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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АГРОЦЕНОЗІВ
НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНИХ
УМОВ ТА СТРОКІВ СІВБИ
Наведено узагальнені результати досліджень по впливу погодних
умов на особливості росту і розвитку люцерни першого року життя залежно від строків сівби в незрошуваних умовах південного Степу України.
Встановлено, що тривалість міжфазних періодів культури залежить від
температурного режиму. Люцерна більш ефективно використовує гідротермічні ресурси за строку сівби 25 березня – 20 квітня.
Останнім часом в незрошуваних умовах південного Степу України
спостерігається значний недобір врожаю насіння люцерни, що обумовлено не тільки порушенням технології вирощування, її недосконалістю, а
також і погодними умовами. Температура повітря, являючись важливим
фактором в багатьох фізіологічних процесах, визначає темп розвитку рослин. Продуктивність посівів залежить і від їх вологозабезпеченості [1-5].
З метою виявити закономірності формування агроценозів насіннєвої
люцерни першого року життя залежно від погодних умов проаналізовано
строки настання фаз розвитку рослин культури (за різних строків сівби),
суми ефективних температур, вологозабезпеченість на прикладі сорту
люцерни мінливої Синська, який рекомендовано до вирощування в нашій
зоні.
Методика досліджень. Дослідження проводили на полях Микола
ївського інституту АПВ. Рельєф під дослідами рівнинний. Ґрунт – чорнозем південний малогумусний залишково слабосолонкуватий важкосуглинковий. Середньорічна кількість опадів – 422 мм, НВ – 23,5%, вологість
в’янення – 11,4%. Обліки, спостереження проводили за загальноприйнятими методиками [6-8].
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Результати досліджень. Строки настання фаз розвитку люцерни
значно відрізняються в різні роки залежно від строків сівби (табл. 1).
1. Строки настання фаз розвитку люцерни Синська
Роки

Дата сівби

Повні
сходи

1989
1990
1991

25.03
07.03
28.03

12.04
04.04
13.04

1998
2001
2002

28.04
20.04
05.04

06.05
30.04
18.04

1996
1997
2003

27.05
22.05
23.05

03.06
01.06
02.06

Стеблу
вання

Бутонізація

За сівби в березні
03.05
24.06
04.05
27.06
08.05
24.06
За сівби в квітні
27.05
03.07
22.05
05.07
10.05
19.06
За сівби в травні
20.06
19.07
14.06
20.07
15.06
19.07

Цвітіння

Укісна
стиглість
насіння

16.07
17.07
12.07

30.08
30.08
15.08

22.07
21.07
06.07

24.08
20.08
08.08

05.08
07.08
06.08

23.09
17.09
14.09

Встановлено, що при посіві люцерни Синська в ранні весняні строки
(березень) тривалість періоду від сівби до повних сходів складала
21±5 днів. Найдовше (28 днів) сходило насіння люцерни за середньодобової температури повітря 7,7°С. За температури 9,5 і 9,9°С цей період скорочувався до 18, 16 днів відповідно. Підрахунки суми ефективних температур (далі СЕТ) свідчать, що спостерігається певна закономірність у настанні фаз розвитку рослин залежно від температурного режиму в період
вегетації культури. Так, СЕТ за період «сівба–сходи», за сівби люцерни в
березні була на рівні 79°С, в квітні – 82°С і підвищувалася до 90°С за травневого строку сівби (табл. 2).
Середньодобова температура повітря у період «сівба–сходи» за березневого строку сівби відмічена на рівні 9,0°С, а вегетаційний період –
137±9 днів. За сівби в квітні сходи отримали на 10±2 дні за температури
13,2°С. Тривалість вегетаційного періоду зменшувалася до 111±1 днів.
Сівба в травні місяці дала змогу отримувати сходи на 9±1 день за температури 15,3°С. Вегетаційний період складав 108±3 діб.
Встановлено тісний зворотний кореляційний зв’язок у високому ступені (r = – 0,87) між тривалістю періоду сівба–сходи і температурою повітря. Він виражається рівнянням регресії: У = – 0,4497Х +18,529, де У –
тривалість періоду сівба–сходи; Х – середньодобова температура повітря.
4
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Коефіцієнт детермінації (R2 = 0,75) свідчить, що тривалість періоду сівба–
сходи на 75% обумовлена температурою повітря.
2. Сума ефективних температур (>5°С) і середньодобова
температура повітря в період росту та розвитку люцерни, °С
Від сходів до

Строки
сівби

Від сівби
до повних
сходів

стеблування

бутонізації

цвітіння

Березневі
Квітневі
Травневі
Середнє

79/9,0
82/13,2
90/15,3
84/12,5

198/13,0
225/15,4
244/22,4
222/16,9

882/16,6
794/17,8
803/22,1
826/18,8

1243/18,0
1129/19,2
1100/21,9
1157/19,7

дозрівання
насіння
2022/19,8
1777/21,0
1636/20,1
1812/20,3

Примітка: у чисельнику – сума ефективних температур; у знаменнику – се
редньодобова температура повітря.

