг/кг (рис. 2).  

 
Рис. 2. Вміст мікотоксинів у фуражному зерні злакових культур 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Поряд з цим допустимий рівень афлатоксину і зеараленону у десятки раз 

менші, а тому їх присутність небажана навіть у сотих долях. 

За даними Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН 

вміст дезоксиніваленону у зерні кукурудзи знаходиться в межах від 0,93мг/кг до 

3,14мг/кг, тоді, як його допустимий рівень у відповідності до стандарту на 

продовольчі і технічні потреби та експортування 0,5-1,0мг/кг, на кормові цілі – 

1,0-2,0мг/кг. Цікаво, що у силосі з зелених рослин відповідно стандарту ДСТУ 

4782:2007 допустимий рівень цього токсину у перерахунку на суху речовину 

0,2мг/кг [6].  Якщо брати до уваги норми схвалені європейськими та 

міжнародними вимогами контролю, то не більше 2,0мг/кг. Така невідповідність 

має бути виправлена, або належним чином обгрунтована. Вивчаючи накопичення 

цього мікотоксину у зеленій силосній масі та силосі з неї, встановлено, що його 

кількість у останньому знижується у 1,5 рази (табл. 1).  

Таблиця 1 

Вміст дезоксиніваленону (ДОН) у зеленій масі та силосі люцерни, мг/кг 

Показники Афлатоксин ДОН Т-2 токсин Зеараленол 

Допустимий 

рівень 
0,1 0,2 0,2 3,0 

Зелена маса 0,015 2,7 0,15 0,07 

Силос 0,02 1,7 0,11 0,19 

Джерело: власні дослідження автора 
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Тобто, якщо вміст афлотоксину і зеараленону підвищується у 1,3 і 2,7 раз, 

то вміст дезоксиніваленону і Т-2 токсину знижується. Це слід враховувати під час 

контролю якості та безпеки силосної маси і силосу.  

Науковцями світу встановлено, що 25% кормів, які використовуються для 

годівлі сільськогосподарських тварин заражені пліснявими грибами. Їх відомо 

близько 300 видів. В першу чергу звертають увагу на аспергіліус і пеніциліум – 

складські плісняві гриби, а також фузаріум – розвивається у рослині під час всього 

періоду її вегетації та зберіганні. Це підтверджено і дослідженнями проведеними 

у Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН. Встановлено, що з 

чотирьох мікотоксинів афлатоксину, охратоксину, зеараленону та Т-2 токсину, у 

зеленій масі кормових культур найбільший вміст останніх двох (рис. 2). 

 

 
Рис. 3.  Вміст мікотоксинів у зеленій масі кормових культур 

Джерело: власні дослідження автора 

 

Відповідно, якщо виникла підозра, що зелений корм заражений пліснявими 

грибами необхідно обов’язково промоніторити  вміст зеараленону і Т-2 токсину. 

Якщо їх вміст не перевищує показники 3,0мг/кг і 0,2мг/кг відповідно, корм не 

завдасть шкоди тварині, але слід пам’ятати про накопичення мікотоксинів у 

організмі, тому навіть незначна кількість цих речовин несе загрозу, а якщо у кормі 

виявлені спори грибів він є небезпечним. 

Зоотехніки господарств мають бути дуже уважні, що до мікотоксинів у 

кормах, адже досліджено, що афлатоксин, який спожила корова у складі кормів 

через 72 години надходить у склад молока, а його допустимий рівень у ньому 

лише 0,001мг/кг [7].    

На сьогоднішній день технології, які б  гарантували виготовлення кормів 

чистих від  токсинів є абсолютно недосяжні. Контамінація ними кормів існує на 

кожному з етапів їх виробництва, але цю небезпеку можна мінімізувати шляхом 
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дотримання відповідних вимог під час вирощування, збирання, виготовлення та 

зберігання. 
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В офіційній медицині і ветеринарії широко використовується багато 

імуностимулюючих та імуномодулюючих рослин. Але є ще імунокоректори. Всі 

згадані вище препарати зміцнюють імунітет, але дія їх різна. Якщо 

імуностимулятори змушують організм виробляти додаткові імунні клітини, то 

імуномодулятори змінюють роботу всієї імунної системи або її окремих ланок. 

Імунокоректори ж впливають на організм так, що він сам починає виробляти 

гормони, необхідні для активної роботи імунної системи. Діють ці препарати, на 

відміну від тих же імуностимуляторів, досить м’яко.  

Сьогодні випускають такі види імуномодуляторів, як імуномодулятори 

тваринного, мікробного, рослинного та синтетичного походження. 

Імуномодулятори тваринного походження, отримані з вилочкової залози та 

кісткового мозку тварин. З вилочкової залози тварин отримано ряд екстрактивних 

препаратів – тималін, тимоптин, вилозен, які застосовують для стимуляції 

імунітету зі зміною клітинної ланки імунітету. З кісткового мозку виділили 

препарат В-активін (міелопід), які застосовують при порушеннях імунітету зі 
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зміною гуморальної ланки імунітету. 

Імуномодулятори мікробного походження отримують шляхом спеціальної 

обробки найбільш поширених збудників захворювань верхніх дихальних шляхів 

– імудон, рибомунил, бронхомуна. Вони стимулюють природні механізми захисту 

організму від інфекцій дихальних шляхів. 

До імуномодуляторів рослинного походження відносять більшість 

екстрактів отриманих з лікарських рослин. Вони стимулюють кістково мозкове 

кровотворення, підвищують активність фагоцитів і клітин печінки, що 

відповідають за імунітет, зміцнюють захисні сили організму. Імоностимулятори 

синтетичного походження різні за хімічною структурою – левамізол, тимоген та 

інші. Їх призначають при хронічних вірусних та бактеріальних інфекціях [3]. 

Крім препаратів штучно синтезованих в даний час активно 

використовуються також імуномодулятори та імуностимулятори рослинного 

походження. Такі препарати природно і поступово відновлюють організм, при 

цьому не змінюючи гормональний баланс. Ці препарати створюються на основі 

лікарських рослин: кропиви, цикорію, медунки, деревію, конюшини. Крім 

лікарських рослин, імуностимулюючими властивостями володіють також деякі 

харчові рослини. 

Дуже потужними властивостями імуностимулятора володіє ехінацея [1, 2, 

4, 5]. Це трав'яниста багаторічна рослина, екстракт якої сьогодні дуже часто 

застосовується і як в косметиці, так і при виготовленні лікарських препаратів. 

Ехінацея сприяє утворенню червоних кров'яних тілець, вона збагачує організм 

селеном, кальцієм, кремнієм, вітамінами А, D, Е та іншими, не менш важливими 

для життєдіяльності і зміцнення імунної системи елементами.  

Крім того, препарати, створені на основі ехінацеї, володіють 

протиалергічним, сечогінним, протизапальним, антибактеріальним, антивірусним 

впливом. 

Відомі своїми імуностимулювальними властивостями рослини родини 

аралієві – до цієї групи рослин належать такі ефективні адаптогени, як женьшень, 

елеутерокок, заманиха, а також представник родини лимонникові лимонник 

китайський. 

Подібними властивостями володіє також родіола рожева, або золотий 

корінь (Rhodiola rosea) – багаторічна невисока рослина родини товстолистих, яку 

теж вважають адаптогеном. Рослина має стимулювальний вплив на імунітет, 

підвищує опірність організму, поліпшує розумову та фізичну працездатність. 

Крім лікарських рослин, імуностимулюючими властивостями володіють 

також деякі харчові рослини. Традиційний спосіб їх використання в якості 

терапевтичних і профілактичних засобів у вигляді пігулок, капсул або крапель.  

Наш підхід полягає у розробці повнораціонних та профілактичних кормових 

гранул для тварин до складу яких входили б лікарські рослини у вигляді усієї 

рослини, їх екстрактів або настоянок. Їх можна ввести у склад готових кормів 

підчас підготовки або безпосередньо при гранулюванні через дозатор. 
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Використання таких кормових гранул в тваринництві і птахівництві дозволить 

підтримувати імунітет поголів’я на належному рівні і знизити використання 

антибіотичних препаратів. 
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Відомі методи оцінки кормів, а саме: хімічний аналіз з визначенням сирого 

протеїну, жиру, цукрів, сирої клітковини, вівсяні і ячмінні кормові одиниці, 

валова, обмінна, перетравна і чиста енергія лактації та інші. Порівняння 

показників вмісту ОЕ в грубих і концентрованих кормах за даними різних авторів 

зумовлюють розбіжності в такій оцінці. Зокрема ячмінна і пшенична солома 

містять відповідно 5,6 і 4,7 МДж ОЕ, а 1 кг зерна вівса місить 9,0 МДж, тоді як у 

соломі вміст сирого протеїну низький, крохмалю зовсім немає, а цукрів - лише 
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сліди. Трава пажитниці містить 6,3 МДж чистої енергії лактації (ЧЕЛ), сіно лугове 

- 4,6 МДж, дерть ячмінна - 8, кормові буряки - 7,6, а солома пшенична - 3,5 і шрот 

ріпаковий - 7,3 МДж [1], а продукція молока за сирим протеїном кормів є 

протилежною щодо (ЧЕЛ).  

На основі проведеного аналізу вмісту ОЕ в кормах, ЕКО і чистої енергії 

лактації (ЧЕЛ) випливає висновок про необхідність розробки нового принципу 

оцінки кормів у продукції молока. 

Метод визначення ОЕ корму за даними його хімічного аналізу — 

найдоступніший без проведення прямих дослідів на тваринах. Валову енергію 

(ВЕ) корму визначають за сумою енергії органічних речовин. 

