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Істотною перевагою біологічних препаратів над хімічними є
можливість їхнього подальшого вдосконалення шляхом селекції
мікроорганізмів, що входять до їх складу. Тому пошук нових активних
штамів бульбочкових бактерій, здатних значно перевищувати раніше
виділені штами за функціональними та господарсько-цінними
показниками, є актуальним.
Методом аналітичної селекції отримано штам B. japonicum КВ11,
який має низку переваг перед відомими повільнорослими бульбочковими
бактеріями сої, що використовуються як біоагенти мікробних препаратів. Цей
штам відрізняється інтенсивним ростом, що характеризує його як більш
технологічний при виготовленні біопрепаратів. Він краще приживається у
ґрунті (має підвищену сапрофітну компетентність) порівняно із
повільнорослими штамами B. japonicum М8, B. japonicum 46, B. japonicum
634б та з часом стає домінуючим компонентом місцевих популяцій
ризобій сої.
За вирощування 11 сортів сої на ґрунті з численною популяцією
бульбочкових бактерій частка інтенсивнорослого штаму B. japonicum
КВ11 в бульбочках коливалася в межах від 50,0 % (сорт Sito) до 87,5 %
(сорт
Ленінградська),
що
свідчить
про
його
високу
конкурентоспроможність.
Новий інтенсивнорослий штам B. japonicum КВ11 активно фіксує
молекулярний азот атмосфери і як біоагент бактеріальних препаратів
(Ризобофіту та Ризогуміну) забезпечує стабільне підвищення урожайності сої
різних сортів на 15,9 – 31,5 %. Розрахунки економічної ефективності
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застосування Ризогуміну на основі цього штаму при вирощуванні сої
вказують, що даний агрозахід є економічно вигідним. Умовно чистий
прибуток становить 6685 грн./га при рівні рентабельності 113 %.
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ІКСГП НААН
ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ,
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В польовому експерименті досліджено ефективність застосування
сидеральних добрив, інокуляції та обприскування посівів при
вирощуванні сої. Дослідження проводили у 2013—2014 рр. на базі
Хмельницької ДСГДС ІКСГП.
За результатами досліджень встановлено, що якісні показники
насіння сої у сорту Хвиля значною мірою залежали від інокуляції.
Максимальний вміст сирого протеїну на рівні 34,2—34,9 % спостерігався
в насінні сої на варіанті, де передпосівну інокуляцію проводили штамами
1К і 2К. На контрольному варіанті (без обробок і без сидерації) вміст білка
в насінні сої становив 33,3 %. Інокуляція насіння штамом 1К збільшувала
білковість насіння порівняно з контролем у сорту Хвиля на 1,6 %. Аналіз
олійності насіння засвідчив, що найвищий вміст олії 21,4 % становив у
варіанті з обробкою насіння штамами 1К і 2К на фоні заорювання
сидеральних добрив.
Під впливом інокуляції насіння біопрепаратами у досліді виявлено
тенденцію до збільшення виходу кормових одиниць. У всіх варіантах з
обробкою насіння штамами 1К, 2К та М-8 помічено збільшення виходу
кормових одиниць з 1 кг насіння сої на рівні 1,38—1,43 кг. Вміст
перетравного протеїну на контролі був на рівні 293,8 г на 1 кг насіння,
тоді як у варіанті з обробкою насіння штамами 1К і 2К дорівнював 305,0—
306,8 г. Вміст фосфору був на 0,31% вищим у варіанті з обробкою насіння
штамом 1К порівняно з контролем і становив 0,90 %. При передпосівній
обробці насіння штамами 1К, 2К вміст кальцію в насінні сої був вищим на
0,06—0,08 %. Найвищий показник за вмістом кальцію виявлено на
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варіанті, де насіння обробляли штамом 2К на фоні сидеральних добрив у
сорту Хвиля – 0,25 %, тоді як на контролі – 0,17 %. Вміст безазотистих
екстрактивних речовин збільшувався у варіанті з інокуляцією насіння
штамом 1К, М-8 і був на рівні 20,3—20,8 %, що на 3,2—3,7 % більше, ніж
на контролі.
Заорювання сидеральних добрив, інокуляція насіння штамом 2К з
обприскуванням посівів сої Кладостимом сорту Хвиля сприяли високій
енергії проростання – 95 % та схожості насіння – 95 %, тоді як на контролі
даний показник був: енергія проростання – 85 %, схожість 80 %.
Таким чином, на кормові та посівні показники насіння сої сорту
Хвиля істотний вплив мала передпосівна інокуляція насіння штамами
бульбочкових бактерій 1К, 2К і М-8 на фоні заорювання сидеральних
добрив та обприскування посівів.
УДК. 633.34:631.526
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ
НА ТРИВАЛІСТЬ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ СОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
У межах Соєвого поясу за останні декілька років посівні площі під
соєю значно збільшились, тому актуальним є питання про правильний
підбір сортів, біологічні і генетичні особливості яких максимально б
використовували ґрунтово-кліматичні та погодні умови регіону і
формували високий рівень урожайності.
Тривалість міжфазних періодів у рослин сої є основною
характеристикою, яка визначає можливість її вирощування в певних
кліматичних зонах. Скорочення або подовження певного періоду залежить
від реакції сорту на зміни температури. Чим більші коливання
середньодобової температури повітря, тим мінливіші міжфазні періоди у
рослин сої.
Вегетаційний період кожного сорту являє собою сукупність окремих
специфічних для нього міжфазних періодів і зміна тривалості призводить
до порушення процесів росту і розвитку рослин, що в свою чергу
призводить до змін хімічного складу та інших показників.
Дослідження проводили упродовж 2010 – 2012 років на дослідних
полях Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
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Технологія вирощування загальноприйнята для зони Лісостепу, окрім
чинників, які були поставленні на вивчення. В досліді вивчали два сорти
сої КиВін та Хуторяночка з нормою висіву відповідно 650 та 700 тис./га
схожих насінин. Насіння сої перед сівбою обробляли інокулянтом Оптімайз
(2,8 л/т), мікродобривом ТЕНСО Коктейль (100 г/т) та протруйником
Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т). У період вегетації проводили позакореневі
підживлення в фазах бутонізації та формування бобів водорозчинним
добривом на хелатній основі Кропмакс (0,5 л/га).
У середньому за 2010—2012 рр. у дослідженнях було відмічено
вплив способу передпосівної обробки насіння та позакореневих
підживлень на тривалість вегетаційного періоду та окремих фаз росту та
розвитку рослин сої, яка становила у сорту КиВін 109—116 діб та у
сорту Хуторяночка 111—119 діб.
Спостерігалася залежність у досліді залежно від передпосівної
обробки насіння. Поява сходів була на 1—2 доби раніше порівняно з
контролем. Так, інокуляція насіння Оптімайзом збільшує тривалість
періоду на 2 доби. Передпосівна обробка насіння Оптімайзом,
мікродобривом ТЕНСО Коктель та протруйником Вітавакс 200 ФФ сприяє
подовженню вегетаційного періоду у сорту КиВін на 4 доби та у сорту
Хуторяночка на 5 діб.
Крім того, відмічали подовження вегетаційного періоду від
позакореневих підживлень, у фазі цвітіння вона складала 1 добу у сорту
КиВін та 3 доби у сорту Хуторяночка. У фазі формування бобів період
вегетації подовжується на 5—6 діб в залежності від сорту.
Так, в середньому за роки досліджень, найбільша урожайність насіння
сої сортів Хуторяночка – 3,05 т/га, КиВін – 2,94 т/га сформувалась при
проведенні комплексної обробки насіння перед посівом інокулянтом
Оптімайз, мікродобривом ТЕНСО Коктель та протруйником Вітавакс 200
ФФ та двох позакореневих підживлень.
Таким чином, в умовах лісостепової зони найбільшу продуктивність
сортів сої забезпечує комплексне проведення передпосівної обробки
насіння інокулянтом Оптімайз, мікродобривом ТЕНСО Коктель та
протруйником Вітавакс 200 ФФ та дворазова обробка посівів
водорозчинним добривом на хелатній основі Кропмакс (0,5 л/га) у фазі
бутонізації та формування бобів.
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Соя відносяться до рослин з підвищеною вимогою до вологи у
період формування генеративних органів. Недостатня кількість опадів та
підвищена температура повітря під час бутонізації, цвітіння і утворення
бобів призводить до припинення росту рослин та масової абортивності
квітів, зав’язі та бобів, що негативно впливає на формування високої
урожайності насіння сої. Процес плодоутворення у сої залежить від
біологічних особливостей сорту, гідротермічних умов, мінерального
живлення. Сої властивий відносно тривалий період цвітіння. Між
з’явленням першої та останньої квітки проходить до 6 тижнів, однак для
більшості сортів нормальним є період 3—4 тижні. Тому вивчення процесу
плодоутворення має важливе значення, оскільки є визначальним у
формуванні врожаю рівня урожайності сої.
Дослідження проводилося протягом 2013—2014 рр. в Інституті
кормів та сільського господарства Поділля НААН на сірих лісових
середньосуглинкових ґрунтах із вмістом гумусу 1,96 %. Передбачалось
вивчення дії та взаємодії трьох факторів: А – сорт: Кивін, Княжна,
Монада; В – інокуляція насіння: без обробки, обробка насіння Оптімайз,
2,8 л/т; С – концентрація ретарданту (хлормекватхлорид): 0,5, 0,75, 1,0 %.
Ретардант застосовували у фазі бутонізації.
Виявлено, що найбільша кількість квіток у сортів Кивін
(98,7 шт./рослину),
Княжна
(98,7 шт./рослину),
Монада
(108,1 шт./рослину) була за передпосівної обробки насіння бактеріальним
препаратом Оптімайз та обробки посівів 0,75—1 % розчином
хлормекватхлориду, що більше відповідно на 30,3, 55,8 та 31,5 %
порівняно з контролем без інокуляції та обробки посівів ретардантом. На
цих же варіантах відмічена і найбільша кількість бобів на період повної
стиглості від 40,7 до 51,7 шт./рослину. Слід відмітити, що у сорту КиВін
найменша абортивність квіток (48 %) і бобів (9 %) відмічена за інокуляції
та внесенні 1 % розчину ретарданту, у сорту Княжна – 54 і 10 % та у сорту
Монада – 47 і 9 % за інокуляції і внесенні 0,75 % розчину ретарданту.
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Оскільки відомо, що однією із властивостей ретардантів є затримка
обпадання генеративних органів рослин.
У середньому за роки досліджень максимальну урожайність насіння
сортів сої КиВін, Княжна та Монада отримано при поєднанні інокуляції
насіння Оптімайзом та обробки у фазі бутонізації хлормекватхлоридом.
У сорту Кивін урожайність насіння (2,38 т/га) одержали за обробки посівів
у фазі бутонізації 1,0 % розчином хлормекватхлориду, у сортів Княжна
(2,46 т/га) та Монада (2,77 т/га) – за обробки 0,75 % розчином. Приріст до
контролю, відповідно, становив 0,65, 0,56, 0,80 т/га. Аналогічна
залежність спостерігалась і на варіантах без бактеризації насіння, проте
урожайність та прирости до контролю були меншими.
Отже, в умовах Лісостепу правобережного найсприятливіші умови
для збереження плодів на період дозрівання та формування максимальних
приростів урожайності насіння сої забезпечило сумісне застосування
інокуляції насіння та обробки посівів у фазі бутонізації ретардантом.
УДК 635.655:631.53.02
© 2015
Л. Г. Погоріла
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ СОЇ
Ключові слова: насіння, схожість, зберігання, травмування, соя,
посівні якості.
У зв'язку з великим вмістом білка і жиру, а також підвищеною
гігроскопічністю насіння, соя за несприятливих умов зберігання
(наявність органічних домішок, підвищена вологість) швидко втрачає
якість. Навіть сухе насіння за наявності вологих домішок самозігрівається.
Тому відразу ж після збирання врожаю насіння максимально очищають
від необмолочених бобів, недозрілого, битого та плюсклого зерна і в разі
потреби досушують до вологості 12—14 %.
Досить складні умови для післязбиральної доробки насіння
створюються за несприятливої холодної і дощової погоди. Залишити
вологе насіння, зібране в таку погоду, в буртах навіть на одну ніч не
можна, бо це може призвести до самозігрівання і, як наслідок, – до
зниження якості та збільшення втрат. Тому основне завдання його
післязбиральної доробки – якомога швидше очищення та висушування. А
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у зв'язку з тим, що насіннєва оболонка сої дуже ніжна, очищення слід
проводити дуже бережно [2].
Таблиця
Показники сортових і посівних якостей посівного матеріалу сої згідно
вимог ДСТУ 2240-93 [3]
Категорія

ОН
ЕН
РН-1-3
РН-н

Сортова
чистота,
% мін.
99,7
99,5
98,0
97,2

основної
культ, %
98
98
95
95

Вміст насіння
інших видів, шт./кг,
культурних
бур’янів
0
3
5
5
8
10
10
15

Схожість,
%, мін.

Вологість,
%, макс.