У середньому, від сходів до стеблування налічували 20±4, до бутонізації – 62±11, цвітіння – 80±11 і до повної стиглості насіння люцерни
Синська – 119±12 днів. Коефіцієнти варіації поступово знижувалися (20,0;
17,7; 13,8 і 10,1% відповідно за міжфазними періодами), тому що в літній
період високий температурний режим, порівняно з весняним періодом,
прискорював темпи розвитку рослин, посіяних у різні весняні строки.
Визначено, що для настання фази бутонізації люцерні березневого
строку сівби необхідна СЕТ 882°С, квітневого – 794, травневого – 803°С,
а в середньому – 826°С. Середньодобові температури повітря в цей міжфазний період, залежно від строку сівби, становили відповідно 16,6; 17,8;
22,1°С, тобто, як правило, постійно зростали. Середнє значення денного
теплозабезпечення періоду стеблування-бутонізації зафіксоване на рівні
18,8°С.
Для проходження фази цвітіння люцерні необхідна СЕТ близько
1157°С. Цей показник підвищується до 1243°С за раннього і знижується
до 1100°С за пізнього весняного строку сівби. Середньодобова температура повітря в цей період була на рівні 19,5°С (коливання від 18,0°С – за
березневого до 21,9°С – за травневого строків сівби).
СЕТ (>5°С), необхідна для дозрівання насіння люцерни першого
року життя в нашій зоні складає, в середньому, 1812°С. Рівень її коливається в межах 2022°С за березневого (раннього), 1777°С – за квітневого
(середнього) і 1636°С – за травневого, тобто пізнього весняного строку
сівби. Середньодобова температура повітря вегетаційного періоду – в
межах 20,2°С.
Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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Повідомлення науковців, які аналізували вплив температурного режиму на розвиток рослин люцерни за інших ґрунтово-кліматичних умов,
свідчать, що для цвітіння рослини першого року життя потребують суми
ефективних температур 1200-1300°С, в наступні роки – 800-900°С, а для
дозрівання насіння – близько 1200°С [5 с. 18; 9 с.12]. За даними А. О.
Бабича [1 с.132], сума активних температур для достигання насіння люцерни складає 1300-1800°С.
Наші дані майже не суперечать отриманим вченими результатам:
СЕТ (>10°С), необхідна для дозрівання насіння люцерни першого року
життя в нашій зоні складає, в середньому, 1217°С.
Необхідними умовами для проростання насіння є не тільки тепло,
але і достатній запас вологи в посівному шарі ґрунту, який залежить, насамперед, від кількості атмосферних опадів за холодний період року, а
також у допосівний період. Найбільше опадів за вищенаведені періоди у
вигляді дощу та снігу (304,5 мм) випало під посів люцерни в 1989 р.,
280,5 мм – в 1990 р. Майже така сама кількість їх зволожила рослини і
ґрунт у 1991 і в 1997 р.
Про небажаність надмірної кількості опадів у період вегетації культури свідчать дані 1997 року, коли впродовж вегетаційного періоду (травневий строк сівби) випало 322,0 мм у вигляді дощів, з них 116 мм у період
стеблування–бутонізації. ГТК в цей період складав 2,02 (табл. 3). За період
бутонізація–цвітіння рослини були зволожені ще 71 мм опадів (ГТК 2,29)
і 91мм випало дощу у період цвітіння – дозрівання насіння (ГТК 1,65).
Спостерігалося зростання люцерни. Поділяночний облік урожаю (вручну)
дав змогу зробити висновок, що насіннєва продуктивність агроценозу була
на рівні 0,16 ц/га, а комбайнове збирання навіть не проводили, тому що
стебла з насінням дуже полягли в міжряддя.
Помірна забезпеченість опадами впродовж 2002 року сприяла формуванню в незрошуваних умовах найбільш високопродуктивного люцернового агроценозу (1,87 ц/га насіння). Це пояснюється високим умовним
балансом вологи в період сходи–стеблування (ГТК 1,18) та стеблування–
бутонізація (ГТК 0,96), зниженням його до 0,26 у період бутонізація–
цвітіння і знову підвищенням до 0,60 в критичний період росту і розвитку
люцерни насіннєвого призначення (цвітіння–укісна стиглість).
У середньому за роки спостережень, найвищий урожай насіння люцерни формується за квітневого строку сівби – 1,43 ц/га, що на 0,4 ц/га
більше, ніж за березневого і на 0,6 ц/га – за травневого. Необхідно відмітити, що за сівби 25 березня в сприятливому 1989 році теж отримано належного рівня врожай насіння – 1,29 ц/га. До того ж, масовий вихід
6
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бур’янів у нашій зоні спостерігається теж наприкінці березня-квітні місяці, що дає можливість знищити їх сходи передпосівною культивацією у
більш повній мірі. За сівби у ранні березневі строки сходи бур’янів є сильними конкурентами люцерни за фактори життя.
3. Врожайність насіння люцерни першого року життя за
різних строків сівби залежно від ГТК
Роки