В основу розробленого нами методу визначення вмісту обмінної енергії в 

різних видах кормів покладено зменшення вмісту ВЕ через знижувальний вплив 

сирої клітковини, золи і геміцелюлози на енергетичну поживність у процесі 

перетравлення поживних речовин корму. Адже структурні вуглеводи стінки 

рослинної клітини — це асоціація геміцелюлози із целюлозою, яка підтримується 

за допомогою водневих зв’язків і забезпечує їх взаємодію з лігніном, цукрами і 

фенолами. Якщо не враховувати знижувального впливу геміцелюлози поряд із 

таким впливом сирої клітковини на перетравність основних поживних речовин у 

шлунково-кишковому каналі тварин, то вміст ОЕ в кормах буде завищеним. 

Нами розроблені методи оцінки кормів і раціонів у молочних протеїнових, 

вуглеводних і енергетичних одиницях для корів різного рівня продуктивності [2] 

і методики оцінки кормів і раціонів у продукції молока за сирим протеїном, 

крохмалем із цукром і сухими речовинами для корів різного рівня 

продуктивності  [3]. 

Проте зазначені методи при апробації у виробництві виявилися не 

досконалими. 

Суть запропонованого нами нового методу оцінки кормів у продукції 

молока 1 кг сухих речовин корму виражається добутком 3,1 МДж енергії 1 л 

молока на відношення валової енергії сирого протеїну корму до валової енергії 

сирої клітковини раціону (%) з геміцелюлозою в кількості 1/2 від вмісту сирої 

клітковини в оцінюваному кормі, так як зазначена геміцелюлоза не 

розщеплюється в рубці оскільки поєднана з целюлозою сирої клітковини 

оцінюваного корму. Розроблений нами новий метод оцінки кормів у продукції 

молока (л) підтверджується результатами досліджень. Для оцінки взяті типові 

раціони для корів із вмістом 17,0; 23,0; 26,0; 30 і 32% сирої клітковини і ці ж 

раціони з включенням геміцелюлози в кількості 1/2 від вмісту сирої клітковини в 

оцінюваному кормі і одержанням валової енергії сумарної кількості структурних 

вуглеводів. 

Підтверджуючим фактором нового методу оцінки у продукції молока 1 кг 

сухих речовин корму є витрати сирого протеїну на утворення 1 л молока. Так при 

оцінці люцерни ранньої фази бутонізації без врахування вмісту геміцелюлози в 

кількості 1/2 від вмісту сирої клітковини продукція молока буде становити 5,9 л 
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від корів із вмістом в раціоні 17,0 % сирої клітковини, а витрати сирого протеїну 

43 г на утворення 1 л молока з коефіцієнтом використання 69 % сирого протеїну 

на синтез білка молока із вмістом в ньому 3,0 % білка. Такий рівень використання 

сирого протеїну зеленої маси люцерни в процесах обміну речовин в організмі 

корови неможливий. Сирий протеїн люцерни знаходиться в структурі волокон 

целюлози і геміцелюлози. Високий рівень використання сирого протеїну на 

синтез білка молока характеризує концентровані корми при використанні їх в 

годівлі високопродуктивних корів. 
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Основні антипоживні речовини зерна злакових культур це некрохмальні  

полісахариди (НКП), які утворюють погано розчинну суміш у травному тракті. До 

них відносять (целюлозу, пектинові речовини, частина β-глюканів і пентозанів). 

В невеликих кількості (до 4% для свиней) в складі раціону, можуть позитивно 

впливати на швидкість проходження кормових мас і сприяти нормальному 

функціюванню кишківника, однак надлишок перешкоджає доступу власних 

ферментів тварин до корму, викликає неефективну витрату шлункового секрету і 

погіршує використання корму. У травному тракті при споживанні корму з 

великим вмістом цих речовин утворюються в’язкі слизоподібні речовини, що 

обволікають гранули протеїну та крохмалю. Відбувається застій в кишечнику 

зумовленому утворенням рідкого та в’язкого хімусу, що може спричинити 

виникнення розладів травлення та інших захворювань [3].  
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Застосування ферментних препаратів, ксиланази і β глюканази, дозволяє 

покращити перетравність раціонів, діючи на більш, або менш перетравні 

компоненти кормів, які багаті на клітковину і використовуються для підвищення 

виходу білкових речовин, пігментів, крохмалю, пектину, цукрових і біологічно-

активних сполук за рахунок порушення кліткових стінок рослинної сировини. 

Слід зазначити, що ці ферментні препарати субстратозалежні. Це означає, що для 

того, щоб за їх допомогою отримати максимальну віддачу від розробленої 

рецептури, в її складі обов'язково повинні бути включені специфічні субстрати в 

обсязі, достатньому для роботи ферментів. 

Дилема між економічною привабливістю використання дешевих кормів з 

високим рівнем антипоживних факторів і та небезпека щодо зниження 

інтенсивності росту і продуктивності тварин сьогодні вирішується за допомогою 

екзогенних ферментів, що вводяться в склад кормів. Такий захід сприяє 

скороченню частки зернових в комбікормах, зниження собівартості корму і 

продукції тваринництва.  

Нами були проведенні дослідження по вивченню впливу та встановлення 

продуктивної дії гідролітичних ферментних препаратів: ксиланази та амілази при 

їх введенні у склад кормів. Дію ферментних препаратів визначали згідно МВВ 

«Визначення активної дії кормових ферментів у кормах для тварин, сировині для 

виготовлення повнораціонних сумішей». Під час проведення лабораторних 

дослідів було розраховано оптимальне співвідношення ферментних препаратів у 

складі мультиензимної композиції. Згідно встановлених нами даних 

рекомендуємо використовувати у складі (МЕК) для гідролізу колоїдних 

полісахаридів у раціонах свиней, ферментні препарати у співвідношенні – 

ксиланази - 60 % і амілази 40 % з активністю 1000 Од/г і 20000 Од/г відповідно.  

Використання ксиланази в кількості 300мг на 1кг корму, ефективно діє в 

процесах травлення у моногастричних тварин, гідролізуючи  некрохмальні 

полісахариди, звільняючи енергію, впливає на розщеплення розчинних і 

нерозчинних арабиноксиланів в клітковині, вивільнює інкапсульованні поживні 

речовини, як в зернових культурах так і іншій сировині, а введення ферменту 

амілази 200мг на 1кг корму забезпечується розщеплення – крохмалю і глікогену з 

утворенням декстринів, мальтози  і глюкози. 

Для встановлення ефективності використання запропонованої МЕК у 

годівлі тварин, проведено балансовий дослід по перетравності основних 

поживних речовин на свинях. Дослід проводився на фізіологічному дворі у 

Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН. Проведено підбір 

піддослідних тварин в групи (контрольну та дослідну) з урахуванням походження, 

віку, статі, породи, живої маси свиней. Проведення балансових дослідів на свинях 

з визначення перетравності поживних речовин та балансів азоту виконано за 

методикою описаною у О.І Овсяннікова «Основы опытного дела в 

животноводстве» [2]. Зоохімічні дослідження проводились за 

загальноприйнятими методиками у відповідності з затвердженими нормативними 
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документами. Різниця між дослідними групами полягала у тому, що при 

однаковому згодовуванні їм в складі пшеничного раціону з високим вмістом 

некрохмальних полісахаридів, зокрема пентозанів 3,8%, дослідній групі тварин 

згодовували додатково (МЕК) для гідролізу колоїдних полісахаридів відповідно 

до розрахованої норми введення. 

Згодовування в складі раціону свиней запропонованої (МЕК), при 

проведенні балансових дослідів сприяє підвищенню коефіцієнтів перетравності, 

сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини та збільшенню середньодобових 

приростів. У свиней дослідної групи, середньодобові  прирости становили - 962г., 

а у тварин контрольної групи, 904г., що на 7% більше. 

Визначенні коефіцієнти перетравності сухих та органічних речовин, 

(табл. 1.) показують, що у дослідних так і контрольних тварин перетравність цих 

показників була майже однаковою, так коефіцієнти перетравності сухої та 

органічної речовини для дослідної групи становили 87,48% і 89,02%; у тварин 

контрольної групи коефіцієнти перетравності сухої та органічної речовини були 

на рівні 87,47%  та 89,09%, різниця мінімальна. 

Таблиця 1 

Коефіцієнти перетравності в організмі дослідних свиней, % 
Суха 

речовина 

Органічна 

речовина 

Сирий 

протеїни 

Сира 

клітковина 
Сирий жир БЕР 

дослідна група 

87,48 89,02 84,88 60,69 69,44 91,92 

±0,91 ±0,91 ±0,02 ±2,94 ±1,75 ±0,69 

контрольна група 

87,47 89,09 83,43 58,69 62,18 92,20 

±0,24 ±0,19 ±0,19 ±0,85 ±2,20 ±0,20 

 

Коефіцієнти перетравності сирого протеїну у тварин дослідної групи були 

дещо вищі порівняно із контрольною групою і становили 84,88%, що на 1,45% 

більше. Відмічено збільшення коефіцієнтів перетравності сирого жиру на 7,26% у 

дослідній групі, та сирої клітковини на 2,0%. Перетравність БЕР у контрольній і 

дослідній групах були майже на однаковому рівні 91,92-92,20%.  

Таблиця 2 

Баланс азоту в організмі дослідних свиней г. 