90
85
80
75

14
14
14
14

Головна умова безпечного зберігання насіння – зниження вмісту
вологи в ньому до дозволеного рівня, який залежить від тривалості
зберігання і температури навколишнього середовища. Так просто можна
попередити шкідливу дію мікроорганізмів і грибкових хвороб.
Під час зберігання насіння сої тривалий час за теплої погоди
потрібно передбачити провітрювання для запобігання розвитку плісняви і
«горіння», навіть коли вміст вологи невисокий. Для кращого
провітрювання насіння має бути чистим, а кількість травмованого,
розтрісканого насіння – мінімальною.
Наші дослідження щодо збереження якісних показників насіння сої
залежно від тривалості періоду зберігання показують, що за однакових
умов зберігання, насіння деяких сортів сої різко втратило свої посівні
якості. А саме насіння сортів сої Вежа та Монада після двох років
зберігання втратило показники схожості та енергії проростання, почав
прогресувати розвиток бактеріозу, що може свідчити про наявність
мікротравм на насіннєвій оболонці даних сортів сої отриманих при
збиранні чи доведенні до посівних кондицій.
Основний показник якості насіннєвого матеріалу є схожість насіння,
що значною мірою і забезпечує реалізацію біопотенціалу сої. На схожість
насіння, особливо негативно впливає травмування. Тому, знаючи це,
необхідно запобігати травм, починаючи від збирання урожаю на
насіннєвих ділянках, закінчуючи підготовкою до сівби. Кожен відсоток
травмованого насіння знижує урожайність на 1,0–1,5 %, а значні травми
можуть призвести до 20—25 % втрат урожаю і більше.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОПРЕПАРАТІВ У СИСТЕМІ
ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ БОБІВ КОРМОВИХ НА
ЗЕРНО
В умовах правобережного Лісостепу України однією з цінних
зернобобових культур є боби кормові, в зерні яких міститься 28—35 %
білка, 50—55 % крохмалю, 3—6 % клітковини, 2,6—4,1 % золи.
Поживність зерна складає 1,16—1,29 к. од. Проте площі посіву в нашій
країні залишаються незначними, а попит у товаровиробників на
високобілкове зерно – незадовільним. Така обережність пов'язана,
насамперед, з недостатністю адаптованих до регіону та не стійких до
грибкових хвороб сортів бобів кормових. Щороку агрофітоценози бобів
кормових страждають від таких хвороб як фузаріоз (збуд. Fusarium
oxysporum Schl.), аскохітоз (збуд. Ascochyta fabae Speg.) та шоколадна
плямистість (збуд. Botrytis fabae Sardina). Втрати врожайності зерна від
цих хвороб залежно від інтенсивності їх розвитку можуть сягати 20—
40 %. Це вимагає застосування фунгіцидів, які забруднюють навколишнє
середовище. Альтернативою може бути застосування біопрепаратів
фунгіцидної дії Біополіцид та Екобацил. Передпосівна обробка насіння та
обприскування у період вегетації рослин цими препаратами пригнічує
розвиток фітопатогенних грибів, сприяє активізації ростових процесів,
посилює імунітет рослин, покращує фітосанітарний стан ґрунту та
покращує розвиток рослин завдяки збільшенню розмірів фіксації
біологічного азоту.
За результатами досліджень, які проводили упродовж 2011—
2014 рр. в Інституті кормів та сільського господарства Поділля відмічено,
що передпосівна обробка насіння бобів кормових мікробними
препаратами фунгіцидної дії забезпечує зниження рівня розвитку хвороб
на 4,5—7,0 % (у межах похибки досліду) порівняно із ділянками, де
проводили лише інокуляцію та на 6,0—8,0 % порівняно до контролю.
Нами не виявлено суттєвих переваг системного препарату Вітавакс
200 ФФ порівняно із мікробними препаратами, що були поставлені на
вивчення. Поряд з цим дворазове обприскування цими ж препаратами у
період вегетації бобів кормових забезпечувало зниження розвитку хвороб
на 8,8—19,1 % та їх поширення на 1,8—4,0 %.
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Для оцінки ефективності вирощування бобів кормових, важливим
показником є урожайність зерна. Так, інокуляція насіння забезпечила
приріст урожайності зерна бобів кормових 0,23 т/га або 10,3 %, тоді як
при поєднанні інокуляції з хімічним протруйником Вітаваксом 200 ФФ
приріст становив 0,79 т/га або 35,8 %. Поряд з цим сумісне застосування
інокуляції та мікробних препаратів Біополіцид або Екобацил забезпечило
прибавку урожаю, відповідно, на 0,82—1,19 т/га або 37,1—53,8 %. Також
спостерігається приріст урожайності зерна від поєднання двох
обприскувань у фазі бутонізації та утворення зелених бобів Біополіцидом
0,12 т/га або 4,0 % та Екобацилом 0,10 т/га або 3,0 %.
Отже, покращання фітосанітарного стану агрофітоценозу бобів
кормових, за рахунок використання мікробних препаратів фунгіцидної дії
(Біополіцид або Екобацил) для передпосівної обробки насіння та
обприскувань у період вегетації рослин сприяє не тільки зниженню рівня
розвитку хвороб на 19,1 % а й забезпечує рівень урожайності зерна
3,50 т/га, що більше на 1,29 т/га порівняно із мінімальним показником у
досліді.
УДК 633.37
© 2015
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ГОРОШОК ПАННОНСЬКИЙ (ОЗИМИЙ) – ЦІННА
КОРМОВА КУЛЬТУРА
Горошок паннонський – перспективна кормова культура, яка в
природних умовах в основному розповсюджена в Середній Азії та на
Кавказі. В культуру введений з ХІХ ст., але відомий ще з часів Древнього
Риму. Його вирощують у деяких країнах Західної Європи, в Росії та
Україні. Однак широкого розповсюдження горошок паннонський ще не
отримав.
Дослідження з вивчення продуктивності горошку паннонського
(Орлан) в сумісних посівах з тритикале проводили у відділі польових
кормових культур, сіножатей і пасовищ. Ґрунт – сірий лісовий
середньосуглинковий з вмістом гумусу – 2,18 %. У дослідах висівали
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тритикале озиме сорту Половецький та Полянський. Погодні умови були
сприятливими для росту і розвитку горошку в суміші з тритикале озимим.
Встановлено, що фаза бутонізації горошку наставала через 44 –
46 діб після відновлення вегетації, початок цвітіння – 50–52 доби та повне
цвітіння через 55–57 діб. У фазі гілкування висота рослин його в
середньому становила 33–38 см на неудобрених варіантах, а при внесенні
мінеральних добрив вона збільшилась на 17–24 см, або становила 50–
62 см. Середньодобовий приріст рослин горошку у висоту у фазі
гілкування становив, відповідно, 0,82–0,96 см та 1,25–1,55 см. У фазі
цвітіння висота його сягала 76–83 см на контролі та підвищувалась до 93–
97 см при внесенні мінеральних добрив. При цьому приріст висоти від
фази гілкування до фази цвітіння становив 43–45 см (2,69–2,81 см за
добу) на ділянках без добрив та зменшився до 35–43 см (2,18–2,69 см за
добу) за використання мінеральних добрив. Якщо аналізувати темпи росту
рослин у висоту від відновлення вегетації до фази цвітіння
середньодобовий приріст на неудобрених ділянках був меншим і становив
1,36–1,48 см та зростав до 1,66–1,73 см за добу при внесенні добрив.
Спостереження за ростом і розвитком показали, що горошок
паннонський (озимий) характеризується скоростиглістю. За осінньої сівби
навесні суміші горошку із тритикале озимим забезпечують ранній
високобілковий корм наприкінці другої – початку третьої декади травня.
У цей період тритикале знаходиться у фазі колосіння а горошок
паннонський – бутонізації-цвітіння. При заготівлі горошку на сіно
листостеблова маса містить протеїну – 15–20 %, жиру –1,4–2,4 та БЕР 17–
29 %. Таким чином, горошок паннонський (озимий) є перспективною
кормовою культурою при використанні його в проміжних посівах та
вирощуванні в сумісних посівах з тритикале озимим.
УДК 633.37:631.81
© 2015
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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
РІСТ І РОЗВИТОК ГОРОШКУ ПОСІВНОГО (ЯРОГО)
ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ
Серед різноманіття бобових культур у польовому кормовиробництві
найбільше використовують горошок посівний, який є найкращим
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компонентом при вирощуванні в сумісних посівах із різними видами вівса
та тритикале ярим.
Дослідження з вивчення особливостей росту і розвитку горошку
проводили у відділі польових кормових культур, сіножатей і пасовищ.
Горошок сорту Єлізавета вирощували в одновидових і сумісних посівах з
тритикале ярим сорту Оберіг харківський, який всівали в міжряддя з
шириною 15, 30 та 45 см.
Встановлено, що тривалість міжфазного періоду сходи – бутонізація
в середньому становила 43 доби, проте найкоротшим (36 діб) він був у
2013 році та найдовшим (45 діб) в погодних умовах 2014 року. Фаза
повного цвітіння наставала в середньому через 5 – 7 діб, або через 55–
56 діб після повних сходів. Доцільно відзначити, що за ранніх строків
сівби (25.03,2014 р.) горошку посівного в сумішах з тритикале ярим
проходження етапів органогенезу наступає на 14–18 діб раніше порівняно
із пізніми (26.04, 2013 р.).
Темпи росту стебла горошку у висоту залежали від удобрення та
способу вирощування. Через 40 діб після сходів на неудобрених ділянках
висота рослин горошку в одновидових посівах була на рівні 71 см, тоді як
при внесенні мінеральних добрив вона підвищилась – на 4 – 5 см. При
вирощуванні в сумісних посівах із тритикале між рослинами відбуваються
конкурентні взаємовідносини за фактори життя, які впливають на ріст
рослин у висоту. Особливо це було помітно при застосуванні мінеральних
добрив, коли за використання N45P45K45 спостерігався інтенсивний ріст
рослин у висоту порівняно з азотними добривами, які були вищими на 4–
6 см (84–88 см) за звичайної сівби, а за широкорядної – 89–94 см. На
неудобрених варіантах вона становила 75–84 см, або була більше на 4–
13 см, ніж на контролі. Встановлено, що найвищий середньодобовий
приріст рослин у висоту 2,30– 2,35 см було відмічено через 40 діб після
сходів при внесенні мінеральних добрив та сівбі широкорядним способом
з міжряддями 30–45 см порівняно із звичайним рядковим – 2,18–2,20 см.
На період збирання висота рослин вики ярої сягала 117–124 см в сумішах,
що на 10–13 см вище одновидових посівів.
Відмічено, що вміст сирого протеїну в рослинах горошку в
одновидових посівах був на рівні 19,89–23,08 %, в сумішах за звичайного
рядкового і широкорядного способу сівби, відповідно, 19,04–22,99 та
19,83–24,35 %. Відтак, за широкорядного способу сівби горошку
посівного створюються сприятливі умови для росту і розвитку рослин та
накопиченню поживних речовин.
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РОЛЬ ЛЮПИНУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ҐРУНТУ АЗОТОМ
Ключові слова: люпин, симбіотична активність, азотфіксація,
бульбочкові бактерії.
Одним з основних елементів у житті рослин є азот. Він регулює ріст,
плодоношення, входить до складу білків, хлорофілу, інших сполук. При
його недостачі ріст рослин зупиняється.
Азот є важливим елементом живлення рослин і має велике загально
біологічне значення. Без азоту не може бути білка, а без білка не може
бути життя. На це вказував Ф. Єнгельс.
Незважаючи на дефіцит азоту, від якого потерпають рослини, з
повітря його можуть засвоювати лише бактерії, які дуже швидко
розмножуються та пристосовуються до навколишнього середовища.
Бактерії колонізують коріння рослин приблизно коли починають
появлятися перші листки
Серед зернобобових культур, найперспективнішим є люпин. За
здатністю фіксації атмосферного азоту займає 3-є місце після люцерни і
конюшини червоної, накопичуючи в біомасі до 80—220 кг/га
симбіотичного азоту і може залишити в ґрунті після збирання врожаю до
150 кг/га для наступних культур сівозміни. Враховуючи високий вміст
білка – 30–48 % і жиру – до 14 % в насінні люпину, його називають
другою північною соєю.
Особливо слід зазначити високу здатність люпину до симбіотичної
азотфіксації. На фіксацію азоту впливає такий процес, як обробка насіння
люпину перед посівом комплексною взаємодією інокуляції та регулятору
росту.
Наші дослідження показали, що підбір високопродуктивних сортів
рослин та використання взаємодії інокуляції з регулятором росту,
підвищують симбіотичну активність азотфіксуючих бактерій, сприяють
накопиченню значної кількості азоту в ґрунті.
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ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ
ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ
ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Оптимізація технології вирощування пшениці озимої – основний шлях
до збільшення обсягів виробництва її зерна в Україні. Мета досліджень
полягала у вивченні впливу передпосівної обробки насіння на урожайність
сучасних сортів пшениці за розміщення її посівів по чорному пару та після
гороху та соняшнику. Польові досліди проводили у 2009–2012 рр. у
дослідному господарстві «Дніпро» ДУ Інституту сільського господарства
степової зони (Дніпропетровська область) відповідно до загальноприйнятих
методик. Ґрунт ділянок – чорноземи звичайні. Висівали сорти пшениці
озимої: Писанка, Скарбниця та Апогей Луганський. Для передпосівної
обробки насіння схема досліду передбачала використання протруйників:
фунгіцидної дії – вітавакс 200 ФФ, 3 л/т та інсекто-фунгіцидної – селест топ
312.5 FS, 1,5 л/т, а також хелатного мікродобрива реаком-плюс-зерно, 3 л/т.
Окремі варіанти включали обробку насіння мікродобривом сумісно із
протруйником, норма витрати якого становила 70 % від рекомендованої.
Розміщення ділянок у досліді – послідовне. Повторність – трикратна. За
результатами досліджень встановлено, що в середньому за 2010–2012 рр.
найвищу врожайність забезпечувала передпосівна обробка насіння
протруйником селест топ 312.5 FS (1,5 л/т) та мікродобривом реаком-плюсзерно. При вирощуванні по чорному пару в сорту Писанка вона складала
6,40 т/га, у сорту Скарбниця – 6,69 т/га, в сорту Апогей Луганський –
6,20 т/га, після соняшнику та гороху – 3,74; 3,50; 3,42 т/га та 4,43; 4,13;
3,94 т/га відповідно. Зменшення дози протруйника на 30 % при обробці
насіння сумісно з мікродобривом реаком забезпечило одержання нижчої
врожайності ніж на ділянках, де використовували повну норму препарату.
Різниця у врожаї зерна при цьому була мінімальною і становила від 0,9 до
1,8 %.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА БІЛКА
Світове споживання білка становить близько 60 г на добу на душу
населення за норми 100 г. Відомо, що вміст білка в зерні спельти може
становити 25 %, що робить цю культуру перспективною сировиною для
виробництва білка.
Встановлено, що вміст білка в зерні спельти може змінюватися від
11,0 до 21,3 % залежно від сорту. Дуже високий вміст білка в зерні
спельти (більше 18,0 %) сорту Зоря України, досить високий (16,0–17,9 %)
у сортів – Schwabenkorn (17,6 %), NSS 6/01 (17,3 %), Австралійська 1
(16,7 %), LPP 3218 (16,7 %), низький вміст (12,0–13,9 %) – у сортів LPP
3435 (13,1 %), LPP 1224 (13,0 %) та дуже низький у сортів Швецька 1
(11,0 %) і LPP 3117 (11,5 %), в зерні решти сортів цей показник на рівні
середнього – 14,0–15,9 %.
Вихід білка їз зерна спельти також залежав від сорту. Із зерна сортів
спельти, отриманих методом добору, цей показник найбільшим був за
вирощування сорту Зоря України – 1180 кг/га. За вирощування інших
сортів цей показник був у межах 417–568 кг/га, що зумовлено низькою
врожайністю зерна. Із зерна сортів, отриманих методом гібридизації Tr.
aestivum / Tr. spelta, лінії LPP 3132, LPP 1197 і LPP 3218 забезпечували
вихід білка 1029–1085 кг/га.
Отже, високим вмістом білка характеризується зерно сортів Зоря
України, Schwabenkorn, NSS 6/01, Австралійська 1 і лінія LPP 3218, проте
найвищий вихід білка забезпечує зерно сорту Зоря України та лінії LPP
3218, LPP 1197, LPP 3132 – 1073–1180 кг/га.
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хвороби ячменю.
За потенціалу продуктивності сучасних сортів ячменю ярого 8,0—
9,0 т/га, у виробничих умовах його реалізація складає лише 20—30 %.
Тому удосконалення основних елементів технології вирощування залежно
від сорту культури та норми висіву насіння, сприятиме максимальному
розкриттю генетичного потенціалу його сортів в умовах західного
Лісостепу.
При дослідженні впливу норм висіву на урожайність та якість
насіння сортів ячменю ярого виявлено, що у середньому за 4 роки
досліджень, зростання норми сівби з 3,5 до 4,0—4,5 млн схожих зерен на 1
га, найбільше сприяло підвищенню урожайності сорту Командор (на
0,21—0,34 т/га або 6,6—10,7 %), найменше – сорту Святогор (на 0,12—
0,24 т/га або 3,4—6,7 %). Найвищий приріст врожаю відносно контролю
(с. Командор) спостерігається у сортів Воєвода (на 0,37—0,59 т/га або
10,4—17,5 %) та Святогор (на 0,31—0,41 т/га або 8,8—12,9 %), а їх
середньорічна урожайність становила, відповідно, 3,63—3,88 і 3,58—
3,82 т/га). Найнижчу урожайність виявив сорт Командор – 3,32—3,59 т/га.
У середньому, при збільшенні норми сівби до 4,0 млн схожих зерен
на 1 га, відносно норми 3,5 млн кожного окремо взятого сорту,
урожайність зерна зростає на 0,12—0,21 т/га, при збільшенні до 4,5 млн –
на 0,24—0,34 т/га. Найбільша кількість стебел на одиницю площі
утворилась на посівах сорту Святогор (574—672 шт./м2), найменша –
сорту Командор (402—468 шт./м2). Маса 1000 насінин виявилась більшою
у сорту Водограй – 56,8—62,4 г, тоді як найменшим цей показник був у
сорту Святогор – 47,0—48,2 г.
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРИЙОМІВ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БОБОВОЗЛАКОВОГО АГРОФІТОЦЕНОЗУ
Ключові слова: бобово-злакова травосумішка, удобрення,
енергетична оцінка, економічна оцінка, конкурентоспроможність.
Дослідження проводили в 2011—2013 рр. на бобово-злаковій
травосумішці, яка складалася із люцерни посівної, костриці очеретяної та
стоколосу безостого.
Схема досліду за фактором А – інокуляції включала два варіанти: 1.
Без інокуляції; 2. З інокуляцією бактеріальним препаратом Ризобофіт.
Схема досліду за фактором В – удобрення включала шість варіантів:
1 – Контроль; 2 – Р60К60; 3 – N60Р60К60; 4 – Лігногумат; 5 – Р60К60 +
Лігногумат; 6 – N60Р60К60 + Лігногумат.
Площа ділянок – 36 м2, повторність триразова, варіанти розміщували
методом розщеплених ділянок.
За результатами проведених досліджень встановлено, варіант
досліду, на якому висівали інокульоване насіння бобового компонента,
вносили повне мінеральне добриво N60Р60К60 поверхнево та Лігногумат
позакоренево, забезпечив найвищий рівень рентабельності та виявився
найбільш конкурентоспроможним.
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ІЗЗ НААН
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕЛЕКЦІЇ ПИРІЮ СЕРЕДНЬОГО
В ПІВДЕННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
На півдні України практично відсутні посіви пирію середнього,
адаптованого до складних погодних умов Степової зони України. Тому
створення його нових високопродуктивних сортів є актуальним та
своєчасним, особливо в умовах значних змін клімату. Вперше на півдні
України проводиться селекційна робота на Миколаївській державній
СГДС по створенню посухостійких сортів пирію середнього, що приведе
до розповсюдження цінних багаторічних трав у Степовій зоні України і
буде сприяти рішенню важливих екологічних, соціальних та економічних
проблем.
У результаті досліджень 2011—2015 рр. виділені середньостиглі та
пізньостиглі форми пирію середнього, що проходили вивчення в різних
селекційних розсадниках згідно схеми селекційного процесу.
Кращі за кормовою та насіннєвою продуктивністю селекційні зразки
в поточному році проходять дослідження в контрольних розсадниках та
розсадниках
конкурсного
сортовипробування.
В
контрольному
розсаднику середньостиглих форм пирію середнього найкраща кормова
продуктивність була отримана у селекційних зразків за номерами 76/2,
89/2, 63/2 та 87/2. Дані селекційні зразки за врожаєм зеленої маси
перевищили стандарт на 0,13—0,41 кг/м2. Найкращий врожай сухої
речовини у середньостиглих форм пирію середнього відмічений у
селекційних зразків за номерами 76/2, 64/2, 89/2 та 63/2, які перевищили
контроль у середньому за роки досліджень на 10,1—25 %. Найкраща
насіннєва продуктивність середньостиглих форм пирію середнього
відмічена у селекційних зразків за номерами 63/2, 89/2, 64/2 та 87/2.
За даними конкурсного сортовипробування середньостиглих форм
пирію середнього кращий врожай зеленої маси був отриманий у
сортозразків за номерами 66/2, 87/2. Він склав в поточному році 33,3 та
34,1 т/га, що більше контрольного варіанта на 7,7 та 24 % відповідно. В
середньому за роки досліджень дані сортозразки перевищують стандарт
на 1,3 та 2,3 т/га. Селекційний сортозразок 63/2 також за врожаєм зеленої
маси мав перевагу перед контролем як в поточному році, так і в
середньому за роки досліджень, але це перевищення знаходилось у межах
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помилки досліду. Встановлено, що кращий врожай сухої речовини був
отриманий у сортозразків за номерами 66/2 та 87/2, які перевищили
контроль у поточному році на 17,8 та 20,5 %, а в середньому за роки
досліджень – на 11 та 17,8 % відповідно. В конкурсному
сортовипробуванні середньостиглих форм кращий врожай насіння
одержаний у сортозразків 66/2 та 87/2. Він склав 0,56 та 0,58 т/га, що
перевищує контроль на 0,06 та 0,08 т/га. Сортозразки за номерами 63/2,
76/2 за врожаєм насіння також перевищили стандарт, але ця величина
знаходиться в межах помилки досліду.
Кращий за кормовою та насіннєвою продуктивністю сортозразок
87/2 в поточному році переданий на ДСВ як сорт Дірос, добре
пристосований до складних кліматичних умов Степової зони.
Кращі селекційні зразки пізньостиглих форм пирію середнього
проходили дослідження в контрольному розсаднику. Найбільший врожай
зеленої маси отриманий у селекційних зразків 21/3 та 66/1. Він в 2015 році
склав 3,08 та 3,17 кг/м2, що більше контролю на 0,34 та 0,43 кг/м2
відповідно. В середньому за роки досліджень дані селекційні зразки
перевищили стандарт на 0,31 та 0,33 кг/м2 відповідно. Краща насіннєва
продуктивність у контрольному розсаднику відмічена в селекційних
зразків за номерами 66/1 та 21/3, які перевищують контроль на 8,7 та
11,5 г/м2 в поточному році, а в середньому за роки досліджень – на 12,8 та
18,9 г/м2 відповідно. Селекційний зразок 4/1 за насіннєвою
продуктивністю в поточному році прирівнявся до стандарту, а в
середньому за роки досліджень перевищив його на 10 г/м2.
Кращий за кормовою продуктивністю сортозразок 66/1 був
закладений в розсаднику конкурсного сортовипробування, як
пізньостиглий високоврожайний сорт Ростислав. За даними конкурсного
сортовипробування пізньостиглих форм кращий врожай зеленої маси був
отриманий у сорту Ростислав. Він склав 32,78 т/га в поточному році та
34,4 т/га в середньому за роки досліджень, що перевищує контроль на
16,7 % в 2015 році та 16,3 % в середньому за роки досліджень. За врожаєм
сухої речовини в розсаднику конкурсного сортовипробування стандарт
поступився новоствореному сортозразку на 12,9 % в поточному році та на
14,3 % в середньому за роки досліджень.
Створені середньостиглий сорт пирію середнього Дірос, який
забезпечує стабільне отримання 34,3 т/га зеленої маси, 8,6 т/га сухої
речовини та 0,56 т/га кондиційного насіння і пізньостиглий сорт пирію
середнього Ростислав з урожаєм зеленої маси 33,6 т/га, сухої речовини
7,2 т/га та насіння 0,64 т/га, які в 2015 році передані на ДСВ, як
високоврожайні сорти злакових трав різноцільового використання,
адаптовані до жорстких погодних умов Степової зони України.
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ІЗЗ НААН
ВИСВІТЛЕННЯ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ СЕЛЕКЦІЇ
БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ
УКРАЇНИ
Вперше на півдні України на Миколаївській державній
сільськогосподарській дослідній станції ІЗЗ НААН проводиться
селекційна робота по створенню посухостійких сортів лядвенцю рогатого.
У результаті виділені ранньостиглі, середньостиглі та пізньостиглі
форми лядвенцю рогатого. В середньому за роки досліджень кращі сім’ї
ранньостиглих форм культури селекційного зразку 195/2 за врожаєм
зеленої маси мали перевагу перед стандартом на 7,8—16,1 %, за врожаєм
сухої речовини – на 9,8—19,6 %. В розсаднику випробування сімей ΙΙΙ
року досліджень ранньостиглих форм краща кормова продуктивність була
одержана у сімей селекційного зразку за номером 468/7. На посівах
другого року життя врожай зеленої маси кращих сімей склав 3,49—
4,59 кг/м2, що більше контрольного варіанта на 0,63—2,03 кг/м2, а на
посівах третього року життя врожай зеленої маси склав 3,12—3,72 кг/м2,
що перевищує стандарт на 0,34—0,94 кг/м2.
Встановлено, що серед середньостиглих форм у середньому за роки
досліджень майже всі сім’ї (за винятком однієї) мають перевагу перед
стандартом за кормовою продуктивністю. Кращі з них перевищили
контроль на 7,6—22 % за врожаєм зеленої маси та на 9,1—25,5 % за
врожаєм сухої речовини.
У розсаднику випробування сімей третього року досліджень серед
пізньостиглих форм краща кормова продуктивність відмічена у сімей
селекційних зразків 244/3 та 286/12. Кращі сім’ї селекційного зразку 244/3
за врожаєм зеленої маси мають перевагу в середньому за роки досліджень
на 9,6—17 %, а за врожаєм сухої речовини – на 10,5—22,8 %. Всі сім’ї
селекційного зразку 286/12 за врожаєм зеленої маси перевищують
контроль на 0,243—0,59 кг/м2. Кращі з них мають перевагу перед
стандартом за врожаєм зеленої маси на 9,6—27,1 %, а за врожаєм сухої
речовини – на 7—17,5 %.
Виявлено, що в середньому за номером серед середньостиглих форм
кращий врожай зеленої маси був отриманий у селекційних зразків 468/7,
який за роки досліджень перевищує контроль на 0,36 кг/м2. Селекційний
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зразок 261/4 середньостиглих форм на Ι, ΙΙ та ΙΙΙ роках життя перевищує
контрольний варіант, відповідно, на 0,18, 0,16 та 0,55 кг/м2. Серед
пізньостиглих форм сім’ї селекційних зразків 244/3 та 286/12 в
середньому за номерами перевищують контроль на 0,31 та 0,33 кг/м2
відповідно. Селекційний зразок 96/1 в середньому за номером перевищує
стандарт на незначну величину 0,01 кг/м2.
Врожай сухої речовини в середньому за номером мав перевагу перед
контролем у сімей селекційного зразку 468/7 на 11,6 %. Селекційні зразки
189/3 та 195/2 в середньому за роки досліджень поступились стандарту на
0,02 кг/м2 та 0,03 кг/м2 відповідно. У середньостиглих форм врожай сухої
речовини в середньому за номером склав на Ι році життя 0,18 кг/м2, на
другому 0,85 кг/м2, а на третьому 0,84 кг/м2, що перевищує стандарт на
28,6, 9 та 13,5 % відповідно. Серед пізньостиглих форм селекційні зразки
244/3 та 286/12 в середньому за номером за врожаєм сухої речовини
перевищили контрольний варіант на 0,03 кг/м2 або на 5,3 %. Селекційний
зразок 96/1 в середньому за роки досліджень поступився стандарту на
8,8 %.
Створений посухостійкий сорт лядвенцю рогатого Сайрус, який за
результатами конкурсного сортовипробування отримав врожай зеленої
маси 34,45 т/га, що на 10,3 % перевищує стандарт та врожай сухої
речовини на 8,8 т/га, що на 12,8 % більше контролю. В розсаднику
конкурсного сортовипробування новостворений сорт лядвенцю рогатого
перевищив стандарт за врожаєм насіння в поточному році на 24 %, а в
середньому за роки досліджень на 19,6 %.
У подальшому виділені кращі сім’ї селекційних зразків різних форм
стиглості лядвенцю рогатого з високою кормовою та насіннєвою
продуктивністю
будуть
використані
для
створення
нових
високопродуктивних
сортів
лядвенцю
рогатого
різноцільового
використання, добре адаптованих до складних погодних умов південних
регіонів України.
Створений сорт лядвенцю рогатого Сайрус, який забезпечить
одержання 34,45 т/га зеленої маси, 8,8 т/га сухої речовини та 0,58 т/га
кондиційного насіння в поточному році переданий на ДСВ, як
посухостійкий сорт сінокісно-пасовищного використання, добре
адаптований до жорстких кліматичних умов Степової зони України.
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ІЗЗ НААН
ОКРЕМІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ
БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Виробництво насіння еспарцету ще не в повній мірі забезпечує його
потреби в них, що значно зменшує розповсюдження цієї цінної кормової
культури. В даний час розроблено і впроваджено багато агротехнічних
прийомів, що дало можливість для підвищення врожайності еспарцету
піщаного, проте для Степової зони це питання потребує подальшого
вивчення. Насіннєвій продуктивності багаторічних бобових трав, таких як
еспарцет піщаний властива мінливість за роками і регіонами, що вимагає
розробки і вивчення такої технології насінництва цієї культури, яка
гарантувала б отримання високих стабільних врожаїв. Тому
продуктивність еспарцету піщаного в більшій мірі залежить від
біологічних особливостей розвитку, які можна регулювати умовами
вирощування, вивчаючи при цьому вплив різних норм висіву, строків
посіву та покривних культур.
Дослідження по вивченню та удосконаленню окремих елементів
технології вирощування еспарцету піщаного на насіннєві цілі проводилися
на Дослідній станції по кормовиробництву Миколаївського інституту
агропромислового виробництва, де були вивчені окремі технологічні
прийоми, що сприяють підвищенню його врожайності та забезпечують
збільшення продуктивності насіння з одиниці площі.
Багаторічними дослідженнями доведено, що для одержання високих
і стабільних врожаїв насіння еспарцету потрібно зважено підійти до
вибору оптимального строку сівби, норми висіву, покривних культур.
При проведенні досліджень вивчались три строки посіву (ΙΙΙ декада
березня, Ι і ΙΙ декада квітня), чотири норми висіву (2,0 млн шт. сх. нас/га,
3,5, 5,0 та 6,5 млн сх. нас/га), покривні культури (ячмінь на зелений корм
та вико-вівсяна сумішка).
Встановлено, що на посівах II року життя при застосуванні норми
висіву 5 млн шт. сх. нас/га було виявлено збільшення врожаю насіння
еспарцету на 1,5 ц/га. Тенденція до збільшення врожаю насіння еспарцету
з нормою висіву 5 млн шт. сх. нас/га спостерігалась і на посівах III року
життя. Найбільша прибавка врожаю насіння еспарцету отримана при
застосуванні норми висіву 5 млн шт. сх. нас/га в середньому за роки
24