1

2

1989
1990
1991
Середнє

-

1,33
1,89
1,61
1,61

998
2001
2002
Середнє

1,60
2,86
0,49
1,65

1,70
1,20
1,18
1,36

1996
1997
2003
Середнє

0,51
6,48
3,38
3,46

0,12
1,62
0,29
0,68

ГТК у період
3
4
5
За сівби в березні
0,54
0,36
0,29
1,07
0,30
0,37
1,32
0,44
0,36
0,98
0,37
0,34
За сівби в квітні
1,62
1,03
0,21
1,16
0
0,36
0,96
0,26
0,60
1,25
0,43
0,39
За сівби в травні
0,10
0,24
1,22
2,02
2,29
1,65
1,37
0,37
0,10
1,16
0,97
0,99

6
0,48
0,74
0,80
0,67

Урожайність,
ц/га
1,29
1,07
0,74
1,03

1,0
0,66
0,72
0,79

1,09
1,32
1,87
1,43

0,46
1,89
0,59
0,98

1,30
0,16
1,04
0,83

НІР05, ц/га (для середнього по строку сівби) 0,46
Примітка: 1 – від сівби до повних сходів; 2 – сходи–стеблування; 3 –
стеблування–бутонізація; 4 – бутонізація–цвітіння; 5 – цвітіння–
дозрівання насіння; 6 – вегетаційний період.

Встановлено кореляційний зворотний зв’язок у сильному ступені
між урожайністю насіння люцерни першого року життя і ГТК у період
бутонізація–цвітіння (r = –0,78), у середньому ступені (r = –0,61; –0,45) за
період стеблування–бутонізації і цвітіння–укісної стиглості насіння відповідно. Коефіцієнт детермінації свідчить, що рівень врожайності насіннєвої
люцерни на 61% обумовлений умовним балансом вологи в період бутонізації – цвітіння, на 37% – за період стеблування–бутонізації; на 20% – цим
показником в період цвітіння–укісної стиглості насіння і на 55% – за весь
вегетаційний період.
Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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Необхідно відзначити, що гідротермічні ресурси більш ефективно
використовуються люцерною за квітневого строку її сівби. Так, на 1°С
ефективних (>5°С) температур за цього строку сформовано 80,9±18,8 г
насіння, тоді як за березневого – 51,1±9,9, а за травневого строку сівби –
51,9±28,3 г. Особливо ефективним було використання теплових ресурсів
за всі роки спостережень у 2002 році: на 1°С ефективних температур за
цього строку сформовано 109,1г насіння. Раціональним було їх використання і в 2001 р. – 73,7 г на 1°С ефективних температур. У дуже несприятливому для насіннєвих люцернових агроценозів першого року життя
1997 році за травневого строку сівби отримали лише 9,4г насіння на 1°С
ефективних температур.
За квітневого строку сівби культури на 1 мм опадів отримано
1,07±0,32 кг насіння, за травневого – 0,97±0,62 і значно менше (0,82±0,32 кг)
насіння сформовано за березневого строку сівби. Відмічено коливання
цього показника в межах 0,05 (1997 р.) – 1,78 (1996 р.) кг на 1 мм опадів.
Слід відмітити високий коефіцієнт варіації за врожайністю при сівбі
люцерни в травневі строки (54,2%), порівняно з березневими (19,4) та
квітневими (21,0%). Це свідчить про великі коливання врожаю в нашій
зоні, що пов’язане, насамперед, з неоднаковою кількістю опадів за сезонами та місяцями та температурним режимом упродовж вегетаційних періодів.
Висновки. Строки настання фаз розвитку люцерни значно відрізняються в різні роки залежно від строків сівби, метеорологічних умов, особливо температурного режиму. СЕТ (>5°С), яка необхідна для дозрівання
насіння люцерни першого року життя, складає, в середньому, 1812°С.
Найбільш ефективно використовуються гідротермічні ресурси за
сівби люцерни на насіннєві цілі за умов південного Степу України 25 березня-20 квітня. Високопродуктивні насіннєві рослини культури формуються тоді, коли вони забезпечені вологою в період сходи–бутонізація, а
також цвітіння–укісна стиглість насіння. В міжфазний період бутонізації–
цвітіння надмірна кількість опадів (ГТК 1,03 і вище) не сприяє високій
насіннєвій продуктивності люцерни.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛИТВЫ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Общая площадь Литвы – 65,3 тысячи квадратных километров или
6,53 млн. гектар. Сельскохозяйственные угодия занимают 53% территории
Литвы – 3.47 млн. га, пахотная земля из них составляет 84 процентов.
Сельское хозяйство, одна из приоритетных отраслей Литвы, играет важную роль в экономической, социальной и политической жизни, а также в
вопросах охраны окружающей среды. Сельскохозяйственная продукция
составляет 5.6 % общего национального продукта, и это в три раза выше
общего показателя ЕС (рис. 1).
Теперь 1/3 литовского населения живёт в сельской местности.
Раньше в Литве в сельском хозяйстве было занято около 25% рабочего населения, теперь это число сократилось и составляет около 12% трудоспособного населения. Хотя за последнее десятилетие число работников
сельского хозяйства сократилось, оно всё равно остаётся намного выше
средних данных ЕС (рис. 2).
Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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Рис. 1. Часть производства сельского хозяйства от общего
национального продукта (%)