Тварини 
Спожито 

з кормом 

Виділено 

з сечею 

Виділено 

з калом 

Поступило 

в обмін 

Утримано 

в тілі 

дослідна група 

Середнє 68,58 23,46 10,32 58,25 34,79 

m ±1,29 ±0,89 ±1,28 ±2,32 ±6,948 

контрольна група 

Середнє 66,47 26,87 11,01 55,46 28,58 

m ±1,29 ±1,28 ±0,31 ±1,08 ±1,84 
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При визначенні балансу азоту в організмі дослідних тварин (табл. 2) 

встановлено, що він був позитивний в обох групах, але утримання азоту в тілі свиней 

дослідної  групи, які в складі раціону споживали (МЕК) було вищим в середньому на 

6,21г., або на 21,7% від тварин контрольної групи. Відсоток від спожитого, що 

утрималось у тілі для тварин контрольної групи становив 42,95%, досліду 75%.   

Таким чином для підвищення ефективності відгодівлі доцільно вводити до 

складу раціонів свиней з високим вмістом некрохмальних полісахаридів 

запропоновану мультиензимну композицію. 
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Незалежно від технології виробництва свинини система вирощування 

поросят – один із найважливіших технологічних процесів виробництва, від якого 

залежать кінцеві зоотехнічні і економічні показники галузі. Вся технологія 

вирощування поросят ґрунтується, перш за все, на знанні біологічних 

особливостей їх організму, які потрібно враховувати при виконанні технологічних 

операцій [6]. 

Одним із головних напрямків прибуткового ведення свинарства є 

отримання максимальної кількості поросят від свиноматки за рік та збереження 

поголів’я за раннього відлучення. У зв'язку з цим, існує потреба в розробці заходів 

для створення регульованих умов утримання свиноматок та запровадженні 

науково обґрунтованих норм годівлі, що в цілому сприятиме прояву ознак 

потенційно можливої спадково зумовленої продуктивності [2].  

Молоко свиноматки у перші дні життя поросят є єдиним кормом. Для 
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вирощування здорових і міцних поросят необхідно якомога раніше дати 

можливість їм одержати молозиво. Саме воно, багате на білок з гамма-

глобулінами забезпечує організм поросят імунними тілами, підвищуючи цим 

самим резистентність організму [1]. 

Встановлено, що молодняк, який рано привчений до підгодівлі, краще 

розвивається, має вищі середньодобові прирости. Крім того, підгодівля поросят з 

раннього віку сприяє розвитку органів травлення, посиленню секреторної 

діяльності і в кінцевому результаті, більш ефективному використанню кормів 

дорослими тваринами [3].  

Найкраще для ранньої підгодівлі поросят використовувати престартерні 

корми з вільним доступом до води. Престартерний корм – це повноцінний 

комбікорм, який може бути у вигляді гранули, крошки та розсипчастий [4]. 

Метою даної роботи було вивчити продуктивність поросят при 

використанні у престартерному кормі кормової добавки Глобіген Джамп Старт. 

Глобіген Джамп Старт - це функціональний та стандартизований продукт на 

основі цільного яєчного порошку. Він містить природні імуноглобуліни (IgY - 

«імуноглобуліни з жовтка»), змішані з носієм. IgY - це клітини імунної системи 

птахів, подібні до IgG у ссавців. Вони виконують головну функцію виявлення та 

нейтралізації шкідливих речовин в організмі. IgY отримуються неінвазивним 

спсобом і є природними інгредієнтами з яєць. Немає зв’язку з кров’ю та побічними 

продуктами забою, а отже, і ризику перенесення хвороб тварин. Наукові дані 

підтвердили, що IgY, присутній у яєчному порошку, здатний підтримувати 

здоров'я кишечника та ефективність росту щойно відлучених поросят. Дана 

кормова добавка має позитивний вплив на імунну систему поросят та їх ріст і 

розвиток [5].  

У дослідні групи було відібрано по 5 свиноматок-аналогів. У кожній групі 

було по 59 голів поросят, народжених від даних свиноматок. Дослід тривав 28 діб 

від народження і до моменту відлучення. 

Контрольна група отримувала основний раціон, який складався із 

престартерного корму, збалансованого за усіма необхідними поживними та 

біологічно активними речовинами. Дослідна група до основного раціону 

отримувала престартерний корм із кормовою добавкою Глобіген Джамп Стар в 

кількості 2 кг/т комбікорму.  

В результаті проведених досліджень було встановлено, що додавання до 

раціону поросятам кормової добавки Глобіген Джамп Старт суттєво вплинуло на 

ріст живої маси поросят на момент відлучення, збільшення середньодобових 

приростів, покращання конверсії корму в дослідній групі. Так, абсолютний 

приріст живої маси був вищий у тварин другої групи, порівняно з контрольною, 

на 0,17 кг або на 0,22 %. Це підтверджується позитивною динамікою збільшення 

середньодобових приростів у поросят дослідної групи на 6,3 г проти контролю, і 

становило 232,9 г. 

Значні позитивні результати використання у складі престартерного корму 
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Глобіген Джамп Стартом отримано на кількості витраченого комбікорму для 

одного гнізда поросятам за період перебування в маточнику. Так, кількість 

престартерного комбікорму було витрачено менше на 320 г та отримано на 0,17 кг 

більшу живу масу на момент відлучення в дослідній групі. Це свідчить про краще 

засвоєння поживних речовин в організмі поросят за наявності в престартерному 

кормі продуктів тваринного походження. Відмічено і різницю в конверсії корму, 

що становить 0,07 одиниць у сторону зменшення у дослідній групі.  

Висновки. 1. Згодовування поросятам кормової добавки Глобіген Джамп 

Старт із розрахунку 2 кг/т комбікорму сприяє збільшенню середньодобових 

приростів поросят на 6,3 г, або на 2,8 %. 

2. Кормова добавка Глобіген Джамп Старт у складі престартерного корму 

сприяє зменшенню витрати корму на гніздо на 0,32 кг, або на 3,58%, що 

призводить до покращання конверсії корму. 
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Існуючий упродовж останніх років незадовільний стан кормової бази, 

значні перевитрати кормів на виробництво продукції тваринництва призвели до 

зниження продуктивності тварин, а отже і до зростання рівня збитковості галузі. 

Безперечно, що виробництво продукції скотарства знаходиться в прямій 
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залежності від виробництва повноцінних кормів. Приріст обсягу продукції 

тваринництва істотно залежить не тільки від наявної кількості фізичного корму, 

тобто кормової бази, а й його якості. Переважаючим фактором для ефективного 

розвитку галузі насамперед залишається оптимальний рівень годівлі 

сільськогосподарських тварин [1, 2].  

За сучасних умов господарювання у структурі витрат на виробництво 

продукції тваринництва на корми припадає близько 60%. У зв`язку з цим, варто 

забезпечити формування високих урожаїв як на луках і пасовищах так і в 

польовому кормовиробництві, особливо за умов потепління клімату, належну 

якість цих кормів для підвищення продуктивності тварин [3-5]. 

Доцільним є вирощування кормових культур для використання в 

органічному землеробстві у системі зеленого конвеєра. Особливої уваги 

заслуговують багаторічні трави, які здатні забезпечити підвищення показників 

родючості ґрунту, захист від вітрової та водної ерозії, поліпшення якості кормів 

для годівлі сільськогосподарських тварин [6, 7]. 

Нашими дослідженнями проведено аналіз стану виробництва культур з 

групи кормових в умовах Півдня України (на прикладі Миколаївської області) у 

період 2000-2020 рр. за даними Держстату України [8]. Встановлено істотні зміни 

у структурі посівних площ. Розраховано, що у загальній посівній площі в 2000 р. 

частка кормових культур складала 17,1%, а в 2019 р. цей показник зменшився на 

13,9 в. п. Водночас збільшилися посівні площі під технічними культурами до 

37,6% (на 15,8 в. п.). Зміни, які відбулися у структурі посівних площ кормових 

культур у посушливих умовах Півдня України, зокрема надання переваги 

вирощуванню однорічних і багаторічних трав, покращили показники 

продуктивності цих агрофітоценозів кормового призначення(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Структура посівних площ культур кормових на Півдні України 

(на прикладі Миколаївської області), % 
 

Джерело: складено авторами за даними Державної служби статистики України [8] 
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Встановлено, що у 2000 р. було зібрано з 1 га 1,27 т корм. од., а в 2019 р. – 

на 48,8% більше. Показник забезпечення кормової одиниці перетравним 

протеїном було підвищено за досліджуваний період на 34,4% (від 86,6 до 116,4 г 

на 1 кормову одиницю). Зазвичай, вважають нормою поживність кормів у межах 

110-115 г на 1 кормову одиницю. 

Скорочення поголів’я на 65,1% (від 87 тис. голів ВРХ на Миколаївщині у 

2000 р.), яке відбулося у категоріях усіх господарств упродовж досліджуваного 

періоду, істотно вплинуло на забезпечення тварин кормами з групи кормових 

культур. Встановлено, що у 2000 р. на одну голову великої рогатої худоби (ВРХ) 

виробляли лише 0,93 т кормових одиниць, а в 2019 р. – на 15,1% більше.  

Ідентична ситуація відзначена й у виробництві продукції кормових культур 

у кормопротеїнових одиницях: показник за досліджуваний період зменшився на 

54,7%. Водночас, якщо у 2000 р. на Миколаївщині на одну голову великої рогатої 

худоби було вироблено лише 0,89 т кормопротеїнових одиниць, то у 2019 р. – на 

29,2% більше. 

Варто відмітити, що рівень збитковості виробництва ВРХ на м’ясо в 2019 р. 

у підприємствах Миколаївщини складав 21,3%, а населення регіону було 

недостатньо забезпечене м’ясом і м’ясними продуктами включаючи субпродукти 

і жир-сирець (на рівні 53,6 за норми споживання 83 кг на 1 особу за рік). Необхідно 

зазначити, що у 2000 р. рівень збитковості був значно гіршим (–53,0%).  