досліджень на посівах II та III років життя. Врожай насіння при цьому
складав 5,5 та 5,3 ц/га.
На основі результатів проведених досліджень було доведено, що
кращою покривною культурою є ячмінь на зелений корм. Його
застосування збільшує врожай насіння на 4,9 – 9,5 % по відношенню до
покривної культури – вико-вівсяної суміші на посівах еспарцету II та III
років життя. За роки використання травостою еспарцету на насіння було
встановлено, що вища насіннєва продуктивність сформувалась при
безпокривному способу сівби, вона склала 6,2 ц/га на посівах II та III року
життя, що більше на 0,6 – 0,8 ц/га, ніж на варіантах з покривними
культурами. При вирощуванні еспарцету в різні строки посіву було
доведено, що оптимальним виявився II строк посіву – I декада квітня, при
якому врожай насіння становив 6,0 ц/га, що на 3,6 % більше при посіві III
строку – II декада квітня. Таким чином, насіннєву продуктивність
еспарцету можна значно збільшити, застосовуючи поєднання оптимальної
норми висіву, строку посіву без покривних культур.
Для підвищення насіннєвої продуктивності еспарцету піщаного
багаторічними дослідженнями доведено, що оптимальною нормою висіву
в умовах Степової зони України є норма – 5 млн шт. сх. нас/га на посівах
II та III року життя.
Внаслідок проведених досліджень встановлено, що в умовах Степу
України найвищу насіннєву продуктивність за весь період використання
еспарцету на насіння забезпечує весняний безпокривний спосіб сівби.
Еспарцет, висіяний в першій декаді квітня без застосування покривних
культур, покращує насіннєву продуктивність на 15—20 % на посівах II та
III років життя.
За роки досліджень 2001—2005 років встановлено негативний вплив
покривних культур на насіннєву продуктивність еспарцету на посівах II та
III років життя, тому покривні культури застосовувати недоцільно.
На насіння еспарцет потрібно висівати в I декаді квітня з нормою
висіву 5 млн. шт. сх. нас/га без застосування покривних культур в умовах
Степової зони України.
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ПДАТУ
УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ЧОРНОГОЛОВНИКА
БАГАТОШЛЮБНОГО
Ключові слова: Чорноголовник багатошлюбний, строки сівби,
способи посіву, фосфорне удобрення, насіннєва продуктивність.
Інтродукція Чорноголовника багатошлюбного на Хмельниччину
здійснена проф. Блажевським В. К. Її доцільність і перспективність
доказана 7-річною (1978—1984 рр.) практикою, за якою: середня
урожайність пасовищного корму при 5-цикловому режимі випасу – 272 ±
17,1 ц/га (при: S – 65,8 ц; V – 24,2 %; Sx,% – 6,3); насіння – 4,3 ± 0,25 ц/га (S
– 0,74 ц; V – 17,2 % Sx,% – 5,8). Потреба подальшого дослідження
насіннєвої продуктивності таксону визначена обмеженим Інтернетресурсом та відсутністю селекційних продуктів (сортів).
Дослід трьохфакторний: 1) «А» – строки сівби: квітневий (А1) і
вересневий (А2); 2) «В» – розміщення рослин: 15×15 см (В1) і 45 × 45 см
(В2); 3) «С» – удобрення: Р00 (С1) та Р60 (С2); повторностей: в часі – 3
(2011—2013 рр.), просторі – 3; площа ділянки – 18 м2 (10 × 1,8 м).
Результати досліджень викладені графічно, відповідно і
коментуються наступними висновками.
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Середня (2011—2013 рр.) урожайність насіння Чорноголовника
багатошлюбного – 7,5 ц/га (6,6—8,4) при коефіцієнті варіації (V) – 14,4 %.
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За квітневої сівби рослини чорноголовника більш продуктивні в
режимі прямої дії порівняно до вересневої; прибавка у зборі насіння –
1,7 ц/га. У післядії (2012—2014 рр.), навпаки, кращі показники за всіма
дослідними факторами спостерігались у вересневих посівах, що пов’язано
з випаданням кволої частки рослин при перезимівлі.
Оптимальний спосіб сівби – широкорядний – 45 × 45 см (В2).
Перевага його за трирічний цикл – 0,6 ц/га (7,8 – 7,2) при НІР05 = 0,6—
1,2 ц, проте вона не абсолютна, так як різниця (d) між градаціями фактора
у 0,1 ц значно поступалася НІР05 = 1,2 ц.
Припосівне внесення Р60 (С2) – ефективний захід підвищення
насіннєвої продуктивності чорноголовника. Зростання зборів насіння
становило в середньому при весняній сівбі – 1,0 ц/га (14,2 %). Дисперсійна
дія С2: Dyx = 31 % (2011 р.), 39 % (2012), 43 % (2013 р.), в середньому –
38 %. Таким чином, фактор «С» визнано домінантним.
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Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН
ШКІДЛИВІСТЬ БУР’ЯНІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ
ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ
Ключові слова: шкідливість, бур'яни, соя, продуктивність, системи
захисту.
Обстеженнями (1984—2014 рр.) в дослідах та господарствах,
розміщених у західному Лісостепу, встановлено, що в орному шарі ґрунту
налічується, в середньому, від 400 до 3800 шт./м2 або від 400 млн шт./га до
3,8 млрд шт./га насіння однорічних бур’янів. У ґрунті переважає насіння
однорічних бур’янів, що становлять 87—90 % загальної кількості. Більш
як на двох третинах площ орних земель різко зріс рівень засміченості та
забур’яненості посівів такими багаторічними видами бур’янів, що
відзначаються особливо високою шкідливістю. Насамперед, це: осот
рожевий, осот жовтий, осот городній, пирій повзучий, березка польова та
інші. Ми вивчали процес формування видового складу бур’янів у посівах сої.
Спостереженнями встановлено, що сою засмічували 65 видів бур’янів різних
біологічних груп. Домінуючими серед них є 42 види. У середньому за роки
спостережень, на 1 м2 нарахували 133,4 бур’янів з їх масою 1997,5 г/м3, серед яких
однорічні злакові становили 59,5 %, дводольні – 40,5 %. Частіше зустрічалися ті
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види, які найближче співпадали з агробіологічними особливостями культури
(мишій сизий, плоскуха звичайна, лобода біла, види щириці, незбутниця
дрібноквіткова, грицики звичайні, талабан польовий, гірчак шорсткий, ромашка
непахуча та інші). Багаторічні види займали в агроценозі 1,4 %, але шкідливість
осоту, березки польової і пирію повзучого була великою через їх стійкість до
агротехнічних та хімічних заходів регулювання чисельності. Середні щорічні втрати
врожаю насіння сої від шкідливості бур’янового ценозу складають 7,1—16,2 ц/га
(30—80 %). Внесення суміші гербіцидів Базаграну + Хармоні + Пантера
(2,3 л/га + 10 г/га + 1,0 л/га), внесених по вегетуючих бур’янах,
забезпечувала загальне зменшення забур’яненості на 98,4 %, а кількість
злакових видів бур’янів на 99,1 %, двосім’ядольних – на 85,9 %.
Порівняно з контролем (К1), завдяки зниженню кількості бур’янів,
урожайність сої зросла на 16,3 ц/га.
УДК 635.657:631.5:632.954
© 2015
Р. А. Гутянський, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
С. М. Лебединський
ТОВ «Нертус»
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕРБІЦИДІВ ТОВ «НЕРТУС» У
ПОСІВАХ НУТУ
Бур’яни суттєво впливають на продуктивність нуту. Тому за
вирощування нуту виправданим є застосування гербіцидів. Проведені
нами в 2012 – 2014 рр. дослідження засвідчили, що найбільше
контролювали злакові однорічні бур’яни в посівах нуту варіанти з
внесенням грамініциду Лемур (1,5 л/га) на фоні ґрунтового гербіциду
Капрал (2,0 л/га) і Адвокат (1,0 л/га), а дещо менше – Герб 900 (2,5 л/га) і
бакова суміш Герб 900 з Серпом (1,25 л/га + 0,375 л/га). Найменше за
наведені препарати та їх композиції контролював злакові бур’яни гербіцид
Серп (0,75 л/га). Дводольні малорічні бур’яни найбільше контролював
Герб 900 і Серп та, особливо, їх бакова суміш. Недостатньо контролювали
дводольні малорічні бур’яни Адвокат і, особливо, Капрал.
Гербіциди Капрал, Адвокат і Лемур виявили високу селективність до
рослин нуту, а Герб 900 – достатню. Застосування гербіциду Серп окремо
і в баковій суміші з Герб 900 в один з років досліджень викликало
фітотоксичне пригнічення молодих рослин нуту. З часом ці ознаки на
рослинах нуту зникли, але врожайність ми отримали нижчу, ніж на інших
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варіантах з гербіцидами. Негативна дія гербіциду Серп на рослини нуту
була пов’язана з тривалою дощовою і прохолодною погодою, яка мала
місце після внесення препарату.
Застосування гербіцидів Капрал і Адвокат з Лемуром забезпечило
більший рівень врожайності, ніж внесення Серп і його композиції з Герб 900,
не зважаючи на збільшення маси бур’янів, особливо у варіанті з Капралом. Це
свідчить, що нут більш толерантний до гербіцидів Капрал і Адвокат, ніж до
гербіциду Серп.
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Щоб
створити
лучні
угрупування
з
люцерно-злакових
агрофітоценозів та зменшити їх антибіоз у бінарних сумішках
передбачено вивчення різних способів сівби. За рахунок зміни
архітектоніки посіву знівелюється негативний взаємовплив злакових видів
трав та люцерни посівної, усунеться внутрішньовидова та міжвидова
боротьба, подовжиться їх продуктивне довголіття. Польові досліди
закладено у 2013 році. Режим використання – 3-х укісний. Норма висіву
сумішок за різних схем сівби – 6 млн сх. нас./га, співвідношення
компонентів 50 : 50. Схема досліду: фактор А – сумішки люцерни посівної
із кострецем безостим, стоколосом прибережним, кострицею очеретяною;
фактор В – способи посіву: змішаний рядковий (контроль), черезрядний,
перехресний і перехресно-черезрядний.
Із досліджуваних сумішок за 2013 рік найбільший вихід сухої
речовини одержали при перехресному та перехресно-черезрядному
способах сівби. Сумішки люцерни посівної з кострицею очеретяною та
люцерни посівної із кострецем безостим забезпечували вихід сухої
речовини при змішаному способі – 4,65—5,16 т/га, черезрядному – 4,5—
4,93 т/га, перехресному – 5,36—5,48 т/га, перехресно-черезрядному –
5,65—5,67 т/га, відповідно.
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Отримані дані за 2014 рік свідчать, що за виходом сухої речовини
найбільш врожайними були сумішки люцерни посівної із стоколосом
прибережним – 11,06 т/га, кострицею очеретяною – 10,89 та кострецем
безостим – 9,51 т/га при перехресно-черезрядному способі сівби, а
перехресний спосіб сівби дещо поступався і становив – 10,64 т/га, 10,40 та
9,50 т/га, відповідно. Найбільший приріст сухої речовини, порівняно до
змішаного, відзначено при перехресно-черезрядному способі сівби, у
сумішці люцерни посівної із кострецем безостим на – 1,8 т/га, стоколосом
прибережним – 1,66 т/га та кострицею очеретяною 1,32 т/га. Перехресний
спосіб сівби, порівняно до інших способів, сприяв кращій адаптивності
люцерни посівної до ґрунтово-кліматичних умов і вищій алелопатичній
взаємодії із кострецем безостим, стоколосом прибережним та кострицею
очеретяною. А перехресно-черезрядний спосіб відзначився інтенсивним
кущенням злакових трав, більшою конкурентоздатністю, що і призвело до
збільшення продуктивності даних агрофітоценозів.
Отже, дослідженнями встановлено, що за два роки досліджень
найвищий вихід сухої речовини забезпечили сумішки люцерни посівної із
стоколосом прибережним – 8,25 т/га та кострицею очеретяною – 8,27 т/га
при перехресно-черезрядному способі сівби, що на 1,15 т/га більше,
порівняно до контролю.
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НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО
ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ ТА НОРМИ ВНЕСЕННЯ
ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
У час енергетичної кризи все більше уваги приділяється широкому
використанню маловитратних технологій, до яких у кормовиробництві
відносяться пасовища та сіножаті багаторічних трав і їх травосумішок.
Використання багаторічних трави також є потужним засобом для
запобігання вітрової і водної ерозій, для покращання екології.
Тому розумне повернення до вирощування багаторічних трав у
польових і кормових сівозмінах є тим важелем, який дасть змогу
встановити втрачену родючість ґрунтів і значно збільшить збори
повноцінних кормів, що знизить собівартість тваринницької продукції і
зробить цю галузь рентабельною.
30

В Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
упродовж 2012—2014 рр. на сірих лісових ґрунтах проводились
дослідження по вивченню впливу строку та норми внесення
позакореневого підживлення органічним мікродобривом Екогрейн на
формування насіннєвої продуктивності стоколосу безостого сорту Марс.
Аналіз насіннєвої продуктивності показав, що проведення
позакореневих підживлень органічним мікродобривом Екогрейн мало
суттєвий вплив як на кількість та масу насіння з одного м2 так і на масу
1000 насінин. Найкращі показники кількості насіння з одного м2
(7776 шт./м2), та маси 1000 насінин (3,85 г) забезпечило проведення двох
позакореневих підживлень мікродобривом Екогрейн у фазі вихід в трубку
та колосіння у дозі по 1,3 л/га.
Як і всі види злакових трав стоколос безостий потребує багато
поживних речовин, особливо при використанні його як насінницького
посіву протягом кількох років. Окрім мінеральних добрив, під насіннєві
посіви злакових трав щороку треба вносити мікродобрива. Мікроелементи
позитивно впливають на насіннєву продуктивність багаторічних трав.
Нестача будь-якого з макро- чи мікроелементів призводить до глибоких
порушень в обмінних процесах рослин і зниження продуктивності
культури, а за відсутності – навіть до повної її загибелі.
За результатами досліджень встановлено, що за рахунок природньої
родючості (варіант без підживлення) в середньому за три роки досліджень
було одержано урожай насіння стоколосу безостого сорту Марс на рівні
166 кг/га. Застосування органічного мікродобрива Екогрейн для
позакореневого підживлення сприяло збільшенню врожаю насіння на 26 –
134 кг/га залежно від строку та норми його внесення. Найбільшої
урожайності насіння стоколосу безостого сорту Марс – 300 кг/га, було
досягнуто при проведенні двох позакореневих підживлень органічним
мікродобривом Екогрейн у дозі по 1,3 л/га у фазі вихід в трубку та
колосіння. Приріст до контрольного варіанта (без підживлень),
відповідно, становив 80,4 % або 134 кг/га.
Отже, за результатами наших трирічних досліджень встановлено, що
проведення позакореневих підживлень органічним мікродобривом
Екогрейн позитивно вливало на ріст та розвиток рослин стоколосу
безостого сорту Марс, а також на рівень урожайності даної культури.
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Враховуючи тенденції до зменшення розораності земель, залуження
еродованих схилів, ріст цін на фуражне зерно все більше значення будуть
мати всі інші види кормів, що вироблятимуться на луках і пасовищах.
Тому основним завданням виробників насіння одно- та багаторічних трав
є швидка ліквідація його дефіциту, в тому числі люцерни посівної.
Основним лімітуючим фактором формування врожаю насіння
люцерни посівної є фактор підвищеної кислотності ґрунту (рН 4,5—5,5),
це обмежує позитивну дію інших чинників. Тому на вивчення було
поставлено способи проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів на фоні
повного мінерального удобрення люцерни посівної.
Дослідження проводили в Інституті кормів та сільського
господарства Поділля НААН. Ґрунти сірі лісові, вміст гумусу 1,75—1,91,
рН сольової витяжки 5,2—5,6, гідролітична кислотність 1,73—3,6 мг-екв.
на 100 г ґрунту, легкогідролізованого азоту 75—100 мг/кг, вміст рухомих
форм фосфору складає 84—120 мг/кг і калію 64—85 мг/кг повітряносухого ґрунту, сума ввібраних основ 12—13 мг-екв. на 100 г ґрунту.
Посів люцерни посівної сорту Синюха – весняний, з шириною
міжрядь 30 см з нормою висіву 3,0 млн схожих насінин під покрив ярого
ячменю. Площа облікової ділянки 25 м2, повторність триразова.
Одержані експериментальні дані у 2013—2014 роках шляхом
проведення польових досліджень свідчать про суттєвий вплив чинників,
що вивчали на рівень урожайності люцерни посівної, яка залежно варіанту
досліду становила 80—273 кг/га насіння в середньому за два роки у
перший рік використання та 118—503 кг/га у другий рік використання.
Встановлено, що застосування вапнякових меліорантів підвищують
урожайність насіння люцерни посівної на 50,6—87,5 % у перший рік
використання і на 36,5—121,5 % у другий рік використання порівняно із
контрольним варіантом. Мінеральні добрива внесені з різними нормами
забезпечують підвищення урожайності на 29,8—87,3 % та 29,7—105,0 %
відповідно першого та другого року використання.
Найвищий рівень урожайності насіння у перший рік використання в
середньому за два роки (273 кг/га) відмічено на ділянці досліду де
застосовували половинну норму вапнякового меліоранту (пушонка) у
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поєднанні із повною нормою (N30P120K120) мінерального удобрення в запас
на три роки. У другий рік використання найвищу урожайність насіння
503 кг/га відмічено на ділянці досліду де застосовували половинну норму
вапнякового меліоранту (вапнякове борошно) у поєднанні із повною
нормою (N30P120K120) мінерального удобрення в запас на три роки.
Порівняно із контрольним варіантом приріст урожаю насіння люцерни
першого року використання становив 193 кг/га та 385 кг/га на ділянках
другого року використання.
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Комплекс заходів з докорінного та поверхневого поліпшення
природних кормових угідь і старосіяних вироджених травостоїв залежить
від
ґрунтово-кліматичних
умов,
господарського
призначення,
розташування та екологічної ролі в агроландшафті.
Одним із головних завдань для кормовиробництва є отримання
оптимального розвитку та максимального росту рослин і управління
ростовими процесами.
Поверхневе поліпшення проводилось шляхом фрезування дернини,
дискування в один і два сліди та всіванням бобово-злакової травосумішки
у непорушену дернину.
Важливим показником формування лучних агроценозів є висота
трав. За даними біометричних спостережень, які проводились упродовж
2013—2014 років, висота лучних старосіяних фітоценозів залежала від
способу обробітку дернини та видового складу травостоїв. На всіх
досліджуваних варіантах наявні сіяні (окрім контролю) та несіяні види
трав. У середньому за два роки досліджень, найбільший середньодобовий
лінійний приріст сіяних та несіяних верхових злакових трав, а також
люцерни посівної спостерігали на варіанті, де проводили омолодження
травостою шляхом фрезування дернини. На даному варіанті приріст за
добу верхових сіяних злаків становив 1,4 см, верхових несіяних злаків –
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1,7 см, люцерни посівної – 1,2 см. На варіантах із прямим всіванням
люцерно-злакової травосумішки в дернину відмічено значне відставання в
рості сіяних та несіяних видів трав. Їх середньодобовий приріст
знаходився в межах: костриця очеретяна – 0,7—0,9 см, кострець безостий
– 1,0—1,1, люцерна посівна – 0,9, верхові несіяні злаки – 1,1—1,2 см.
Способи обробітку дернини також впливали на щільність травостоїв.
найбільша густота злаково-бобових травостоїв у весняний період
відмічена на варіанті із прямим підсівом бобово-злакової травосумішки в
дернину – 1482 шт./м2. На травостоях, де проводили омолодження та
розпушення дернини, найбільша густота спостерігалась на варіанті із
фрезуванням дернини – 1041 шт./м2. При докорінному поліпшенні
відмічено найменш сформовану щільність травостою – 819 шт./м2.
В осінній період при проведенні підрахунків щільності пагонів
бобово-злакових травостоїв встановлено, що на варіанті із прямим
всіванням травосумішки в дернину відмічено найбільш сформовану
щільність – 1043 шт./м2. На варіантах, де проводили омолодження
травостою, шляхом дискування та фрезування дернини, найбільша густота
пагонів спостерігалась на варіантах із дискуванням дернини в один слід –
991 шт./м2. При докорінному поліпшенні наприкінці вегетації рослин,
щільність травостою становила 773 шт./м2.
Таким чином, найбільша висота старосіяних лучних угідь упродовж
двох років досліджень відмічена на варіанті із омолодженням травостою,
шляхом фрезування дернини. Щільність травостою протягом усього
вегетаційного періоду найбільш сформованою була на варіантах із
фрезуванням дернини та всіванні люцерно-злакової травосумішки у
непорушену дернину.
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Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН БАГАТОРІЧНИХ
ЗЛАКОВИХ ТА БОБОВИХ ТРАВ У ДВОКОМПОНЕНТНИХ
СІЯНИХ УГРУПУВАННЯХ
Ключові слова: кормові агрофітоценози, конкурентоздатність, індекс
переваги Макгілчріста, ступінь перекриття екологічних ніш.
Одним з найважливіших напрямків підвищення продуктивності
антропогенно порушених низькопродуктивних кормових угідь України є
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створення багаторічних полікомпонентних пасовищних агрофітоценозів на
основі врахування фітоценотичних особливостей видів (роль видів в
угрупуванні, їх взаємовплив), а також відповідності компонентів екологічним
умовам поліпшуваних ділянок.
Великий практичний досвід зі створення стійких багатокомпонентних
кормових агрофітоценозів тривалого строку використання накопичено в
Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН.
Аналіз видового складу, а також продуктивності за видами багаторічних
злакових та бобових трав дав змогу підтвердити положення, що компоненти
повинні відповідати не тільки екологічному, але й фітоценотичному оптимуму.
Тому подальші дослідження, розпочаті з 2009 року, були спрямовані на
вивчення взаємовідносин багаторічних низових злакових трав у монокультурі і
змішаних посівах: конкурентоздатності видів, диференціації видів по
екологічних нішах, а також виявлення оптимальних пар для спільного
вирощування в багатовидових пасовищних агрофітоценозах.
Дослідження зміни основних еколого-ценотичних параметрів 8 видів
низових злакових та бобових трав рослин у монокультурі і в двовидових
посівах, дало можливість зробити висновок, що самим інтегральним
показником серед них є урожай сухої речовини, який тісно пов'язаний як з
щільністю травостою, так і з висотою рослин.
За результатами трирічних досліджень було встановлено, що найбільш
конкурентоспроможними видами багаторічних трав у досліді виявилися
конюшина повзуча і пажитниця багаторічна, менш конкурентоспроможними
видами були лядвенець рогатий та костриця червона. На основі отриманих
даних досліджувані види кормових рослин можна розташувати в наступний
ранжувальний ряд по наростанню конкурентної здатності: мітлиця тонка,
тонконіг лучний, житняк гребінчастий, костриця червона, костриця тонколиста,
лядвенець рогатий, пажитниця багаторічна та конюшина повзуча.
Використовуючи індекс переваги Макгілчріста, а також ступінь
перекриття екологічних ніш було доведено, що при складанні моделей
кормових агрофітоценозів необхідно враховувати не тільки міжвидові
конкурентні відносини видів, але і здатність рослин цих видів
диференціюватися по окремих екологічних нішах, що сприяє зниженню
конкурентних взаємовідносин, а також більш ефективному використанню
ресурсів середовища. Це положення підтверджуючого обчисленим для
досліджуваних пар видів показником ступеня перекриття екологічних ніш, який
практично для всіх створених ценопопуляцій за роки досліджень перевищував
одиницю, показуючи доцільність їх включення в багатовидові пасовищні
травосумішки з тривалим терміном використання.
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ЗНАЧЕННЯ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ ДЛЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Озиме тритикале є однією з перспективних зернових культур.
У результаті наполегливої праці створені сорти, які не поступаються за
продуктивністю озимій пшениці та мають потужний адаптивний
потенціал. У нових сортів синтетично створеного роду зберігається висока
здатність протистояти несприятливим погодним умовам, хворобам і
шкідникам та успішно конкурувати з бур`янами.
Завдяки наявності в зерні даної культури легковідмиваємої
клейковини, її можна використовувати в хлібопеченні та кондитерському
виробництві, що дасть змогу вирішити проблему розширення сировинної
бази і збільшення асортименту продукції.
Технологічні дослідження, біохімічні та біологічні тести показали
високу ефективність використання зерна тритикале для продовольчих,
фуражних та промислових цілей. Зважаючи на те, що зерно цього злаку є
добрим джерелом білка із збалансованим амінокислотним складом, а
також переважає інші зернові культури за вмістом перетравного протеїну,
нарощування його виробництва забезпечить тваринництво високоякісним
зернофуражним кормом. Кормові сорти тритикале висівають для
одержання зеленого корму, силосу та сіна. Солома використовується на
корм тваринам, як підстилка для худоби, придисковується в якості
органічного добрива.
Створено якісно нові озимі сорти тритикале, котрі забезпечують
високі і стабільні прибавки зерна порівняно з озимою пшеницею, що
досягається за рахунок кращої озерненості колосів і крупності зерна та
підвищеної до рівня пшениці густоти стеблостою. Тритикале має ряд
цінних фізіологічно- біохімічних та господарських особливостей. Рослини
відрізняються підвищеною урожайністю, комплексним імунітетом.
Прибавка врожаю одержується, головним чином за рахунок двох
елементів продуктивності рослин – підвищеної кількості зерен у колосі та
крупності зерна.
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ФОРМУВАННЯ КОРМОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВО-БОБОВИХ ТРАВОСТОЇВ
СІНОКІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Ключові слова: бобові та злакові трави, урожайність, зелена маса.
Дослідження з вивчення впливу складу травосумішки на
формування кормової продуктивності багаторічних злаково-бобових
травостоїв сінокісного використання проводилися впродовж 2012—
2014 рр. на Хмельницькій державній сільськогосподарській дослідній
станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.
Підсумовуючи результати досліджень нами встановлено, що серед
досліджуваних травосумішок найвищі показники врожайності зеленої
маси (36,25—43,35 т/га) забезпечили травостої з включенням люцерни
посівної. Приріст до контролю при цьому склав 8,27—15,37 т/га або
29,6—54,9 %.
Найменш врожайними були травосумішки із включенням конюшини
лучної, де урожайність зеленої маси, в середньому за роки досліджень,
склала 22,05—27,98 т/га, а середня врожайність зеленої маси
травосумішок з включенням стоколосу безостого, житняку гребінчастого
та тимофіївки лучної була на 5,75 т/га або 20,6 %, 5,93 т/га або 21,2 % та
5,48 т/га або 19,6 % нижчою показників урожайності травосумішки
грястиці збірної з конюшиною лучною.
Таким чином, для створення багаторічних злаково-бобових
травостоїв сінокісного використання варто висівати на чорноземах
опідзолених середньосуглинкових правобережного Лісостепу України
травосумішку грястиці збірної з люцерною посівною, яка забезпечує
найвищі показники кормової продуктивності (9,44 т/га сухої речовини,
8,31 т/га кормових одиниць, 1,31 т/га перетравного протеїну та
87,55 ГДж/га обмінної енергії).
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ СУХИХ
ДРІЖДЖОВИХ ПРЕПАРАТІВ У ГОДІВЛІ
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ
Продукти, основані на живих дріжджових клітинах Saccharomyces
cerevisiae мають складний механізм дії. Ріст дріжджів у рубці
супроводжується використанням кисню, що утворюється, особливо на
поверхні стикування целюлозолітичних бактерій та клітковини,
стимулюючи ріст бактерій рубця, для яких кисень є токсичним. Дріжджі є
аеробами, тому для функціонування такого механізму дріжджі повинні
бути життєздатними, тобто здатні рости хоча б короткий період часу в
рубці, де вони прямим шляхом покращують розщеплення клітковини та
синтезують поживні речовини, які стимулюють ріст бактерій рубця та є
найважливішими у перетравленні клітковини. Також було обґрунтовано,
що дріжджі використовують поживні речовини, такі, як молочна кислота,
яка у разі накопичення у рубці може пригнічувати ріст бактерій та
зменшувати засвоєння поживних речовин кормів шляхом зниження
величини рН вмістимого рубця.
Доведено недоцільність згодовування досліджуваних сухих
дріжджових препаратів у літніх раціонах лактуючих корів, що містять
зелену масу люцерни, враховуючи відсутність позитивного їх впливу на
підвищення молочної продуктивності та якісних показників молока.
Введення сухих хлібопекарських дріжджів і дріжджового препарату
Актісаф Сц 47 у склад комбікорму в осінньо-зимовий період годівлі і
утримання корів проявляло аналогічний вплив, а саме: згодовування сухих
хлібопекарських дріжджів сприяло підвищенню надоїв молока базисної
жирності на 2,1 кг і вмісту жиру на 0,45 %, а препарату Актісаф Сц 47 – на
2,4 кг і 0,3 % відповідно. За умов згодовування сухих хлібопекарських
дріжджів в осінньо-зимовий період надої молока базисної жирності
перевищували аналогів контрольної групи на 10,5 %, тоді як при
згодовуванні препарату Актісаф Сц 47 – на 12 %. Щодо вмісту жиру у
молоці, то цей показник був вищим від аналогів контрольної групи на 11,3
та 7,8 % відповідно.
Вивчаючи вплив сухих хлібопекарських дріжджів і дріжджового
препарату Актісаф Сц 47 на перетравність поживних речовин раціону,
можна зробити висновок, що згодовування бичкам сухих дріжджових
38