Рис. 2. Часть работающих в сельском хозяйстве от общего
числа работников %

Какие же природные условия для сельского хозяйства в Литве? В
Литве преобладает средне холодный климат, характерный для средней
части Восточной Европы. На западе Литвы, у Балтийского моря климат
средне тёплый, характерный для Западной Европы. Вегетационный период длится 185-196 дней. В этот период накапливается 2350-2600° эффек10
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тивных (>+10) температур. Средняя годовая температура – +6-7°. Годовое
количество осадков – 570-900 мм [1]. На всей территории Литвы количество осадков превышает количество испаряемой из почвы влаги и потому
преобладает тип водного режима почв, способствующий развитию процессов подзолообразования [3].
Вся поверхность территории Литвы покрыта отложениями последнего Валдайского оледенения. На формирование рельефа решающее влияние
оказали ледники, их таяние. В дальнейшем рельеф был преобразован эрозионной деятельностью рек, поверхностных вод, ветра. Рельефу Литвы
свойственно то, что здесь поочерёдно расположилась полоса трёх низменностей и трёх возвышенностей. По кадастру Литвы равнины занимают
48,1% сельскохозяйственных угодий, холмистый рельеф с наклоном 2-5° –
31,6%, холмистый рельеф с наклоном 5-12° – 16,9 % и с наклоном более
12° – 3,4% [9]. На территории Литвы выделяется следующие типы почв (по
старой классификации): подзолистые (92% из них дерново-подзолистые) –
49,5%; дерново-карбонатные – 7,8%; дерново-глееватые – 17,6%;
подзолисто-болотные – 18,4%; болотные – 5,3%; элювиальные – 1,4% [2].
Значение гумуса для урожая растений и окультуренности почвы
очень разнообразно. Гумус позитивно влияет на агрофизические и агрохимические свойства почвы, улучшает структуру, водный и воздушный
режим почв, предохраняет почву от вымывания питательных веществ [7].
От количества гумуса в почве прямо зависит урожай всех сельскохозяйственных культур. Корреляционно – регрессионный анализ показал,
что урожай всех сельскохозяйственных культур достоверно повышается с
повышением количества гумуса до 3,5-4,0% [8].
Почвы Литвы очень различаются по количеству гумуса в них.
Обобщённые данные исследований количества гумуса показали, что в
Литве почвы с очень низким содержанием гумуса (0,5-1%) занимают 1,3%
всех почв, с низким количеством (1,5-2%) – 32,9, со средним (2,5-3%) –
37,2, с высоким (3,5-4%) – 17,7 и с очень высоким – 11,4 [6].
Что же растёт на полях Литвы? Самую большую часть площадей
сельскохозяйственных культур занимают зерновые (рис. 3).
Зерновые культуры в структуре посевов составляют около 60 процентов [5]. По статистическим данным, яровые зерновые культуры составляют 51,2, а озимые – 48,8 % общей площади зерновых.
Основная зерновая яровая культура – яровой ячмень занимает почти
70 процентов всей площади яровых зерновых. Озимая пшеница среди озимых зерновых составляет ещё больше – около 80 процентов. Площадь посевов зерновых за последнее десятилетие почти не изменилась (рис. 4).
Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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Рис. 3. Общая структура сельскохозяйственных посевов
Литвы, данные 2006 года

Рис. 4. Площади посевов зерновых за последнее десятилетие

Технические культуры составляют почти 10% в структуре сельскохозяйственных посевов Литвы. Самую большую часть – около 90 процентов
всех площадей технических культур, занимает рапс. Площади посевов
рапса выросли более чем в десять раз и ещё намечается тенденция расти
(рис. 5).
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Рис. 5. Площади посевов рапса

Посевы ярового рапса вдвое больше посевов озимого.
После процесса приватизации в 1992 году структура собственности
земли изменилась. Теперь можно выделить два типа сельскохозяйственных предприятий (рис. 6).