Отже, в Південному Степу України спостерігається недотримання 

структури посівних площ основних груп культур сільськогосподарських для 

формування науково обґрунтованих сівозмін. На продуктивність кормових 

культур чинять істотний вплив умови зволоження. Рівень збитковості 

виробництва великої рогатої худоби на м’ясо досить значний, що свідчить 

зокрема і про необхідність оптимізації кормової бази. За нинішніх умов 

господарювання для розвитку скотарства варто вжити заходів щодо призупинення 

скорочення поголів’я ВРХ і підвищити продуктивність тварин, у т. ч. шляхом 

використання якісних поживних кормів та в кількості згідно раціонів годівлі. 
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Успішний розвиток агропромислового комплексу України, в сучасних 

умовах господарювання, можливий лише за комплексного вирішення 

організаційних, економічних, технологічних і соціальних проблем щодо 

ефективного відродження аграрного сектору економіки [1, 2, 3]. Аналіз сучасного 

стану галузі кормовиробництва в південному регіоні України свідчить, що 

підвищення продуктивності кормових культур, що вирощуються, можливо 

досягти двома шляхами: оптимізацією структури посівних площ зрошуваних і 

неполивних земель та впровадженням енергоощадних технологій вирощування 

кормових культур. Тому підвищення ефективності галузі кормовиробництва 

шляхом оптимізації структури посівних площ існуючих агроландшафтів у 

підприємствах різних форм господарювання, а також широке використання 

енергоощадних технологій вирощування кормових культур на зрошуваних і 

неполивних землях є своєчасним і  актуальним. 

Згідно данихдержавної служби статистики кормові культури в структурі 

посівних площ у 1990 році займали 11999,0 тис. га  (37,24% до загальної посівної 

площі сільськогосподарських культур), відповідно, у 2020 р. посівна площа 

кормових культур складала лише 1638,5 тис. га, або скоротилися на 10360,5 тис. 

га (86,3%). При цьому слід відзначити, що основним напрямом господарської 

діяльності існуючих підприємств в областях південного регіону стало 
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вирощування зернових і технічних культур, насамперед пшениці озимої, ячменю 

озимого та ярого, кукурудзи, соняшнику, сої й ріпаку озимого, які користуються 

попитом на світовому ринку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура посівних площ сільськогосподарських культур вобластях 

південного регіону в 2020 р. [4] 

 

Відмінною особливістю виробництва кормів у дрібно- й середньотоварних 

господарствах південного регіону є те, що до 86,4% поголів’я ВРХ, у тому числі 

до 91,5% корів, у сучасних умовах господарювання знаходяться у господарствах 

населення і майже повністю відсутнє у фермерських господарствах. Так, якщо 

поголів’я ВРХ у великих сільськогосподарських підприємствах Херсонської 

області у 1990 р. складало 787,5 тис. голів, то в 2020 р. їх чисельність не 

перевищувала 15,0 тис. голів, тобто скоротилася на 772,5 тис. голів, або на 98,1%. 

З точки зору національної безпеки України господарська діяльність, яка 

склалася в даний час у агропромисловому комплексі з виробництва продукції 

молока і яловичини, є надзвичайно критичною, оскільки дефіцит її до норми 

споживання населенням країни, згідно нормативів Міністерства охорони 

здоров’я, по молоку складає 6231 тис. тонн (35,6%) і 1012 тис. тонн (70,3%) – по 

споживанню яловичини (табл. 1). 

Таблиця 1 

Фактичне виробництво і нормативна потреба продукції молочного 

скотарства, тис. тонн [3,4] 

Продукція 

Фактичне виробництво Потреба 

згідно 

нормативів 

МОЗ 

Дефіцит 

до норми 

споживан

-ня 

сільгосп-

підприємства 

господарства 

населення 
всього 

Молоко 2217 9032 11249 17480 – 6231 

Яловичина 105 323 428 1440 – 1012 
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Через суттєве скорочення поголів’я ВРХ, а відповідно, й виробництва 

продуктів харчування фактичний рівень споживання продуктів тваринного 

походження, на одну особу в Україні, згідно досліджень Міністерства охорони 

здоров’я по молоку за рік складав 54,3% і яловичини – лише 31,3% (табл. 2). 

Таблиця 2 

Фактичне і нормативне споживання продукції молочного скотарства 

населенням України [3,4] 

Показник 

Рівень споживання на 1 особу за рік, кг 

норматив МОЗ фактично 
до нормативу 

(+ ; – ) % 

Молоко 380,0 206,4 – 173,6 54,3 

Яловичина 31,3 9,8 – 21,5 31,3 

 

Для відновлення галузі скотарства в Україні, важливе значення, на наш 

погляд має також і галузь кормовиробництва, оскільки однією з основних причин 

скорочення поголів’я ВРХ та низької продуктивності молочного й 

м’ясопромислового комплексу стала вкрай недостатня забезпеченість існуючого 

приватного тваринництва кормами й, насамперед, відсутність 

високопродуктивних пасовищ і сіножатей та незбалансованість кормів за 

перетравним протеїном. 

Основним джерелом годівлі великої рогатої худоби приватного сектору 

стало пасовищне її утримання. Проте внаслідок відсутності високопродуктивних 

пасовищ випасання корів протягом весняно-літньо-осіннього періоду 

проводиться вздовж захисних зон автомобільних трас, вирубаних полезахисних 

лісосмуг, зрошувальних магістральних каналів та міжгосподарських 

зрошувальних систем. Внаслідок цього за  необхідності заготовляти на одну 

умовну голову 3,92 тонн корм. од. за наявного поголів'я худоби виробляється 

лише 2,30-2,78 тонн корм. од., або 58,7-70,9% до потреби. При цьому на одну 

кормову одиницю за норми 105-110 грамів перетравного протеїну припадає лише 

76-85 грамів (72,3-80,9%), що призводить до значних перевитрат кормів на 

виробництво одиниці тваринницької продукції. Виникає дуже складне питання: 

які ж чинники призвели молочне та м’ясне скотарство до критичного стану в усіх 

областях південного регіону? Причин виникнення кризових явищ, що призвели до 

руйнівних наслідків у скотарстві, є декілька: 

– нестабільний рівень закупівельних цін на молоко та яловичину, що не 

забезпечує постійного стійкого беззбиткового їх виробництва і знижує 

інвестиційну привабливість галузі; 

– недостатнє дотування державою розвитку молочного та м’ясного 

скотарства, що не сприяє подальшому росту обсягів виробництва тваринницької 

продукції, а, відповідно, й забезпечення продовольчої безпеки населення України 

в продуктах харчування; 
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– відсутність розроблених комплексних програм розвитку польового й 

лучного кормовиробництва на зрошуваних і неполивних землях. 

Для виходу з кризового становища, в якому опинилася галузь 

кормовиробництва у південному регіоні, подальший розвиток її в господарствах 

населення доцільно проводити шляхом створення високопродуктивних пасовищ і 

сіножатей на основі кооперативних формувань з участю молочнопромислового 

комплексу і м'ясопереробних підприємств. Впровадження у сільськогосподарське 

виробництво оптимізованих систем кормовиробництва в областях південного 

регіону сприятиме зростанню обсягів виробництва кормів високої якості за 

найменших енергетичних і фінансових затрат на одиницю виробленого корму, що 

забезпечить ефективний розвиток галузі тваринництва й продовольчу безпеку 

населення України.  
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У переліку факторів, що визначають конкурентоспроможність молочного 

скотарства, основний вплив мають корми. Ключовим питанням у вирішенні цього 

завдання є використання всіх доступних поживних речовин із корму [1]. 

Повноцінна й збалансована годівля корів забезпечує високу продуктивність 

тварин і відповідну якість молока й молочної продукції.  

Нині витрати на корм становлять близько 50-60% від загальних витрат на 

виробництво молока (рис.1).  

 
Рис. 1. Економічні результати ефективності використання кормів при 

виробництві молока 
Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики в Україні [5] 
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нових та інноваційних рішень, які покращать ефективність використання кормів, 

а також забезпечать оптимізацію його вартості. Формування виробничої 

собівартості молока залежить від фізіологічних можливостей тварин, типу годівлі, 

правильності раціонів та умов утримання корів..  

Тому завданням сучасних товаровиробників є забезпечення біологічно 

повноцінної годівлі тварин для досягнення максимальної молочної 

продуктивності з найменшими матеріально-грошовими витратами на 1 ц молока. 

За ефективністю використання кормів молочне скотарство займає перше 

місце серед інших видів тварин. Середньостатистична корова повертає 33,8% 

споживаної енергії і 22,7% перетравного протеїну. Молочна корова (порівняно з 

продукцією інших видів тварин) на одиницю спожитих поживних речовин 

виробляє з молоком найбільшу кількість повноцінних білків. На кожні 40 кг 

поживних речовин спожитого корму корова виділяє з молоком 2,4 кг повноцінних 

білків [2]. 

Аналіз динаміки продуктивності корів та конверсії корму засвідчує, що 

збалансованість раціону за поживними речовинами та його структуризація за 

видами кормів призводить до зростання середньорічного надою молока від корови 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динаміка продуктивності корів та конверсія корму в 

сільськогосподарських підприємствах 
Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики в Україні [5] 
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використання поживних речовин і продуктивною ефективністю кормів існує 

пряма залежність. Високопродуктивні тварини їдять багато. Чим вища 

продуктивність, тим більше кормів повинна споживати корова. Узагальнення 

фізіологічних досліджень і практичних результатів вказує на те, що споживання 

коровами раціону залежить від ступеня наповнення рубця і кишківника, 

швидкості перетравлення, просування кормових мас по травному тракту, 

всмоктування продуктів травлення, насичення рідких тканин організму 

(гуморальна система) продуктами обміну. Дія всього комплексу регулюючих 

факторів зовнішньо проявляється апетитом тварини. Збільшення або зниження 

активності процесів, що регулюють споживання корму, контролюється 

центральною нервовою системою [3]. 