препаратів у складі комбікорму позитивно впливає на перетравність
поживних речовин корму.
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ЗНАЧЕННЯ ЖИРІВ У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ
Жири та олії за енергетичною цінністю приблизно вдвічі багатші
вуглеводами. Вони містять незамінні жирні кислоти, які є компонентами
мембран клітин, допомагають зберігати цілісність останніх і сприяють
виробленню гормоноподібних речовин – простагландинів. Присутність
жирів у кишківнику також необхідно для всмоктування жиророзчинних
вітамінів А, Д, Е, К. Використання жиру при гранулюванні кормів сприяє
поліпшенню якості гранул.
Для компенсації низького споживання корму поросятами в період
відлучення в раціон часто додають інгредієнти з підвищеним рівнем
енергії. Практика вирощування свиней показує, що додавання жирів
покращує основні контрольні параметри, а саме: середньодобовий приріст
і конверсію корму. Крім того, жир посилює апетит поросят за рахунок
поліпшення смакових характеристик корму. Кращим джерелом жиру для
поросят є той, при розщепленні якого утворюються жирні кислоти, що
мають коротку молекулу. Коротколанцюгові жирні кислоти добре
засвоюються в шлунково-кишковому тракті поросят. Висока ступінь
перетравності жирів також досягається шляхом застосування технології
розпилювальної сушки. Завдяки цьому розмір крапельок жиру стає дуже
маленьким. Збалансована, біологічно повноцінна годівля тварин – один з
основних факторів збільшення виробництва свинини. Рекомендовані рівні
лінолевої кислоти в раціоні для поросят складають 1,5 % енергії і 0,7 %
для свиней в заключній стадії відгодівлі на бекон.
Енергетичний дефіцит раціонів, навіть при збалансованості їх за
всіма іншими поживними речовинами, веде до зниження продуктивності
свиней. Максимальну енергетичну цінність мають жири тваринного,
рослинного походження і жироподібні речовини фосфатиди. Відомо, що
жири рослинного походження значно багатші незамінними жирними
кислотами, які в організмі не синтезуються і повинні надходити разом з
кормом.
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Дослідження проводили на свинях великої білої породи в умовах
науково-дослідного господарства «Бохоницьке» на базі Інституту кормів
та сільського господарства Поділля НААН. Для цього було сформовано
дві групи тварин: контрольна та дослідна, по чотири голови у групі. Групи
споживали раціон з підвищеним вмістом клітковини, до другої групи
додавалась ферментна целюлозоамілолітична добавка 5 г целюлази та 1 г
амілази на 1 кг корму. Під час досліду спостерігали за фізіологічним
станом свиней та їх продуктивністю. Тварини вдосталь були забезпечені
поживними речовинами. За час основного періоду досліду спостерігалось
рівномірне підвищення живої маси.
Під час проведення досліду загальна поживність добового раціону
свинок контрольної і дослідних груп становила 3,96 к. од., 44,45 МДж
обмінної енергії, 407,47 г перетравного протеїну. На 1 кг раціону
припадало 108,37 г перетравного протеїну, 1,05 к. од. та 11,82 МДж
обмінної енергії. Це забезпечило одержання середньодобових приростів
620—680 г тваринами контрольної, при середній живій масі тварин 75 –
80 кг. Введення в раціон ферментної целюлозоамілолітичної добавки 5 г
целюлази та 1 г амілази на 1 кг корму збільшувало середньодобові
прирости за період балансового досліду на 178 г або на 21,58 %.
Перетравність сухої речовини раціонів тварин знаходилась на рівні
75,0 – 81,2 %, у дослідній вища – на 5,3 % порівняно до контролю.
Перетравність органічної речовини раціонів тварин знаходилась у межах
76,7 – 82,8 %, у дослідній групі вища на 4,91 % порівняно до контролю.
Перетравність сирого протеїну в дослідних тварин зросла на 7,55 %,
сирого жиру – на 9,48 %, сирої клітковини – на 13,51 %, БЕР – 3,6 %
відповідно до контрольної групи тварин.
При відгодівлі свиней важливе значення має ступінь конверсії
протеїну кормів у білок тканин організму. У піддослідних тварин
паралельно з визначенням перетравності поживних речовин вивчали
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також обмін азоту. Баланси азоту контрольної та дослідної груп виявили
однаково позитивний ефект. У свиней контрольної групи відносна
кількість відкладеного за добу азоту складала 28,88 % від спожитої
кількості, у тварин дослідної групи 44,13 %, що на 21,42 % більше.
Утримання азоту в контрольній групі становило 19,95 г, у дослідній групі
– вище на 6,58 г або 24,81 %.
Використання кормових ферментних добавок дає можливість
використовувати дешевші корми без зниження продуктивності.
Проводить розчинення клітковини знижуючи негативний ефект
антипоживних не крохмалистих полісахаридів. Сприяє підвищенню рівня
доступності протеїну, жирів, засвоєння додаткової обмінної енергії та
зростання кормової цінності раціонів. Покращує екологічну обстановку
навколишнього середовища за рахунок повнішого засвоєння азоту і
фосфору організмом тварин.
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ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
У процесі вивчення багатьох факторів живлення (протеїнового,
мінерального, вітамінного) та виявлення ролі біологічно активних речовин
було встановлено, що потреба свиней у багатьох поживних речовинах
визначається рівнем енергетичного живлення, як одним із основних
факторів продуктивних якостей раціонів. Водночас наявна енергія корму
при недостатньому нормуванні годівлі й балансуванні раціонів
використовується тваринами на відкладання в тілі надто неекономно. Так,
в звичайних умовах годівлі використання енергії корму, як основного
компоненту живлення, на утворення продукції у свиней становить лише
25 %.
При достатній і збалансованій годівлі рівень трансформації
поживних речовин корму в речовини продукції при відгодівлі свиней
може становити 45—50 %. Головним методом у здійсненні цього є
організація повноцінної збалансованої годівлі свиней, тобто використання
раціонів, які за вмістом основних поживних і біологічно активних речовин
найкраще відповідають потребам тварин.
З метою визначення впливу АВМКК «ЖИВИНА» на продуктивність
41