Рис. 6. Число разных сельскохозяйственных предприятий в
Литве (данные 2005 года)

Около 80% всех посевов занимают посевы фермерских и семейных
хозяйств. В последние пять лет это число почти не изменилось (табл. 1).
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1. Площади посевов разных категорий хозяйств
2002 г.
Фермерские
хозяйства
с/х предприятия
Фермерские
хозяйства
с/х предприятия
Фермерские
хозяйства
с/х предприятия
Фермерские
хозяйства
с/х предприятия

84,0
16,0
84,9
15,1

Площадь посевов, %
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Все посевы
81,5

2006 г.

80,5

83,7

82,7

18,5
19,5
Зерновые культуры

16,3

17,3

80,7

81,4

81,2

18,5
19,3
Сахарная свекла

18,6

18,8

81,5

63,4

62,2

62,6

62,5

62,1

36,6

37,8
Рапс

37,4

37,5

37,9

69,8

69,8

71,5

71,3

72,1

30,2

30,2

28,5

28,7

27,9

Урожайность сельскохозяйственных культур различается между
фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными предприятиями – так
как фермерские хозяйства очень разные по своей величине и уровню агротехники – средняя урожайность зерновых выше в сельскохозяйственных
предприятиях (рис. 7).

Рис. 7. Средняя урожайность озимых и яровых зерновых,
данные 2005 г.
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То же самое можно сказать и о посевах озимого и ярового рапса (рис.
8). Здесь разница немного меньше, так как рапс самые маленькие хозяйства не выращивают.

Рис. 8. Урожайность озимого и ярового рапса в разных
хозяйствах Литвы, данные 2005 года

При изменяющихся условиях хозяйствования, очень важно рационально использовать земельные ресурсы, повышать плодородие земли,
при этом заботясь об охране окружающей среды. Поэтому модель сельского хозяйства в Европе, частью которой является и Литва, это конкурентное
сельское хозяйство, качественная продукция, снижение негативного влияния хозяйствования на окружающую среду.
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Інститут кормів УААН
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОЇ РІЗНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ В ГОДІВЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Наведені дані досліджень щодо розробки нових технологічних прийомів переробки сої з метою знешкодження її анти поживних речовин та
використання її в годівлі сільськогосподарських тварин.
Широко визнано, що соєві боби є найбільш високоякісним джерелом
рослинного білка і жиру. Білок зерна сої і продуктів переробки має високу
біологічну цінність і за вмістом незамінних амінокислот близький до білка
молока та м’яса тварин. В олії сої міститься близькоіля 64% полієнових
незамінних жирних кислот, які в організмі тварин, а також людини, відіграють важливу роль в обміні речовин, підвищують інтенсивність росту та
імунітет.
УВ світовій практиці визнаний найбільш прогресивним спосіб переробки зерна сої на оліє екстракційних підприємствах з одержанням соєвої
олії (1/3 за масою) та соєвого шроту (2/3). Соєвий шрот містить обмінної
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енергії 12-14,5 МДж, близькоіля 45 % сирого протеїну, 2,7 % лізину, 1,2 %
метіоніну+цистину і 0,9 % жиру. Без соєвого шроту було б неможливим
одержання високої продуктивності тварин та збільшення виробництва
молока, м’яса і яєць у багатьох країнах світу. Тому у комбікормовій промисловості він визнаний як дуже важливий високобілковий інгредієнт і як
джерело білка для всіх видів тварин і птиці. До складу комбікормів для
птиці і тварин вводять від 10 до 20 % соєвого шроту в залежності від їх
виду, віку та продуктивності.
Важливим компонентом комбікормів є соєва макуха. Вона є високоенергетичним білковим кормом. Одержують її шляхом відпресовування
олії на пресах. В 1 кг соєвої макухи міститься близько 15 МДж обмінної
енергії, 400-430 г протеїну, 25-26 г лізину та 70-100 г жиру. Вона є цінним
білковим кормом для всіх видів і вікових груп тварин та птиці.
У годівлі тварин використовують також повно жирові соєві боби, які
перед згодовуванням тваринам екструдують на екструдерах, де під дією
тиску 25-30 атм. і температури 140-150°С, відбувається руйнування антипоживниханти поживних речовин, зокрема, інгібіторів трипсину на 9295%. Екструдоване зерно сої є високоенергетичним білковим кормом, в
1 кг якого міститься 17-17,9 МДж обмінної енергії, 320-350г протеїну, 150180г жиру.
Дослідження, проведені Інститутом кормів на 1440 головах свиней на
відгодівлі, з 4 місячного віку до забійних кондицій показали, що введення
в їх раціон силосованого зерна кукурудзи (79 % за сухою речовиною) та
18 % білково-вітамінної добавки (БВД) з соєвим шротом, забезпечували
одержання середньодобових приростів на рівні 700 г, при затраті на 1 ц
приросту 4,9 ц к.од.
Згодовування високопродуктивним коровам на роздоюванні (25 %
від концентрованих кормів раціону) такої білково-вітамінно-мінеральної
добавки (БВМД) – сприяло підвищенню середньодобових надоїв і якості
молока (табл. 1).
Так, за 60 днів досліду середньодобовий надій корів, що одержували
БВМД з соєвою макухою становив 29,5 кг або був вищим на 4,6 %, а по
молоку 4 %-ної жирності – на 11,3 % порівняно з коровами контрольної
групи. При цьому вміст жиру в молоці був вищим на 0,21% і білка на –
0,15 % відповідно.
Отже, згодовування високопродуктивним коровам на роздоюванні
БВМД з соєвою макухою сприяє не тільки збільшенню надоїв але підвищує вміст жиру і білкау в молоці.
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1. Молочна продуктивність корів і затрати кормів
Показник
Середньодобовий надій, кг/доб.
Вміст жиру в молоці, %
Надій 4 %-ного молока, кг/доб.
Вміст білка в молоці
Затрати кормів на 1 кг молока, к. од.