Для раціонального використання кормів і забезпечення оптимального рівня 

продуктивності корів важливо визначити максимальну кількість споживання 

сухої речовини (СР) раціону дійними коровами залежно від маси тіла й добового 

надою молока; мінімальної, але фізіологічно обґрунтованої (мінімально 

необхідної) концентрації обмінної енергії (ОЕ) в одиниці сухої речовини 

(МДж/кг) за рахунок забезпечення оптимального споживання сухої речовини 

кормів у розрахунку на 100 кг маси тіла [2]. Енергетична оцінка корму потрібна 

для того, щоб максимально точно передбачити, яку продуктивність можна 

отримати від тварини, годуючи його цим кормом. 

Найвищої поживності та найефективнішого використання енергії досягають 

у разі забезпечення тварин енергією, протеїном, мінеральними речовинами та 

вітамінами, тому корми оцінюють не лише за енергетичною (загальною) 

поживністю, а й за протеїновою (амінокислотною), вуглеводневою, жировою, 

мінеральною та вітамінною поживністю. 

Кормозабезпечення повноцінної годівлі корів збалансованими за 

поживними і біологічно активними речовинами раціонами потребує проведення 

організаційних заходів щодо оцінювання кормів за хімічним складом вмісту 

поживних речовин, їхньої перетравності, засвоєння та впливу на організм 

тварини. Рівень перетравності поживних речовин кормів в організмі тварини 

впливає на обсяг їх витрат і залежить від багатьох керованих чинників. 
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Соя – цінна кормова культура. На початку XXI століття в арсеналі світових 

рослинних ресурсів соя посідає четверте місце після пшениці, кукурудзи та рису, 

потіснивши останніми роками ячмінь. Жодна рослина в світі не може за 4-5 

місяців виробити стільки білка і жиру, як соя. Продукти її переробки мають добрі 

кормові якості. Вона використовується для відгодівлі всіх видів тварин та птиці у 

вигляді макухи, шроту, дерті, молока, високобілкових комбікормів. Шрот, макуха, 

олія із сої — дуже цінні компоненти: макуха містить в 1 кг 1,26 кормових одиниць, 

354 г перетравного протеїну, 28 г лізину. Якщо до комбікормів додавати лише 10% 

соєвого шроту, це значно підвищує продуктивність тварин і зменшує витрату 

кормів.  

У країнах, де широко використовується екструдована соя і соєвий шрот в 

годівлі тварин і птиці, ліквідовано дефіцит білка в кормовому раціоні тварин і 

птиці та одержано щорічну економію 50-60 млн т зернофуражу. Велика її цінність 

полягає і в добре збалансованому складі незамінних амінокислот, особливо 

лізину, на який бідні всі злакові фуражні культури, наявність яких дозволяє добре 

збалансувати раціони харчування тварин. Перетравність протеїну в цій сої — 

95%, тобто така, як і в рибному борошні і близько до білків тваринного 
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походження для забезпечення найкращих умов росту тварин на кожному етапі їх 

розвитку. Отже, використання сої може підвищити рентабельність 

тваринництва.Для виробництва комбікорму необхідне насіння сої створене 

природнім шляхом і вирощене за загальноприйнятою технологію. Гено 

модифікована соя категорично забороняється для використання. 

На сьогоднішній день стабільному збільшенню посівів і виробництва сої в 

Україні сприяють значні досягнення вітчизняних селекціонерів, які створили  

високопродуктивні сорти адаптовані до конкретних ґрунтово – кліматичних зон з 

урожайністю, що не поступається, а іноді й перевищує гено  модифіковані зразки.  

Важливу роль у виробництві сої відіграють зрошувані землі півдня України, 

на яких використовуються високопродуктивні сорти. При цьому слід зазначити, 

що окремі господарства отримують стабільні врожаї на рівні 4,0–5,0 т/га. За 

даними Інституту зрошуваного землеробства, в середньому за 30 років, 

урожайність сої на неполивних землях становила 1,18 т/га (в окремі роки не 

перевищувала 0,6–0,7 т/га), а при зрошенні – 3,07 т/га (в окремі роки – 3,7–4,2 

т/га). Саме тому селекція сої в Інституті зрошуваного землеробства направлена на 

створення конкурентоздатних сортів з підвищеним адаптаційним потенціалом 

для вирощування на поливних землях півдня України, оптимальним вираженням 

основних морфологічних ознак і властивостей (високорослість, багатоквітковість, 

стійкість до вилягання та ураження хворобами, з високим рівнем фотосинтетичної 

активності листового апарату, адаптивної здатності, підвищеної фіксації 

атмосферного азоту). Це дозволить підвищити рівень урожайності насіння 10-

15%, поліпшити його якість та загальне збільшення виробництва білку і олії, у 

порівнянні з існуючими, ефективно розвивати вітчизняне сільськогосподарське 

виробництво, що має соціальну та економічну значимість. 

Лише за останню п’ятирічку методом гібридизації в Інституті зрошуваного 

землеробства НААН було створено п’ять нових сортів сої, адаптованих до змін 

клімату: ультраскоростиглий сорт сої Ідеал, скоростиглий Монарх, середньоранні 

– Софія, Аратта, середньостиглий – Святогор. Потенційна врожайність сортів – 

4,2 – 6,4 т/га Вони володіють хорошими показниками якості насіння. Сорти сої є 

не гено модифікованими придатні як для вживання в їжу людині, так і згодовування 

тваринам. 
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Витрати на корми становлять більше половини всіх витрат у тваринництві, 

тому формування кормової бази – особливо важливий аспект діяльності всіх 

аграрних товаровиробників [1, 2]. Підвищення продуктивності лучних 

агрофітоценозів та покращання якості кормів супроводжується зростанням затрат. 

Тому технології вирощування лучних трав повинні бути об’єктивно і точно 

оцінені [3]. В умовах Лісостепу Західного основний урожай довготривалої сіяної 

луки (на якій переважають злакові трави) отримують за рахунок азотного 

удобрення [4]. Багаторічний злаковий травостій характеризується високою 

окупність 1 кг азоту добрив приростом урожаю [5]. 

При розрахунку економічної ефективності залуження орних схилових 

земель ми врахували сукупні витрати на вирощування й збирання урожаю, 

включаючи весь технологічний цикл – від підготовки ґрунту, внесення добрив і 

посіву травосумішок – до отримання кормів. Економічна ефективність 

досліджуваних прийомів визначена нами на основі співставлення показників 

умовно чистого прибутку, собівартості продукції та рентабельності виходячи з 

існуючих ринкових цін на одержану продукцію, паливо, насіння, добрива і ін.  

Облік і розрахунки матеріально-грошових витрат на вирощування 

багаторічних трав велися на основі типових технологічних карт з урахуванням 
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повної механізації виробничих операцій. Вартість матеріалів (насіння, добриво, 

пальне тощо) визначена з урахуванням середніх ринкових цін станом на червень 

2021 року.  

В наших дослідженнях азот виявився високоефективним мінеральним 

елементом щодо впливу на продуктивність сіяного травостою. Так, за внесення 

його в дозах від 30 до 90 кг/га діючої речовини вихід сухої речовини зростав на 

28-78%. Найвищу продуктивність злакового агрофітоценозу одержано за 

внесення N90. Проте окупність 1 кг азоту добрив урожаєм сухої речовини була 

вищою за внесення N30 – 35 кг, що на 2,9-4,2 кг більше, порівняно з унесенням 

азоту в дозі N90 та N60. 

Економічний аналіз виробництва кормів на суходільних луках з сіяного 

злакового травостою показав доцільність внесення мінерального азоту на сіяному 

злаковому травостої. Так, умовно чистий прибуток за вирощування злакової 

травосумішки без удобрення становив 2,58 тис. грн./га.  

Але вирощувати багаторічні злакові трави економічно доцільніше з 

внесенням азотних добрив. При теперішніх цінах на аміачну селітру для 

повернення прямих затрат при внесенні цих азотних добрив на багаторічних 

злакових укісних угіддях потрібно одержувати не менше ніж 18 кг сухої речовини 

на 1 кг азоту. Навіть за внесення мінерального азоту в дозі N30(30+0) умовно чистий 

дохід зростає до 3,61 тис. грн./га. Дещо вищий  умовно чистий прибуток на 

злаковому травостої одержали за внесення азотних добрив в дозі N60(30+30) – 3,90 

тис. грн./га. Найвищий умовно чистий прибуток в середньому за п’ять років 

використання травостою був на варіанті з внесенням N90 з різним розподілом азоту 

під укоси протягом вегетації (N60 – під перший та N30 – під другий укоси) – 

5,38 тис. грн./га. 

Отже, для раціонального використання багаторічного травостою, в якому 

переважають злакові компоненти, необхідно вносити азотне добриво. Внесення 

мінерального азоту в дозах від N30 до N90 підвищує продуктивність травостою на 

28-78% та економічну ефективність вирощування багаторічних трав. У зв’язку з 

тим, що у складі травостою переважали злаки, окупність 1 кг діючої речовини 

азотних добрив була високою і сягала 30,8-35 кг сухої речовини. 
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Товарне кормовиробництво, як складова виробництва кормів, потребує 

інвестування інновацій, зокрема технологій заготівлі, зберігання та використання 

кормів, для подальшого його розвитку. Основну групу об’єктів інвестування у 

кормовиробництві складають об’єкти сільського господарства (спеціальні будівлі 

для зберігання та переробки кормів, сільськогосподарська техніка), їх 

встановлення та пріоритетність дасть змогу інвестору зменшити витрати та 

визначитись з найоптимальнішим напрямком інвестування.  