тварин та якість продуктів забою було проведено науково-господарський
дослід за схемою, наведеною у таблиці 1. Для досліду було сформовано
дві групи кабанчиків великої білої породи тримісячного віку середньої
вгодованості. На початок досліду жива маса однієї голови підсвинків
становила в середньому 22,4 ± 0,64 кг.
1. Схема науково-господарського досліду
Кількість
Періоди досліду
Група
тварин,
зрівняльний, (20 діб)
основний, (140 діб)
гол.
Ячмінь – 70,5 %, соняшникова макуха –
Дерть ячмінна –
10,0, соєва макуха – 17,0, горох – 8,4,
70,5 %, соняшникова
Контрольна
10
трикальційфосфат – 2,0, суміш
макуха – 10,0, шрот мікроелементів – 0,08, суміш вітамінів –
соєвий – 17,0,
0,02, сіль кухонна – 0,4 %
кухонна сіль – 0,4;
трикальційфосфат – Ячмінь – 70,5 %, соняшникова макуха –
2,0, соєва макуха – 17,0, горох – 8,4,
2,0, суміш
АВМКК "ЖИВИНА" – 8,0,
мікроелементів –
Дослідна
10
трикальційфосфат – 2,0, суміш
0,08, та суміш
мікроелементів
– 0,08, суміш вітамінів –
вітамінів – 0,02 %
0,02, сіль кухонна – 0,4 %

За середньодобовими приростами тварини дослідної групи, яким
згодовували добавку АВМКК «Живина» на 92 г, або на 14,9 % переважали
підсвинків контрольної групи.
Обробка одержаних даних методом математичної статистики
засвідчила, що різниця у середньодобових приростах між тваринами
контрольної і дослідної груп є вірогідною (Р < 0,01).
Споживання свинями раціонів, збалансованих за амінокислотами
шляхом введення до складу основного раціону їх АВМКК «Живина»,
сприяло також зниженню витрат корму на одиницю приросту живої маси.
У свиней, які отримували добавку амінокислотного вітамінномінерального концентрату, цей показник зменшився на 0,5 к. од., або
11,8 %, а затрати перетравного протеїну – на 71 г, або на 13 %.
Таким чином, за однакових умов науково-господарського досліду
свині, яким згодовували АВМКК «Живина», витрачали корму на одиницю
приросту на 13 % менше.
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Оскільки відлученим поросятам згодовується переважно в перші два
тижні комбікорм – престартер, до складу якого входить вітамін Е і селен,
але не входить вітамін С, включення вітаміну С до нової добавки
забезпечує ефективне відновлення токоферолу, і тому, внаслідок
рециклізації токофероксильного радикалу, ефективність дії вітаміну Е
значно зростає. У новонароджених тварин, на відміну від дорослих,
біохімічний склад крові відрізняється непостійністю, а у міру
дорослішання він проходить ряд змін. Серед механізмів природної
резистентності існують захисні бар’єри, одними з яких є кровоносна
система, яка забезпечує два важливих механізми: клітинний захист і
неспецифічний гуморальний захист. Про стан гуморальних механізмів
природної резистентності свідчать такі показники: кількість еритроцитів,
концентрація гемоглобіну, кількість лейкоцитів, лейкоцитарна формула
крові, концентрація загального білка і білкових фракцій крові в т. ч.
альбумінів та глобулінів, з них α-, β- і γ- глобулінів.
У наших дослідженнях за згодовування кормової добавки
відлученим поросятам зазначені показники були вищими та перебували в
межах фізіологічних норм. Отже, більш високе значення морфологічних і
біохімічних показників периферичної крові у відлучених поросят
дослідної групи вказує на їх вищі адаптаційні здатності до стресів,
пов’язаних з відлученням, які в значній мірі обумовлені згодовуванням
нової кормової добавки за умов годівлі поросят комбікормом –
престартером.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧАСТКОВОЇ ЗАМІНИ БІЛКА КОРМІВ
М’ЯСНОЇ ГРУПИ У РАЦІОНАХ САМЦІВ СРІБЛЯСТОЧОРНИХ ЛИСІВ У ПЕРІОД СТАТЕВОГО СПОКОЮ
Ефективність тваринництва напряму залежить від величини та
співвідношення витрат на виробництво продукції. Левову частку у
структурі собівартості тваринницьких продуктів займають корми. Тому
пошук шляхів їх здешевлення за невпинного зростання вартості кормових
чинників у світі є актуальним. Метою наших досліджень було встановити
характер впливу часткової компенсації білка кормів м'ясної групи іншим
за походженням у раціонах самців сріблясто-чорних лисів у період
статевого спокою на їх репродуктивні показники та розрахувати
економічний ефект.
Для проведення експерименту було сформовано 10 груп по 10 самців
сріблясто-чорних лисів, аналогічних за живою масою та віком (до 2-х
років). Підготовчий період тривав 30 діб, основний – 200 діб до початку
гону. Тварини контрольної групи отримували основний раціон, який
складався з кормів м'ясної групи (м'ясо-кісткового шроту курячого,
субпродуктів курячих, дерті кукурудзяної запареної, макухи
соняшникової, вітамінної добавки). У раціонах самців 2 дослідної групи
50% білка м'ясо-кісткового шроту замінено білком макухи соняшникової,
3-ї, 4-ї та 5-ї групи – відповідно 30, 40 і 50 % білка м’ясних кормів
замінено білком макухи, 6-ї – 50 % білка м'ясо-кісткового шроту замінено
білком дерті кукурудзяної, 7-ї і 8-ї – відповідно 30 і 40 % білка м’ясних
кормів замінено білком дерті, 9-ї – 60 % білка м’ясних кормів замінено
білком дерті та макухи, а 10-ї – 10 % білка кормосуміші замінено білком
крові вареної курячої. Статеву активність самців визначали за кількістю
спарованих у період гону самок. Крім того підраховували кількість
статево пасивних самців. Економічну ефективність часткової заміни
кормів м’ясної групи іншими за походженням визначали з урахуванням
ринкових цін на засоби виробництва у поточному році, середньої
плодючості самок, собівартості та середньої реалізаційної ціни однієї
прісно-сухої шкіри, одержаних від нащадків дослідних самців.
Вивчення статевої активності самців дослідних груп показало, що
найбільше було спаровано самок тваринами 9-ї дослідної групи. При
цьому було зареєстровано найбільший показник статевої активності: на
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одного самця припадало до 10,14 самок, спарованих за період гону. Проте,
негативним виявилося те, що із зміною складу раціону, який згодовували
самцям у період статевого спокою, змінюється і кількість статево
пасивних самців. Так, найбільше (на групу) самців, які не спарували
жодної самки було у 2, 3, 9 і 10 дослідних групах.
У результаті обрахунку економічної ефективності часткової заміни
м’ясних кормів дертю кукурудзяною, макухою соняшниковою та кров’ю
курячою установлено, що собівартість утримання дослідних самців
порівняно із контрольними значно знижується. Проте, емпірично можливо
збільшити кількість одержаних нащадків та прибутку в розрахунку на
одного плідника. Так, за розрахунками при рівних умовах (середній
плодючості самок у поточному році до 3,6 голів на матку, збереженості
приплоду до відлучення до 70 %, а за період вирощування товарного
молодняку – до 90 %, виробничій собівартості однієї прісно-сухої шкіри –
880 грн. та середній ціні реалізації її до 900 грн.) від самців дослідних
груп можна додатково одержати від 1 до 7 голів приплоду. Винятком
стала 3 дослідна група, статева активність, а відтак і емпірична
продуктивність виявилася меншою за контрольні показники відповідно на
2 та 5 голів, а прибуток у перерахунку на одного плідника на 5,5 %.
Плідники решти дослідних груп мали вищу статеву активність, що
зумовило підвищення емпіричної кількості одержаного молодняку до 1,5місячного віку на 0,4 – 7,8 гол., та товарного молодняку забійних кондицій
– до 7 гол. з розрахунку на одного плідника. Найприбутковішим
виявилося використання для годівлі самців у період статевого спокою
раціонів, в яких 60% білка м’ясних кормів замінено білком дерті
кукурудзяної та макухи соняшникової: кількість одержаного прибутку у
розрахунку на одного самця була більшою за контроль на 76,9 %.
УДК 636.085.12
© 2015
О. І. Килимнюк, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
МІНЕРАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРАТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ
ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТУ ДЖЕРЕЛО КАЛЬЦІЮ ТА
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Сучасній науці добре відомо, що найбільш суттєвими факторами
мінерального живлення тварин є два найголовніших елемента – кальцій і
фосфор. Джерелами кальцію для тварин можуть бути об’ємні корми і
45