Групи
І-БВМД
з соняшниковим
шротом
28,2
3,26
23,0
3,16
0,79

ІІ-БВМД
з соєвою
макухою
29,5
3,47
25,6
3,31
0,75

Найкращим вітчизняним екструдером для обробки сої є УЭС-Ф800У виробництва Пальмірського РТП, де температура екструзії становить 150°С, активність уреази екструдату – 0,1 од. РН та інгібіторів трипсину – 4,0 мг/г. Найглибша інактивація анти поживних речовин сої проходить на екструдері Insta-Pro-2000R при температурі екструзії – 150°С, де
активність уреази екструдату становить 0,06 од. рН та інгібіторів трипсину – 3,0 мг/г. При підвищенні вологості сої відбувається зниження температури екструзії зерна і глибини інактивації інгібіторів трипсину.
Автоклавування зерна сої при температурі 105°С і тиску 1,6 кгс/см2
протягом 30 хвилин призводить до повної інактивації уреази, при активності інгібіторів трипсину 1,6 мг/г. При цьому вологість отриманого продукту збільшується у 2 рази. Варіння сої – це найбільш енерговитратний
спосіб інактивації анти поживних речовин.
Проведена оцінка різних способів обробки зерна перед згодовуванням тваринам і їх вплив на поживну цінність показала перевагу екструзії
(табл. 2).
При обробці сої методом екструзії поживність корму підвищується
на 13,2% порівняно до прожарювання і на 32% до необроблених бобів
сої.
2. Вплив різних способів
Екструдована соя є високоенеробробки повно жирової сої на
гетичним білковим кормом для всіх
поживну цінність для курчат
видів тварин, але найбільш ефективно її використовувати при вирощуВміст обмінної
Технологія обробки
енергії, МДж/кг
ванні молодняку (курчат-бройлерів
13,5
та курчат яйценосних порід, поросят, Необроблені боби
Прожарені
15,8
телят а також високопродуктивних
Волога
екструзія
17,4
корів ув перші три місяці лактації).
Суха екструзія
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17,9