Для систематизації загальної сукупності інвестиційних об’єктів у 

кормовиробництві можливим є використання різноманітних ознак. Найбільш 

важливою класифікаційною ознакою є  галузева належність об’єкта інвестицій 

(рис. 1).  
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Рис. 1.  Класифікація об’єктів інвестування у кормовиробництво за 

галузевою належністю 

 

У нинішніх умовах все більше сільськогосподарських підприємств, що 

спеціалізуються на рослинництві і тваринництві, реалізують інновації у сфері 

кормовиробництва з будівництвом власних кормопереробних цехів та заводів.  

Раціональна організація кормовиробництва залежить безпосередньо від 

розмірів і спеціалізації самої сільськогосподарської організації, її 

внутрішньогосподарських підрозділів, їх територіального розташування і 

сформованих між ними виробничих та економічних зв’язків, від наявності 

матеріальних і трудових ресурсів, а також від врахування конкретних умов – 

наявності сільськогосподарських тварин за видами, потреби в кормах, наявності 

та структури кормових угідь та ін. 

Форма спеціалізованого підрозділу з кормовиробництва може бути 

найрізноманітнішою. Все залежить від конкретних умов виробництва продукції 

тваринництва. Наукові дослідження свідчать, що в тих господарствах, де кормові 

культури займають менше 30% площі ріллі, а обсяг виробництва кормів становить 

1000-1500 т к. од., можна створювати спеціалізовані ланки з кормовиробництва. 

У сучасній системі кормовиробництва на сільськогосподарських підприємствах 

доцільним є об’єднання процесів вирощування, заготівлі, приготування, 

зберігання та роздачі кормів у єдину поточно-технологічну лінію, що забезпечить 

розумний розподіл і кооперацію всіх видів трудової діяльності всередині галузі 

Об’єкти інвестування товарного кормовиробництва 

Промислові об’єкти Сільськогосподарські об’єкти 

будівлі і споруди земельні ресурси 

сільськогосподарська техніка 

для посіву кормових 

культур та їх обробки 

кормозбиральна 

техніка 

кормопереробна 

техніка 

промислові 

будівлі 

кормопереробні 

кормозберігаючі 

обладнання, 

технології для 

виробництва  

сировини для 

кормо-

виробницва 

Наукові об’єкти 

центри селекції  

(нові сорти кормових 

культур) 

науково-дослідні інститути, 

станції і т.д. (інноваційні 

технології вирощування  та 

заготівлі кормових культур) 
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[1; с. 46]. Крім того, з метою підвищення якості кормів потрібно створювати 

спеціалізовані служби контролю, обладнати лабораторії новітніми приладами. 

Такі лабораторії можуть створювати самі сільгоспвиробники на кооперативних 

засадах на основі некомерційної діяльності, тобто, на принципах класичної 

кооперації. При цьому особлива увага повинна бути звернена на забезпечення 

високої ефективності контролю екологічної чистоти кормів і кінцевої 

тваринницької продукції, видачу відповідних сертифікатів, що є важливим 

чинником підвищення їх конкурентоспроможності. 

Інвестицій в систему вказаних будівель та споруд є досить затратними. Але 

іноді більші витрати необхідні для оновлення сільськогосподарської техніки, що 

використовується у кормовиробництві. Нині одним з напрямків оптимізації 

застосування спеціальної сільськогосподарської техніки у кормовиробництві є 

автоматизація та інформатизація, максимально часта заміна старих моделей 

техніки на нові. 

В Україні можливості використання сучасної сільськогосподарської техніки 

у кормовиробництві обмежені, як через брак вільних фінансових ресурсів, так і 

через проблеми з інтернет - покриттям у сільській місцевості. Внаслідок цього 

відмічається низький рівень технологічної грамотності аграріїв, спеціалізоване 

програмне забезпечення для сільгосптехніки є рідкістю в Україні.  

У кормовиробництві використовуються різні види техніки залежно від її 

функціонального призначення. Використання сучасної техніки в процесах 

збирання, заготівлі, зберігання тощо сприяє різкому зростанню якості кормів та 

вмісту у кормах обмінної енергії, що призводить до підвищення продуктивності 

тварин і економічної ефективності сільгоспвиробництва. 

Використання сучасної техніки і «всепогодних» технологій заготівлі сінажу 

дозволяє отримувати корми з собівартістю, що майже втричі  дешевше 

виробництва фуражного зерна. Використання нової техніки на полях дає 

можливість економити паливно-мастильні матеріали на 20-35 відсотків, 

експлуатаційні витрати знижуються в 1,5-1,8 рази [2, с.140]. 

При впровадженні інновацій у кормовиробництво на рівні 

сільгосппідприємств важливим напрямком є також оновлення кормороздавачів. 

При цьому до них ставляться наступні вимоги: рівномірність та точність 

дозування; можливість роботи з різними кормами; низький рівень шуму при 

роботі; високий рівень автоматизації; низька енергоємність (затраті енергії); 

низька трудоємність (витрати праці).  

Також важливу групу об’єктів інвестування для розвитку товарного 

кормовиробництва складають об’єкти наукової діяльності, зокрема, науково-

дослідні установи, центри селекції тощо. Роль таких інвестицій пов’язана з 

розробкою новітніх рекомендацій щодо технології вирощування кормових 

культур та їх переробки. Результатом інвестування науково-дослідних установ 

стають різні групи інновацій: нові сорти кормових культур; нові оптимальні 

сівозміни для вирощування кормових культур; нові технології вирощування 
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кормових культур (схеми посівів, визначення термінів проведення посіву, 

обробітку та збирання врожаю, системі удобрення і т.д.); нові рецептури готових 

кормів; нові схеми вигодовування сільськогосподарських тварин (оптимальні 

раціони залежно від виду тварин, їх породи, віку, періоду життя і т.д.). До 

найбільш важливих інноваційних технологій у кормовиробництві науковці 

відносять процес створення нових сортів кормових культур, врожайних, стійких 

до основних патогенів, найбільш адаптованих до ґрунтово - кліматичних умов 

зони вирощування.  

В останні роки через високу вартість добрив та гербіцидів їх застосування є 

проблематичним для ряду сільгосппідприємств. Тому все більшу увагу виробники 

звертають на використання оптимальних сівозмін, що дають можливість найбільш 

вигідно поєднати помірний рівень хімізації з максимально ефективним 

використанням біологічних особливостей компонентів агроценозів, щоб 

підвищити виробництво кормових культур і, в той же час, зберегти, а при 

можливості й підвищити родючість ґрунту. 

Отже, перспективним напрямком інвестицій у кормовиробництві потрібно 

вважати наукову розробку і впровадження високоврожайних сортів кормових 

культур, ефективних сівозмін, ресурсозберігаючих і екологічно безпечних 

технологій, економічна значимість яких полягає у тому, що за однакових витрат 

на обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами і збирання, забезпечується 

підвищення урожайності кормових культур, якість кормів, що дає змогу у 

перспективі збільшити виробництво кормів та знизити собівартість 

рослинницької і тваринницької продукції [3, с.188]. 

Таким чином, інвестування у розвиток кормовиробництва пов’язане з 

різними об’єктами, що передбачають розробку і втілення інновацій. Тому 

інвестиції в кожний зі вказаних процесів будуть сприяти розвитку товарного 

кормовиробництва.  
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Оптимізація раціонів годівлі тварин донедавна вважалася найбільш 

простою задачею, що вирішувалася в сільському господарстві. Відомості про 

постановку задачі та оптимізацію можна знайти на сторінках як економічних, так 

і зоотехнічних видань []. 

В країнах з розвинутим молочним скотарством існує більш прогресивний 

спосіб годівлі тварин - повноцінні змішані раціони (ПЗР). До складу ПЗР входять: 

подрібнені грубі корми, оброблене зерно, білкові, мінеральні, ферментативні та 

вітамінні добавки. Повноцінний змішаний раціон передбачає створення 

кормового столу (замість годівниць) і потребує закупівлі додаткового обладнання 

та інших виробничих споруд. За умови застосування змішаних 

багатокомпонентних раціонів підготовку кормів проводять за трьома операціями: 

подрібнення грубих кормів; зволоження, теплова обробка та плющення зерна 

(підвищується коефіцієнт перетравності). 

Годівля повноцінним змішаним раціоном (ПЗР) допомагає молочній корові 

досягти максимальних показників. З моменту свого заснування в 1950-х роках він 

є найбільш прийнятим способом годівлі високопродуктивних молочних корів у 

приміщеннях у світовій практиці [2-3]. Це досягається шляхом постійного 
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використання збалансованого раціону годівлі, задовольняючи потребу корів в 

реальних енергетичних ресурсах, необхідним для належної роботи рубця. Однак 

переваги та недоліки будь-якої системи годівлі повинні бути зважені перед тим, 

як вибрати ПЗР (табл. 1). 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки повноцінного змішаного раціону  
Переваги 

 містить належну кількість інгредієнтів для збалансованого раціону, що забезпечує 

більш стабільне та ідеальне середовище для перетравлювання ;  

 є достатнім джерелом вуглеводів та азоту, які різняться за своєю здатністю та 

швидкістю розщеплення рубця; 

 синхронізація наявності вуглеводів та білків у рубці; 

 забезпечує вироблення більш високого рівня мікробного білка мікробами рубця 

протягом усього 24-годинного дня; 

 протеїн, енергія та клітковина надходять до мікробів рубця одночасно; 

 мікроби рубця розмножуються дуже швидко і потребують поживних речовин у 

певному співвідношенні протягом дня. менше накопичення кислоти в рубці ; 

 частота проблем з травленням та обміном речовин часто зменшується.  