численні природні викопні мінерали, поширені в багатьох регіонах країни.
Забезпечення тварин фосфором було і залишається найбільш складною
проблемою. Це пов’язано з тим, що викопних джерел цього
макроелемента немає. У об’ємистих кормах фосфору мало. Наприклад, в
сіні його концентрація нижче, ніж кальцію в 5—9 разів. У концентрованих
кормах фосфору відносно багато. Але його засвоєння з цих кормів не
перевищує 12—15 % від вихідної кількості, що й обумовлює його
колосальний дефіцит. Як правило більше 90 % фосфору концентратів
пов'язано в специфічні органічні солі – фітати. Власних ферментів, що
руйнують ці солі в організмі тварин і птахів немає. І тільки у дорослих
жуйних мікроорганізми рубця здатні вивільняти фосфор з фітінових
з'єднань, роблячи його досить доступним для тварин. Сучасне інтенсивне
свинарство і птахівництво вже не мислиме без використання синтетичних
фосфорних добавок. У світовій практиці широко застосовують моно-, ди-,
трикальційфосфат.
Ми вивчали хімічний склад нової кальцій-фосфорної добавки –
мінерального концентрату та робили його порівняльні дослідження із
трикальційфосфатом.
Мінеральний концентрат є альтернативною трикальційфосфату
кальцій-фосфорною добавкою виготовленою спеціальним способом із
кісткової тканини сільськогосподарських тварин.
Розроблений спосіб отримання мінерального концентрату з відходів
м’ясопереробних підприємств суттєво відрізняється від того що є на
виробництві. Отриманий кормовий засіб фактично є стерильним так як
виготовляється за високих температур не втрачаючи при цьому своїх
корисних властивостей.
За визначених параметрів температури і експозиції було виготовлено
сімнадцять дослідних партій мінерального концентрату. З яких були
сформовані середні проби зразків і проведені дослідження на вміст
кальцію, фосфору та мікроелементів.
Аналіз відібраних зразків мінерального концентрату показав, що
більше 29 % зразків містять кальцій в кількості 390 – 400 г/кг. Близько
23,5 % зразків мають вміст кальцію від 400 до 407 г/кг, 17,6 % – 382—
389 г/кг і 11,8 % – 415—418 г/кг. Із проаналізованих зразків мінерального
концентрату 6 % містять кальцію менше 370 г/кг і така ж кількість більше
420 г/кг.
Нормальний розподіл вмісту кальцію у мінеральному концентраті
вказує на те, що більше 70 % проаналізованих зразків містять кальцій в
діапазоні 380 – 420 г/кг.
Із отриманих вище даних аналізу дослідних партій мінерального
концентрату видно, що за вмістом кальцію він не поступається
трикальційфосфату, а навіть переважає його.
46

Також нами було проаналізовано мінеральний концентрат на вміст
фосфору. Було встановлено, що більше 35 % зразків мінерального
концентрату містять фосфор у кількості 135—150 г/кг. Решта зразків
розподілилась наступним чином 23,5 % зразків містять від 153 до 163 г/кг
фосфору, 11,8 % – 120—128 г/кг і 11,8 % – 173—184 г/кг. Із
проаналізованих зразків мінерального концентрату 17,6 % містять
фосфору менше 103 г/кг і 11,8 % більше 173 г/кг.
Проаналізований розподіл вмісту фосфору у зразках мінерального
концентрату вказує на те, що більше 70 % зразків відібраних від
вироблених партій мінерального концентрату мають вміст фосфору в
діапазоні 120 – 163 г/кг.
Порівнюючи мінеральний концентрат з трикальційфосфатом слід
відмітити,
що
за
вмістом
кальцію
останній
поступається.
Трикальційфосфат має дещо вищий вміст загального фосфору, однак
розчинність фосфору мінерального концентрату в 2 % лимонній кислоті
вища, що свідчить про його кращу доступність для шлунково-кишкового
тракту тварин.
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ЗАСТОСУВАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ ТЕПЛА В
ГЕЛІОПІДІГРІВАЧАХ ПОВІТРЯ
Застосування нетрадиційних джерел енергії (сонячна енергія, енергія
вітру, біопаливо тощо) дає змогу скоротити витрати палива, зменшити
затрати при переробці сільськогосподарської продукції. Це особливо
актуально в нинішніх умовах енергетичної залежності від закордонних
джерел традиційного палива. Найбільше застосування у сільському
господарстві знайшли теплогенератори, які використовують сонячну
енергію дія підігріву води та повітря, яке застосовують для досушування
продукції, зокрема сіна.
Використанню сонячної енергії саме в технології досушування сіна
активним вентилюванням сприяє і те, що корм заготовляють влітку, коли
тривалість сонячного сяйва, кількість ясних днів і щільність потоку
випромінювання є максимальними. Наприклад, для зони Лісостепу
середня сумарна річна потужність сонячної радіації складає близько
1200 кВТ/м2.
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Однією з головних труднощів використання сонячної енергії є
періодичність її надходження. Для подолання цього недоліку існує два
основних шляхи – комбінування різних джерел енергії та акумулювання її.
Сонячна енергія уловлюється і переробляється в теплову в
сонячному колекторі (геліоколекторі). Для геліотехнічних сушарок
застосовують в основному стаціонарний геліоколектор, який
використовує в якості складових частин елементи будівлі (поверхні стін та
даху) і переносний, який після закінчення сушіння демонтують та
зберігають до наступного сезону. Переносний колектор простіший у
виготовленні, монтажі та експлуатації, потребує менших капітальних
затрат на виготовлення ніж стаціонарний.
Основними параметрами, які визначають ефективність конструкції
колектора і дають змогу оцінити його з техніко-економічної точки зору, є
коефіцієнт корисної дії, питома (на 1м2) теплова потужність та вартість
конструкції. Для визначення можливості використання колектора в
конкретних
природно-кліматичних
умовах
важливо
правильно
розрахувати його площу, виходячи із заданої продуктивності.
Проте сонячні теплогенератори можна використовувати лише 8—10
годин на добу. Для більш ефективного використання геліопідігрівачів
повітря доцільно використовувати акумулятори тепла, тобто такі
елементи, які вдень нагріваються і акумулюють енергію, а вночі віддають
її, коли через них продувають холодне повітря. Одним із найкращих
теплоакумулюючих матеріалів є граніт. Це найбільш дешевий і доступний
матеріал.
Проведені дослідження різних видів теплоакумулюючих елементів
показують, що застосування гранітних акумуляторів відповідної форми та
розміру дають можливість збільшити потужність тепло акумуляторів
майже на 25 %, економлячи тим самим таку дефіцитну теплову або
електричну енергію.
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ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ І
ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ГАЛУЗІ
ТВАРИННИЦТВА ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
Виробничий травматизм, професійні захворювання наносять як
соціальні, так і економічні збитки. Тому виявлення причин їх виникнення,
попередження прояву та мінімізація наслідків є дуже важливим для
сучасного виробництва. Особливо це стосується сільського господарства,
яке завжди посідало особливе місце в країні щодо безпеки праці.
Особливість сільськогосподарського виробництва полягає в сезонності та
польовому характеру робіт в рослинництві, певній циклічності робіт у
тваринництві, використання в багатьох випадках застарілих технологій та
технічних засобів.
Для оцінки причин нещасних випадків та професійних захворювань
на виробництві слугують матеріали про розподіл кількості постраждалих
від певного виду небезпек, пов’язаних з виробничим процесом. У процесі
виконання робіт на тваринницьких підприємствах на працівників можуть
впливати небезпечні та шкідливі фактори які за джерелами походження
можуть бути фізичними, хімічними, біологічними та психофізіологічними.
При догляді за тваринами небезпеки походять безпосередньо від тварин,
машин і механізмів, теплової та електричної енергії, від будівель тощо.
Також мають місце і професійні захворювання, викликані різними
мікроорганізмами, основним джерелом яких є хворі та заражені тварини.
Якщо до поширених професійних захворювань працівників тваринництва
належать антропозоонози, то до травм – забиття, порізи, переломи кісток,
опіки, отруєння, ураження електричним струмом та інші. При експлуатації
машин та обладнання для тваринництва і кормовиробництва найбільше
травм припадає на машини, що агрегатуються з тракторами – 64 %, при
обслуговуванні стаціонарного обладнання тваринницьких ферм і
кормоцехів – 29, самохідних та інших машин для кормовиробництва –
7 %.
Аналіз стану виробничого травматизму, виявлення їх причин дає
можливість розробити систему праце охоронних заходів з метою
покращання соціальних та економічних умов праці.
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Дослідження проводили впродовж 2004—2014 рр. у стаціонарному
польовому досліді на дослідному полі Білоцерківського НАУ. Ґрунт чорнозем типовий глибокий малогумусний легкосуглинковий.
У сівозміні досліджували чотири варіанти основного обробітку
(табл.) і чотири системи удобрення. Норми щорічного внесення добрив на
1 га сівозміни становили:
Схема обробітку ґрунту під культури сівозміни
№
поля

Культура
сівозміна

1

Горох
Пшениця
озима
Гречка
Кукурудза
на зерно
Ячмінь ярий

2
3
4
5

1 (тривалий
полицевий,
контроль)

Варіанти обробітку ґрунту
2 (безполице3 (диференцівий, плоскойований)
різний)
Глибина (см) і знаряддя обробітку

4 (тривалий
мілкий)

16—18 (о.)

16—18 (пл.)

16—18 (о.)

10—12 (д.б.)

10—12 (д.б.)

10—12 (д.б.)

10—12 (д.б.)

10—12 (д.б.)

16—18 (о.)

16—18 (пл.)

16—18 (п.л.)

10—12 (д.б.)

25—27 (о.)

25—27 (пл.)

25—27 (о.)

25—27 (о.)

20—22 (о.)

20—22 (пл.)

20—22 (п.л)

10—12 (д.б.)

На неудобрених варіантах і за внесення на 1 га сівозміни 4 т гною +
N26P44K44 щорічні втрати гумусу з орного шару становили, відповідно, 0,67
і 0,21 т за тривалого полицевого обробітку, 0,82 і 0,35 т – постійного
плоскорізного, 0,42 і 0,12 – диференційованого, 0,38 і 0,08 т за тривалого
мілкого обробітку.
Гідролітична кислотність на неудобрених ділянках і удобрених
внесенням 12 т/га гною + N83P116K116 за 10 років досліджень зросла,
відповідно, на 0,16 і 0,43 ммоль/100 г за тривалого полицевого, 0,30 і 0,59
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– систематичного плоскорізного, 0,18 і 0,46 диференційованого, 0,21 і
0,46 ммоль/100 г за тривалого мілкого обробітку.
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ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ НАСІННИКІВ ТРАВ
Фізико-механічні властивості насінників трав суттєво впливають на
технологію збирання. В період збирання насінників трав, стебла більшості
культур залишаються зеленими, в нижніх ярусах є багато зеленого листя.
Деякі культури мають схильність до полягання. Ще одна особливість –
незначна масова частка насіння в загальному урожаї культури.
Вологість не зернової частини та насіння змінюється в широких
межах і залежить від метеоролічних умов. Так, вологість насіння
конюшини знаходиться в межах 12—35 %, головок – 13—50, стебла –
близько 60 %.
Не може бути однакового підходу при виборі технологій і
кінематичних режимів роботи машин при збиранні насінників трав.
Найбільш розповсюджені технології збирання насіння бобових трав
передбачають пряме комбайнування, роздільне збирання і збирання з
подвійним комбайнуванням. Але всі комбайнові технології не
забезпечують збирання насіння без втрат. Вже давно ведуться роботи по
створенню стаціонарних та напівстаціонарних технологій збирання [1].
Пропонована технологія поєднує позитивні аспекти комбайнових та
стаціонарних способів збирання і повинна забезпечити мінімальні втрати
насіння.
Зменшення втрат при збиранні насінників бобових трав можна
досягнути шляхом поєднання комбайнових та стаціонарних технологій.
Найбільш простим і дешевим способом збирання є пряме
комбайнування. Таким чином збирають насінники з невеликим не
полеглим травостоєм при їх незначній вологості (до 22—24 %). При
більшій вологості проводити збирання не рекомендується, по-перше,
через різке збільшення втрат насіння через недомолот, а, по-друге, при
такій вологості ендосперм насіння м’який і існує небезпека пошкодження
їх при обмолоті.
51