За даними Інституту кормів, введення в стартові комбікорми для поросят 10% екструдованого зерна сої замість соєвого шроту дає можливість
підвищити не тільки енергетичну і білкову поживність комбікорму, але і
збалансувати його за вмістом незамінних жирних кислот. Згодовування
таких комбікормів поросятам з 1,5 до 4-х місячного віку забезпечувало
середньодобові прирости на рівні 405-490 г при цьому підвищувалась їх
збереженість.
Введення екструдованого зерна сої в повнораціонніповно раціонні
комбікорми свиноматкам за 10 днів до і 30 днів після опоросу підвищує їх
молочність на 16% і збереженість поросят на 4,7% [1,2].
Екструдоване зерно сої є важливим компонентом корму для курей
несучок. Комбікорм з соєю підвищує яйценосність на 2-3%, збільшує вагу
яєць на 1-2г, покращує колір жовтка та інкубаційний вихід курчат. Високий
вміст в таких кормах незамінних жирних кислот та лециетину покращує
засвоєння вітамінів, нормалізує роботу печінки, що сприяє зменшенню
загибелі птиці.
Існуючі технологічні прийоми інактивації анти поживних речовин
сої базуються на тепловій обробці зерна і переважно високо енергозатратні. Крім інактивації антипоживних речовин, що ґрунтуються на дії теплового фактора, існують ще хімічні та біологічні способи, які не потребують
затрат теплової енергії. Важливе значення має підбір сортів сої з пониженим вмістом анти поживних речовин або з їх більшою термолабільністю.
Розробка нових оптимальних технологічних рішень і параметрів знешкодження анти поживних речовин зерна сої покладені в основу досліджень
Інституту кормів у 2006-2010 рр.
В Інституті кормів уперше розроблено способи хімічного і біологічного знешкодження анти поживних речовин зерна сої. Встановлено, що
гетерогенність за чутливістю до термічного факторау різних фракції інгібіторів трипсину значна, а сорти сої відрізняються за вмістом термолабільних і термостабільних фракцій. Вивчено вплив термічно обробленого при
високих температурах зерна сої на організм телят. Уперше розроблена
математична модель інактивації інгібіторів трипсину зерна сої. Вивчено та
встановлено порогову активність інгібіторів трипсину в соєвому «молоці», що не проявляє ознак діареї в телят різного віку.
Соєве молоко, виготовлене в весняний і літній періоди використання
піддається скисанню, а це є наслідком розладів травлення і зниження інтенсивності росту тварин. Виникає питання можливості позбутися цього
недоліку. Інститутом кормів розроблений консервант соєвого молока, який
протягом 2005 року проходив виробничу перевірку в Липовецькому
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об’єднанні по виробництву свинини. Соєве молоко зберігається свіжим
протягом 3 діб, а для господарства досить і однієї доби.
Нами розроблена енергозберігаюча технологія заготівлі та зберігання комбінованих кукурудзяно-соєвих сумішок у співвідношенні 50:50 –
70:30 і біологічний метод знешкодження анти поживних речовин в зерні
сої без додаткових затрат енергії при підготовці корму до згодовування.
Суть технології полягає в тому, що вологе зерно або качани кукурудзи
змішують з зерном сої, подрібнюють і закладають у сховища, де їх ущільнюють і старанно герметизують синтетичною плівкою та ущільнюючим
матеріалом.
Дотримання основних параметрів технології заготівлі кукурудзяносоєвих сумішок дає можливість при незначних (2-5%) втратах сухої речовини, одержати високоенергетичний білково-вуглеводний корм з вмістом
в сухій речовині 15-16 МДж/кг обмінної енергії, 17-19% протеїну. Уреазна
активність сої знижується до 0,05-0,1 одиниці рН, а антитрипсин руйнується до 87% [3].
Висновки. 1. Технологія заготівлі кукурудзяно-соєвих сумішок дає
можливість зекономити на кожній тонні одержаного корму 25 кг пального
і 50 кВт/год електроенергії в порівнянні з існуючими технологіями.
2. Згодовування свиням на відгодівлі, як основного виду корму, силосованих кукурудзяно-соєвих сумішок забезпечує середньодобові прирости на рівні 600 г.
3. Згодовування кукурудзяно-соєвих сумішок дійним коровам в кількості 50% від концентрованих кормів раціону підвищує їх молочну продуктивність на 1-1,5 кг і покращує жирно кислотний склад молока, за рахунок збільшення вмісту лінолевої і олеїнової кислот на 10,4%.
4. Висока енергетична поживність і високий відсоток білкау роблять
повно жирову сою важливим компонентом раціону, в першу чергу для
молодняку тварин і птиці, а також високопродуктивних корів на роздоюванні.
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ВПЛИВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА
ДИНАМІКУ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОЇ В УМОВАХ
ЗМІНИ КЛІМАТУ
Викладено аналіз формування урожаю та динаміка виробництва насіння сої в умовах зміни клімату лівобережної зони Лісостепу. Показано