Недоліки 

 пристрої для змішування необхідні для раціону, вимагають невеликих або 

помірних витрат на обладнання і технічне обслуговування;  

 важливо дотримуватися рекомендацій виробника по змішуванню;  

 необхідно дотримуватися обережності при складанні і змішуванні раціону, якщо  

раціон неправильно збалансований або змішаний неправильно, корова в кінцевому 

підсумку буде страждати від зниження продуктивності; 

 впровадження системи tmr може виявитися економічно не вигідним для невеликих 

або для тих, які використовують пасовищне утримання  

 з ПЗР всі корови в групі отримують однаковий раціон. 

Джерело: сформовано авторами за даними [4,5] 

 

Основна ідея повноцінного змішаного раціону полягає в тому, щоб корова 

з'їдала одночасно всі корми, для підвищення надоїв молока і маси. Головна 

перевага такої годівля полягає в тому, що корова навіть при з'їданні великих 

порцій комбікорму, має оптимальну кислотність в рубці. При використанні 

змішаного раціону підвищуються надої молока, поліпшується здоров'я ВРХ, 

тварини на відгодівлі швидко набирають вагу. Бенчмаркінг аналіз використання 

ПЗР в годівлі корів в окремих країнах світу наглядно це підтверджує [6] (табл.2) .  

Продуктивність великої рогатої худоби залежить від достатньої кількості 

білка і енергії в кормі. Вони переважають в комбікормах, однак при годівлі тварин 

великою кількістю комбікормів відбувається порушення нормальної кислотності 

в рубці, що погіршує здоров'я корів. Тому вимоги до годівлі і складу корму 

постійно зростають. 

Виробники сільськогосподарської продукції приділяють велику увагу 

різноманітності і збалансованості раціону, так як дотримання умов годівлі тварин 
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дозволяє поліпшити загальний стан здоров'я великої рогатої худоби та підвищити 

надої молока і приріст. У корів, що поїдають велику кількість корму, 

виготовленого за допомогою змішувачів-кормороздавачів, в рубці зберігається 

кислотність, відповідна фізіологічній нормі. 

Таблиця 2 

Бенчмаркінг-аналіз використання повноцінного змішаного раціону на 

молочних фермах в країнах світу  

Показники Австралія Ізраїль 
Південна 

Африка 

Складові раціону, %    

грубі корми 45 33 52 

фуражне подрібнене зерно 30 27 32 

комбікорм 25 40 16 

Річне споживання сухої речовини, кг/корову 5775 8760 7308 

Середньорічний надій молока на корову, кг 5429 10249 8112 

Середня кількість корів на ферму, гол. 491 125 360 

 

З метою максимального споживання енергії кормів раціону необхідно щоб 

він був збалансований відповідно деталізованих норм годівлі з урахуванням 

кислотно-детергентної, нейтрально-детергентної клітковини, вуглеводів 

(крохмаль, цукор), розчинного, розщеплюваного в рубці протеїну (до 60-70 % від 

загальної кількості сирого протеїну) та нерозщеплюваного (30-40 %). Споживання 

сухої речовини зростає, якщо рівень нейтрально-детергентної клітковини (НДК) і 

становить 28-30 % від сухої речовини раціону, а кислотно-детергентної 19-21 %. 

Таким чином, порівняльні дослідження сваідчать, що годівля повноцінним 

змішаним раціоном підвищує надій молока як мінімум на 15%, також значно 

збільшується приріст тварин на відгодівлі, при цьому відбувається економія 

робочої сили і часу, а витрати на купівлю обладнання та устаткування 

окуповуються, якщо проблему забезпечення молочної ферми  ПЗР вирішувати 

завдяки організації кормових центрів в межах сільських об’єднаних 

територіальних громад на кооперативній основі.  
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В ринкових умовах значно важливіше забезпечити найбільший вихід енергії 

та протеїну грубих і соковитих кормів у розрахунку на 1 га ріллі, ніж вирішувати 

всі питання щодо балансування раціонів за рахунок зернових і зернобобових 

культур із низькою урожайністю. Такими кормовими культурами з високими 

потенційною врожайністю та вмістом поживних речовин є люцерна та кукурудза. 

Концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини у них нижча, ніж у зернових 

і зернобобових культур, проте сінаж, сіно, силос забезпечують виробництво 

значно більшого обсягу продукції тваринництва у розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських угідь [1] 

Питання заготівлі якісних грубих кормів є дуже актуальним для 

підприємств, які займаються виробництвом молока. Грубі корми – не тільки 

економічно вигідні, а й життєво необхідні для худоби. Від якості основного корму 

залежать надої, здоров’я та репродуктивна функція корів [2]. 

Так само важливим є і раціон, який повинен бути збалансованим відповідно 

до потреб худоби. Так, недостатня кількість енергії в раціоні дійних корів на 

початку лактації призводить до кетозу, надмірний вміст протеїну в раціоні – 

причина ацидозу, споживання коровами корму з пліснявою – порушення 
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репродуктивної функції. Все це вимагає високих затрат на лікування поголів’я, 

оновлення стада, призводить до зниження продуктивності худоби і втрат 

прибутків. 

Продуктивність дійних корів великою мірою залежить від генетичного 

потенціалу тварин і збалансованої годівлі. Правильний раціон — хороше здоров’я 

та висока продуктивність, поганий раціон — проблеми з відтворенням, 

метаболізмом та виробництвом молока. 

Надій при використанні грубих кормів – найважливіший критерій для 

успішного виробництва молока. Сучасна кормозаготівельна техніка має дуже 

високу продуктивність та дає можливість найефективніше використати короткий 

період заготівлі якісних грубих кормів. Разом з тим її експлуатація потребує 

досконалого розуміння та дотримання технології заготівлі грубих кормів. Адже 

від цього залежать якість корму, його поживні властивості та прибутки 

господарства. 

Раціон корів складається з грубих кормів та концентратів. Все ж основну 

частину складають грубі корми (силос, сінаж, сіно), які мають бути найвищої 

якості. У грубих кормах, в порівнянні з концентрованими, невисокий вміст 

енергії, але більше сирої клітковини [3]. 

Рубець — це свого роду камера об’ємом 200 літрів, в якій відбувається 

постійний процес бродіння. В ньому знаходиться більше 200 різних типів 

бактерій, які перетравлюють клітковину грубих кормів. Годуючи корову, ми 

годуємо мікрофлору її рубця. Кількість і співвідношення цих мікроорганізмів в 

рубці залежить від кількості згодованого корму. Для бездоганної роботи рубця 

необхідно, щоб раціон містив щонайменше 45% енергії з грубих кормів. Сирої 

клітковини в ньому має бути 18-22%, нейтрально-детергентної клітковини  (НДК) 

— 25-35%, а  кислотно-детергентної клітковини (КДК) −18-25%[2]. 

Технологія заготівлі грубих кормів складається з таких етапів: скошування, 

ворушіння, формування валків, підбір і подрібнення, транспортування, 

трамбування та накриття силосних траншей. Кожен з етапів є надзвичайно 

важливим і має вагомий вплив на якість кормів. Поліпшення якості грубих кормів 

— один із найкращих способів підвищення ефективності годівлі.  

Порівняльні економічні дослідження засвідчили співрозмірність структури 

кормів за енергетичною та вартісною оцінками. У структурі витрат по раціонах за 

поживністю (в ц кормових одиниць) найбільша частка припадає на концентровані 

корми: 66,7% в осінньо-зимовому раціоні та 48,2% у весняно-літньому (рис. 1).  

В той же час, аналіз структури раціонів за енергетичною оцінкою свідчить, 

що найбільше чистої енергії лактації в структурі осінньо-зимового раціону дають 

грубі корми – 41%, при 34% всієї вартості кормів. В структурі весняно-літнього 

раціону найбільшу частку в чистій енергії лактації займають зелені корми 35% 

при 35 % вартості кормів. На концентровані корми припадає 32% чистої енергії 

лактації при 34% вартості усіх кормів осінньо-зимового раціону. В весняно-літній 

період грубі корми дають 14% чистої енергії лактації та становлять 11% вартості 
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раціону.  

  
Рис.1. Порівняльний аналіз структури середньодобових раціонів корів 

оцінених за поживністю, енергетичною цінністю та вартістю, % 
Джерело: власні дослідження авторів 

 

Поїдання 1 кг СР корму високоякісних грубих кормів підвищують молочну 

продуктивність корів на 2 кг та покращують додатково здоров´я тварин та їх 

відтворення. Отже, технологічні та економічні переваги вдосконалення 

технологій при заготівлі кормів з урахуванням їх енергетичної цінності дає 

можливість більш точно визначити економічну вигоду раціону [4]. 

Таким чином, як зоотехнічної, так і з економічної точки зору грубі корми 

відіграють важливу роль в раціоні жуйних тварин. Вони є важливим елементом 

поживності раціону, а також невід’ємною його складовою, особливо у зимовий 

період, коли тварини обмежені у свіжих кормах. Якість грубих кормів напряму 

впливає на продуктивність тварин і їхнє здоров’я. Тож завданням будь-якого 

господарства є заготівля кормів високої якості та забезпечення біологічно 

повноцінної годівлі тварин для досягнення максимальної молочної 

продуктивності з найменшими матеріально-грошовими витратами на 1 т молока. 
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Для зменшення питомих витрат на виробництво та збалансування корму в 

Південному Степу актуальним є збільшення посівів сумішок з високобілковими 

компонентами, які раціонально використовують осінньо-зимові запаси 

продуктивної вологи та агрокліматичний потенціал зони [1, 2]. В умовах зрошення 

інтенсивні кормові агрофітоценози дозволять досягти найбільш повного 

використання агрокліматичних ресурсів із зменшенням витрат антропогенної 

енергії на одиницю продукції.  