При прямому комбайнуванні багато насіння втрачається разом з
половою, яка має високу кормову цінність. Тому полову з необмолоченим
насінням потрібно збирати в спеціальні пристрої, транспортувати на
стаціонарний пункт і там доробляти.
У випадку нерівномірного дозрівання насінників доцільно
застосовувати двофазне комбайнування. Перший прохід комбайна
здійснюється на «м’яких» режимах, при цьому вимолочуються тільки
стиглі головки конюшини або боби люцерни, обмолочена маса
укладається у валок для підсихання і дозрівання насіння. У другій фазі,
після дозрівання насіння обмолот ведуть комбайнами, обладнаними
пристроями для збирання насінників трав. Чисте насіння збирається в
бункер комбайна, а полова – в транспортний засіб для наступної доробки
на стаціонарному пункті.
У деяких випадках, зокрема при підвищеній вологості, та у
більшості випадків при збиранні люцерни, у якої період цвітіння та
достигання насіння значно розтягнутий, застосовують роздільний спосіб
збирання.
Існують різні варіанти реалізації цього способу, але найбільш
розповсюджений полягає в наступному.
Скошування насінників у валки проводиться валковими жатками або
косаркою-плющилкою без плющильних вальців. Через декілька днів, коли
вологість головок або бобів сягне 20—23 %, валки підбирають
зернозбиральним комбайном з пристосуванням для збирання насінників.
Обмолочену солому укладають у валки, полову і пижину збирають у
причіп. Бункерний ворох, після досушування, поступає на очистку, полова
з пижиною також доробляються на стаціонарі, солома підбирається
сінозбиральним комплексом машин [2].
Агробіологічні особливості насінників, строки їх збирання
вимагають застосування доробки обмолоченої комбайном маси. Але і це
не гарантує збирання без великих втрат насіння (які можуть сягати 30—
40 % врожаю).
Практично єдиним способом здійснити збирання з мінімальними
втратами, особливо за несприятливих умов, є збирання всієї біологічної
маси (або її насіневої частини) і обробка її на стаціонарі.
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ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ПРИ ПІДБИРАННІ СІНА
Всі існуючі технології заготівлі кормів із бобових трав у тій чи іншій
мірі пов’язані з втратами поживних речовин. Основна частина втрат
припадає на обламування листків і суцвіть а також верхніх частин стебел.
В залежності від технології, механічні втрати сухої речовини коливаються
в доволі широких межах, і згідно даних багатьох досліджень, складають
від 15 до 50 %, що істотно позначається на загальній поживності сіна.
Особливо великі механічні втрати відбуваються при підбиранні сіна.
Це відбувається тому, що при зміні вологості трави змінюються її
фізико-механічні властивості. Листки бобових трав втрачають свою
еластичність і стають крихкими вже при загальній вологості рослин 50 %.
Тому технологія заготівлі сіна передбачає ворушіння і згрібання
пров’яленої маси у валки при вологості трав вищій ніж критична (при якій
листки стають крихкими).
Листя у покосах люцерни сохне набагато швидше, ніж стебла,
різниця у вологості сягає 10–18 % і більше. Так, при польовому сушінні,
коли вологість листків досягла 17 %, стебла ще мали вологість більше
35 %. Таке співвідношення вологості в рослинах затримує збирання сіна з
поля і підвищує ризик втрати частини листків.
Технологія заготівлі сіна з польовим сушінням, особливо в умовах
енергетичної кризи, є найбільш прийнятною для сучасного аграрного
виробництва, тому необхідно запропонувати методи зниження механічних
втрат.
Поставлена задача вирішується шляхом введення нової операції –
зволоження висушеного на полі корму, при цьому для зволоження можна
використовувати водні розчини солі, хімічних консервантів або соки із
кормових культур – фітонцидів, а виконання польової операції підбирання
проводять після того, як зволожений корм втратив крихкість. За рахунок
цього слід очікувати зменшення втрат листя і суцвіть і, як наслідок,
підвищення якості сіна.
Перед підбиранням валок зволожувався начіпним оприскувачем
UF 901 фірми Amazone з об’ємом резервуару 1050 літрів і шириною
захвату 12 м. Зволожували одночасно 2 валки. Конструкція розпилювачів
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дає змогу швидко і без особливих зусиль змінити форсунки або, якщо це
необхідно, перекрити подачу води на окремі форсунки.
Кількість води регулювали з допомогою бортового комп’ютера
«Amaspray+». Даний комп’ютер дає можливість з високою точністю
регулювати такі показники як: витрата води, тиск води в форсунках;
вмикати окремі секції оприскувача; а також фіксувати такі показники як:
швидкість руху, витрата води, час роботи, залишок води в баку, та багато
іншої інформації.
Через деякий час зволожені валки підбиралися прес-підбирачем.
Після підбирання валків визначали втрати від оббивання для
кожного варіанта.
При підбиранні валка без попереднього зволоження коефіцієнт
оббивання становив 16,45 %, проте він може бути зменшений до 8,36 %
при зволоженні водою об’ємом 10 л/100 кг сіна, температурою води 60 оС
з експозицією витримки 300 с.
Перспективний комплекс машин включає трактор МТЗ-80 в агрегаті
з прес-підбирачем ПРФ-145. Крім того, для зволоження валків
використовується трактор МТЗ-80 і оприскувач малооб’ємний штанговий
ОМ-630-2 і трактор МТЗ-80 з агрегатом для перевезення води АПВ-3
(Уманьферммаш).
Технологічна операція зволоження сіна перед підбиранням дає змогу
зменшити механічні втрати від обламування вегетативних частин рослин
на 6—8 %. Це в свою чергу призводить до підвищення поживності сіна. За
врожайності сіна 50 ц/га з площі 1 га було одержано додаткової продукції
в розмірі 750 грн/га.
УДК 636.085.552
©2015
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ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ВУГЛЕВОДІВ
РІЗНОДОСТИГАЮЧИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА
ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН СИЛОСУ
Сучасні технології одержання високоякісного силосу з кукурудзи
передбачають використання всієї надземної частини біологічного урожаю
рослини. Разом з тим вивчення морфологічних складових основної
силосної культури кукурудзи, показує, що нижня частина стебла (до
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висоти кріплення нижнього початку), виконує функцію утримання
генеративних органів розмноження і фотосинтетичних елементів
живлення і має низьку поживну цінність [1, 2]. Високий вміст
структурних елементів в силосі з кукурудзи в фазі воскової стиглості
зерна [2, 3] суттєво знижує продуктивну дію корму. Актуальним це
питання постає при використанні пізніх силосів в системі загально
змішаних раціонах дійних корів (частка яких в раціоні може становити
понад 40 % по поживності) при цілорічній однотипній годівлі.
Специфічна роль структурних вуглеводів (целюлози, геміцелюлози та
лігніну) обумовлює загальну енергетичну поживність силосів та їх
продуктивну дію. Вітчизняні гібриди комбінованого типу використання
(Моніка 350 МВ, Дніпровський 191 СВ, Почаївський 190 МВ), а також
спеціалізовані силосні гібриди з ФАО від 210 до 400 (LG 32.85, LG 32.32,
Jodie)мають високий вміст структурних вуглеводів (в складі НДК та КДК)
в фазі початку воскової стиглості, що і обумовлює низьку продуктивну
дію таких силосів.
У серії польових і технологічних досліджень використано,
агротехнологічний експеримент з високим рівнем повторюваності за
принципом єдиної відмінності, а також лабораторні методи досліджень. З
урахуванням одержаних результатів розраховано вміст безнітрогенистих
екстрактивних речовин (БЕР) та волокнистих (структурних) вуглеводів
(ВВ) за наступними рівняннями:
БЕР, % = 100-(%СК+%СП+%СЖ+%СЗ) – за традиційною
методикою зоохіманалізу;
Для визначення рівня КДК за концентрацією НДК у деяких кормах –
силосі кукурудзяному, злакових та бобових травах – були розраховані
відповідні рівняння регресії:
Кукурудзяний силос, КДК % (–1,15 + 0,62 НДК);
Оптимальні концентрації БЕР та ВВ у раціонах високопродуктивних
корів залежать від цілого ряду факторів:
- впливу крохмалю, що швидко розкладається і витрачається на
перетравлення клітковини у рубці;
- кількість БЕР та НСВ, що замінює НДК у раціоні та впливає на
утворення летких жирних кислот (ЛЖК), жування та створення слини;
- ділянки ШКТ, де перетравлюється крохмаль;
- концентрації та технології заготівлі кормів у попередньому
раціоні та ступеню перетравності БЕР та НСВ;
- споживання сухої речовини та фізіологічного стану тварин.
Структура вихідної силосної маси гібридів кукурудзи з ФАО в
межах 210—400, характеризувалась високим вмістом стеблової частини і
суцвіть (у межах 39,6—42,2 %). В залежності від фази вегетації, у вихідній
масі для силосування при підвищенні висоти скошування, частка початків
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з обгортками знаходилась в межах 67,9—66,8 %, але достигання
кукурудзи призвело до зростанням вмісту зерна в масі з 32,2 до 42,9 %.
Фактично при підвищенні висоти скошування кукурудзи на силос до
обґрунтованих параметрів, на стерні залишається грубостебельна частина
біомаси і незначна (не більше 1,8 %) частина листової фракції (Жуков
В. П., Янковська А. А., 2010). Вуглеводно-лігніновий комплекс верхньої
частини кукурудзяного силосу характеризувався вірогідно істотним
зменшенням частки НДК та КДК, геміцелюлози, целюлози і особливо
лігніну. Зазначені параметри суттєво вплинули на перетравність сухих
речовин силосу, підвищили його енергетичну поживність (до 9,85 МДж
ОЕ), чисту енергію лактації (до 1,43 МДж) та потенційну продуктивну дію
по молоку (до 700 мл на 1 кг сухих речовин силосу із врахуванням
депресивної дії сирої клітковини).
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ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТУВАННЯ
КОРМОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ НА ЯКІСТЬ
ЗБИРАННЯ КОРМІВ
Діагностика та технічне обслуговування машинно-тракторного
парку (МТП) – це система організаційних, технічних, технологічних та
інших заходів, що виконуються при технічному обслуговуванні та
використанні машинно-тракторного парку або агрегатів [1].
Основними завданнями технічного діагностування є [2]:
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• контроль технічного стану для встановлення значень параметрів
вимогам технічної документації;
• пошук місця і причин відмови (несправності);
• прогнозування технічного стану.
Процес діагностування складається з трьох послідовно виконуваних
етапів: аналіз технічного стану машини і результатів діагностування,
визначення виду та обсягу робіт по технічному обслуговуванню і ремонту,
напрямок машини у відповідні робочі зони технічного обслуговування і
ремонту.
Технічне діагностування має великий вплив на інтенсивність
використання кормозбиральних комбайнів. Попередження відмов, їх
оперативне усунення різко знижують простої кормозбиральних комбайнів
з технічних причин, збільшують їх продуктивність і якість виконання
робіт, що позитивно позначається на термінах виконання робіт, якості
корму, сприяє отриманню додаткового прибутку виробниками
сільськогосподарської продукції (рис. 1). Особливо це важливо при
збиранні кормів, де фактор часу відіграє вирішальну роль. Тому
діагностування практично застосовується в тому чи іншому обсязі при
всіх видах ТО і ремонту техніки.

Діагностування кормозбиральних
комбайнів

Попередження
відмов
кормозбиральних
комбайнів

Зменшення часу
простоїв
кормозбиральних
комбайнів

Підвищення якості робіт

Покращання
технологічного
регулювання
кормозбиральних
комбайнів

Збільшення
продуктивності

Рис. 1. Вплив процесу діагностування
комбайнів на якість збирання кормів

кормозбиральних
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Одним із резервів поліпшення кормової бази тваринництва та
послаблення її залежності від несприятливих кліматичних факторів є
використання високопродуктивних посухостійких культур, зокрема сорго
цукрового.
Воно
характеризується
високою
посухостійкістю,
невибагливістю до родючості ґрунту, відзначається пагоноутворювальною
здатністю, забезпечуючи високі урожаї кормової маси протягом другої
половини літа і восени. Навіть за частих посушливих періодів, але при
наявності вологи в ґрунті, сорго формує високі врожаї якісної кормової
маси. Зерно і зелена маса сорго цукрового за хімічним складом подібні до
кукурудзи, але урожайність його зеленої маси значно вища і складає 40—
80 т/га з умістом у фазі стеблування до 85 % соку з умістом цукрів 16—
20 %, з яких частка сахарози може становити 60 % і більше, що досить
важливо для заготівлі силосу.
Дослідження проводили упродовж 2013—2014 рр. на дослідному
полі Вінницького національного аграрного університету. Закладання
польових дослідів, відбір зразків рослин, фенологічні спостереження і
заплановані дослідження проводили у відповідності з рекомендаціями,
методичними вказівками, загальноприйнятими методиками.
Система обробітку ґрунту загальноприйнята, яка сприяла кращому
проникненню вологи і повітря та інтенсивному розвитку кореневої
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системи. Вивчали два зареєстровані гібриди цукрового сорго – Медовий
та Зубр – селекції Селекційно-генетичного інституту, які сіяли з шириною
міжряддя 15, 45 та 70 см пунктирним способом.
Тривалість вегетації гібридів значною мірою залежала від
метеорологічних умов вегетаційного періоду – збільшення кількості
опадів затримувало достигання зерна рослин, а менша кількість опадів
прискорювала настання повної стиглості.
При вимірюванні висоти рослин гібридів сорго цукрового найбільше
значення за роки досліджень спостерігалось у рослин гібриду Медовий із
міжряддям 45 см і становило 385 см. Найменший показник цього ж
гібриду із міжряддям 45 см становив 223 см. Відповідні показники гібриду
Зубр на міжряддях 45 см становили – 336 та 250 см.
Вивчення характеру формування густоти рослин показало, що на час
сходів на одному гектарі нараховувалося 198,3 – 243,0 тис. шт. залежно
від досліджуваних гібридів, строку і способу сівби.
Встановлено, що площа листкової поверхні гібридів сорго цукрового
залежала від біологічних особливостей досліджуваних гібридів, строку і
способу сівби. На всіх варіантах досліду відмічено зростання площі
фотосинтетичної активної поверхні посівів від фази кущення до фази
виходу в трубку і досягнення максимуму у фазі викидання волотей.
Оскільки накопичення цукрів у соках сорго цукрового відбувається в
процесі вегетації по мірі дозрівання зерна, найкращою для збирання й
отримання соку є фаза, коли зерно перейшло стадію воскової стиглості і
затверділо.
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Проведення теоретично-методологічного дослідження проблеми
ефективності формування ресурсів сої дозволило сформулювати сутність
5

Науковий керівник академік НААН Саблук П.Т.

59

економічної категорії «ресурси сої» як наявних запасів та джерел
надходження зерна сої, що перебувають у розпорядженні суспільноекономічної системи і можуть бути використані для отримання коштів
(доходів), прибутків підприємств та досягнення конкретних цілей
економічного розвитку – нарощування продовольчих та кормових
ресурсів країни в контексті забезпечення її продовольчої безпеки й
нарощування експортних ресурсів, задоволення суспільних потреб,
забезпечення стабільного економічного розвитку суспільства та країни.
Визначено, що формування ресурсів сої відбувається у межах
суспільного виробництва, у сфері матеріального виробництва у галузі
сільського господарства, узагальнені особливості агропромислового
виробництва, які впливають на їх ефективність. Для їх формування
необхідними є такі основні групи факторів виробництва («працюючі
ресурси»): природні, трудові, капітальні, матеріальні, інформаційні,
фінансові, час тощо. Найважливішими з них є земельні ресурси,
кліматичні, технологія, капітал, трудові ресурси, наукова інформація, час.
Ресурси мають властивість часткової взаємозамінності – кількість одного
фактора можна замінити певною кількістю іншого, однак, до певної межі.
З цією властивістю пов'язана проблема вибору технології для кожного
підприємства. Однак для ефективного формування ресурсів сої потрібен
певний оптимальний комплекс факторів виробництва – наявність
(одночасна або послідовна) усіх необхідних ресурсів, від участі яких, їх
кількісного та якісного складу у певний часовий період залежить обсяг
виробництва цієї культури та економічний ефект у кожному окремому
господарстві:
(1.1),
Q сої = f (Rп + Rф + Rі + Rч + Rін.)
де Qсої – обсяг виробництва сої; f – знак функції; Rп – ресурси
природні; Rф – ресурси фінансові; Rі – ресурси інтелектуальні; Rч –
ресурси часові; Rін. – інші види ресурсів (складено автором).
Найважливішим і незамінним ресурсом для формування ресурсів сої
є земля, головний засіб виробництва, що є одночасно предметом і засобом
праці, якому властива специфічна унікальна властивість – родючість
(природна (потенційна), штучна, економічна (ефективна), абсолютна,
відносна). У той же час соя, завдяки своїй біологічній властивості
фіксувати азот повітря завдяки діяльності кореневих бульбочкових
бактерій, в свою чергу, позитивно впливає на родючість ґрунту –
підвищує її, а отже, й урожайність вирощуваних після неї культур, а також
ефективність їх виробництва.
Формування ресурсів сої відбувається на мікрорівні – рівні
підприємств. Впливають на ефективність процесу чинники зовнішнього та
внутрішнього середовища підприємства. До чинників макросередовища
(зовнішнього) відносяться: географічний, демографічний, науково60

технічний, економічний, екологічний, політичний, правовий тощо;
мікросередовища: постачальники, споживачі, конкуренти, фінансовокредитні організації, тощо. До чинників внутрішнього середовища
відноситься підприємство, а саме: наявність власного капіталу;
забезпеченість виробництва основними фондами; середній рівень
заробітної плати; забезпеченість трудовими ресурсами; організаційна
структура управління тощо.
Формування ресурсів сої може оцінюватися з погляду ефективності:
економічної (рівень підприємства), алокаційної (виробництво продукту
раціональної або заданої структури за допомогою використання
ефективної комбінації ресурсів, яка забезпечує мінімальні витрати),
соціальної, загальноекономічної ефективності (макрорівень).
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