Тому метою дослідження було визначити економічну та енергетичну 

ефективність вирощування бінарних посівів кормових культур при застосуванні 

сучасного біоактивного препарату комплексної дії.  

Озимі агрофітоценози тритикале (сорт Богодарський) та жита (сорт 

Харківське 98) висівали з горошком (викою) паннонським (сорт Орлан) і 

волохатим (сорт Полтавське 9) [3] після попередника соя, із дослідженням 

застосуванням мінерального живлення: N60 (аміачна селітра), а також на фоні N60 

(аміачна селітра) вносився в осіннє кущення біологічний препарат Біо-гель.  
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Технологія вирощування сумішок тритикале озимого та жита озимого з 

горошком озимим в досліді, за виключенням досліджуваного фактору, була 

загальноприйнятою для зрошуваних умов південного Степу України.  

У 2018 р. і 2019 р. сівбу провели 21 і 26 вересня із розрахунку 70% зернового 

компонента і 50% бобового. У роки досліджень перед закладкою досліду восени 

був проведений вологозарядковий полив у 2018 р. нормою 400 м3/га, а в 2019 р. – 

500 м3/га. Препарат Біо-гель вносили згідно рекомендованої дози внесення – 

2,0 л/га [4] 19 жовтня 2018 року і 26 жовтня 2019 року.  

Таблиця 1  

Економіко-енергетична ефективність вирощування озимих кормових 

агроценозів при застосуванні біостимулятора (середнє за два роки) 

Варіанти 

Витрати на 1 

га 
Умовмо 

чистий 

прибуток, 

грн./га 

Собівартість 

1 т к. од., грн 

Рівень 

рентабельності,

% 

Витрати 

енергії, ГДж 
Кее 

грн ГДж 
на 1 т 

к. од 

на 1 т 

п.п. 

Тритикале озиме 

+ горошок 

паннонський 

9256 27,9 16494 899 178 2,7 21,5 2,2 

Тритикале озиме 

+ горошок 

паннонський з 

Біо-гелем 

9539 29,8 18961 837 199 2,6 18,6 2,3 

Тритикале озиме 

+ горошок 

волохатий 

9256 27,9 14744 964 159 2,9 21,5 2,1 

Тритикале озиме 

+ горошок 

волохатий з Біо-

гелем 

9539 29,8 18461 852 194 2,7 18,6 2,3 

Жито озиме + 

горошок 

паннонський 

9256 27,9 19994 791 216 2,4 18,6 2,5 

Жито озиме + 

горошок 

паннонський з 

Біо-гелем 

9539 29,8 23461 723 246 2,3 15,7 2,7 

Жито озиме + 

горошок 

волохатий 

9256 27,9 19244 812 208 2,4 18,6 2,5 

Жито озиме + 

горошок 

волохатий з Біо-

гелем 

9539 29,8 21711 763 228 2,4 17,5 2,5 

 

Розрахунки економічної та енергетичної ефективності вирощування озимих 

агроценозів тритикале озимого і жита озимого з горошком в залежності від 

досліджуваних чинників проведені для визначення умовно чистого прибутку, 

собівартості 1 т кормових одиниць, рівня рентабельності та встановлення витрат 
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сукупної енергії на 1 т корм. од. та перетравного протеїну [5, 6]. Для визначення 

виробничих та енергетичних витрат розраховувалися типові технологічні карти 

виходячи з фактичного рівня цін та енергетичних еквівалентів на матеріально-

технічні ресурси і с.-г. продукцію, що складалася восени 2020 р. 

Встановлено, що в середньому за 2019 і 2020 роки як з економічної, так й 

енергетичної точки зору вирощування бінарних посівів озимих кормових культур 

з використанням біологічного регулятора росту Біо-гель є економічно доцільно. 

Так, вирощування тритикале озимого з горошком паннонським без внесення 

препарату Біогель забезпечило отримання умовно чистого прибутку 16494 грн/га, 

собівартості 1 тони кормової одиниці на рівні 899 грн з рівнем рентабельності 

178% та коефіцієнтом енергетичної ефективності 2,2, а за його використання – 

18961 грн/га, 837 грн/т, 199% і 2,3, відповідно (табл. 1).  

Дещо меншими ці показники отримано на сумішці тритикале озимого з 

горошком волохатим, але закономірність зберіглася – вищими вони були за 

обприскування посівів препаратом Біо-гель.  

Сумішки жита озимого з горошком забезпечували значно кращі показники 

економічної та енергетичної ефективності, ніж посіви тритикале з горошком. 

Найбільший умовно чистий прибуток 23461 грн/га і рівень рентабельності 246% 

за найнижчої собівартості 723 грн/т кормових одиниць та високим коефіцієнтом 

енергетичної ефективності 2,7 отримано в агроценозах жита озимого з горошком 

паннонським і застосуванні біологічного регулятора росту Біо-гель. 

На варіантах із використанням препарату Біо-гель спостерігаються менші 

енергетичні витрати на вихід 1 тони кормових одиниць – 2,3-2,7 ГДж і  

економніше енергії витрачати сумішки жита з горошком. Також найменші 

енергетичні витрати на вихід 1 тони перетравного протеїну – 15,7 ГДж складалися 

у сумішки жита з горошком паннонським. Чим вищий коефіцієнт (Кее) тим менше 

енергії витрачено на отримання одиниці продукції, а значить технологія 

становиться більш ефективнішою та енерго- і ресурсозберігаючою.  

Таким чином, найнижчу собівартість 723 грн/т кормових одиниць та 

найвищі умовно чистий прибуток 23461 грн/га, рівень рентабельності 246 % і 

коефіцієнт енергетичної ефективності 2,7 забезпечують бінарні посіви жита 

озимого з горошком паннонським при застосуванні біологічного регулятора росту 

Біо-гель. 
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Проблеми підвищення ефективності вирощування еспарцету виникають 

внаслідок повільного проростання насіння, що обумовлено її біологічними 

особливостями. Метод прискорення одержання дефіцитного насіння еспарцету 

базується на скороченні терміну репродукції насіння за застосування літньої сівби 

свіжозібраним насінням. Сівба обрушеним насінням зменшує на 30% потребу 

вологи, необхідної для його проростання [1]. Але скарифікація насіння та обробка 

насіння хімічними препаратами фунгіцидної дії може негативно впливати на 

розвиток культурних рослин [2]. Дослідженнями доведено, що при спільному 

використанні регуляторів росту, мікродобрив та бактеріальних препаратів для 

обробки насіння значно підвищується енергія проростання, лабораторна і польова 

схожість [3]. 

В наших дослідженнях поставлена мета досягалась комплексним 

застосуванням інноваційних розробок. Сівба здійснювалась у визначений як 

оптимальний для зони Степу термін літньої сівби еспарцету – кінець першої 
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декади серпня. Гідротермічний режим вегетації у цей період сприяв зниженню 

загальної поширеності захворювань до 9 % [4]. До початку сівби свіжозібрані 

однонасіннєві бобики еспарцету обрушувались у делікатному режимі на 

лущильно-щліфувальній машині [5]. Інокуляція обрушеного насіння еспарцету 

бактеріальним препаратом фунгіцидної дії Аурілл (1 л/т) в комплексі з 

біопрепаратами Ризобофіт (1 л/т) і Фосфоентерін (1 л/т) на фоні їх інкрустації 

препаратом Реаком-С-Соя (3,5 л/т) забезпечила збільшення польової схожості на 

16,25% в порівнянні з посівом не обробленим насінням [6]. 

Впровадження складових методу в комплексі у ДП «ДГ «Забойщик» 

ДДСДС НААН» дозволило отримати у 2017 році урожайність насіння 1,07 т/га, 

зеленої маси – 28,34 т/га, на контролі ці показники складали 0,54 т/га та 15,71 т/га, 

відповідно. Чистий прибуток від використання запропонованого методу склав 775 

тис. грн., рівень рентабельності – 1033 %. 

За результатами досліджень новостворена популяція як та, що мала 

найкращі показники, передана на держсортовипробування як сорт Красень. У 2020 

р. одержано урожайність насіння та зеленої маси - 0,86 т/га та 29,40 т/га 

відповідно, що перевищує ці показники на посівах вихідної популяції на 0,15 т/га 

та 4,84 т/га.  

Впровадження розроблених способів покращення насіннєвої продуктивності із 

застосуванням добору селекційного матеріалу за адаптивним потенціалом, виражений 

інтенсивністю розвитку кореневої системи на початкових етапах розвитку рослин в 

посушливих умовах східної частини північного степу України дозволяє отримати 

прибавку урожаю насіння 0,195 т/га або зеленої маси 6,33 т/га. При додаткових витратах 

на придбання базового насіння з високим адаптивним потенціалом 1000 грн./га чистий 

прибуток при вирощуванні на насіння склав 2900,00 грн./га, на зелений корм – 

899,00 грн/га. При цьому рентабельність дорівнювала – 290% та 89,9 % 

відповідно. 

Створені нові складногібридні популяції дозволять збільшувати площі 

посівів під цією культурою за рахунок кращої пристосованості до несприятливих 

умов навколишнього середовища. Застосування літніх строків сівби може 

забезпечити швидке розмноження дефіцитного насіння еспарцету, більш 

ефективне використання земельної ділянки та забезпечити отримання значного 

економічного ефекту.  
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