вплив еколого-економічних чинників на продуктивність та якісні показники зерна сої на тлі зміни фітосанітарного стану посівів.
Останніми роками у світовому сільськогосподарському виробництві
визначилась стійка тенденція до збільшення посівних площ під соєю. В
Україні виробництво сої також зростає значними темпами [1]. Полтавська
область, протягом останніх п’яти років, є безперечним лідером, так у
2006 році цією культурою було засіяно більше 130 тис. га. Але збільшення
виробництва сої в країні відбувається екстенсивним шляхом. Розширення
посівів сої супроводжується недотриманням та перенасиченням сівозмін
комерційними культурами, різким порушенням технологій вирощування
культури та комплексом еколого-економічних чинників, взаємодія яких
має безпосередній вплив на зміни у фітосанітарного стану посівів. В цих
умовах середня урожайність сої в регіоні становить лише 1,2-1,3 т/га.
Інтенсифікація виробництва сої можлива лише за умов залучення сучасних технологій вирощування, раціонального використання адаптованих
до конкретних грунтово-кліматичних умов високоврожайних сортів та
обов’язкового моніторингу стану посівів.
Відбуваються зміни у розміщенні посівів сої у різних грунтовокліматичних зонах. Сприятливі для вирощування сої грунтово-кліматичні
умови є у «кукурудзяно-соєвому» поясі лівобережного Лісостепу України,
де потенційна урожайність сортів складає в середньому 2,8-3,2 т/га.
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Адже глобальною та довгостроковою проблемою є зміна клімату [2].
Формування врожаю сої в значній мірі залежить від впливу агрометеорологічних факторів та рівня реакції культури на умови середовища [3].
Регіональна зміна клімату, особливо підвищення температури, вже вплинула на ряд метеорологічних характеристик: підвищилася середньорічна
температура повітря, змінилась тривалість сезонів, поступово зростає теплозабезпеченість вегетаційного періоду, збільшилася кількість та інтенсивність несприятливих метеорологічних явищ. На тлі зміни клімату, які
призводять до коливань врожаю в межах 10-20%, вплив екстремальних
погодних умов може досягти 30-60 %[4]. Крім того, відбувається зниження
родючості ґрунтів за рахунок їх ущільнення, мінерального виснаження,
забруднення; перебудова ґрунтової біоти, зниження загальної продуктивності земель; теплі зими також сприятимуть перезимівлі шкідників і збудників хвороб, появі невластивих видів – мігрантів, інтенсивне розповсюдження традиційних шкідливих організмів польових культур в регіонах,
де вони раніше не зустрічалися [4]. Захворювання насіння та рослин сої
(грибні, бактеріальні та вірусні) загалом знижують урожайність на 1520 %, а за епіфітотійного розвитку – на 50 % і більше [5].
Метою досліджень було визначення впливу еколого-економічних
чинників на динаміку виробництва сої в умовах зміни клімату.
Матеріал і методика досліджень. Методи проведених досліджень –
аналітично-статистичні. На підставі баз даних Державної інспекції захисту рослин Полтавської області (ДІЗР), Головного управління агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації (ГУАР), Полтавського
інституту АПВ ім. М. І. Вавилова УААН (ПІАПВ), Полтавського Гідромет
центру (ПГМЦ) було проведено еколого-економічний аналіз динаміки
виробництва сої, її врожайності, показників потепління клімату та поширення основних шкідливих організмів насіння і рослин сої. Виконувалися
трендові дослідження.
Використовували загальноприйняті сучасні методики обліку шкідників та хвороб, показників економічного порогу шкідливості (ЕПШ) [6].
Результати досліджень. Динаміка поступового збільшення посівних площ під соєю в Україні та Полтавської області показана на рис.1.
Середні показники урожайності культури залишалися на низькому рівні –
1,0-1,5 т/га.
Основною причиною цього є висока залежність рівня реалізації генетичного потенціалу сортів від грунтово-кліматичних умов вирощування,
що зумовлює значну диференціацію урожайності по окремих зонах області. Визначальними для формування відповідного рівня врожаю сої є
22

Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

800

16

700

14

600

12

500

10

400

8

300

6

200

4

100

2

0

ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ, ɰ/ɝɚ

ɉɥɨɳɚ, ɬɢɫ. ɝɚ

умови проростання насіння та інтенсивного вегетативного росту і розвитку рослин.

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ɋɿɤ
ɉɨɫɿɜɧɿ ɩɥɨɳɿ (ɍɤɪɚʀɧɚ)
ɍɪɨɠɚɣ (ɍɤɪɚʀɧɚ)

ɉɨɫɿɜɧɿ ɩɥɨɳɿ (ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.)
ɍɪɨɠɚɣ (ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.)

Рис. 1. Обсяги виробництва сої в Україні та Полтавській
області (за даними ГУАР, ПІАПВ, 1999-2006 рр.)

Аналіз погодних умов у Полтавській області за останні 16 років показав, що відбувається погіршення умов зволоження, та наявна чітка тенденція зменшення показників ГТК. Багаторічний тренд середньорічної
температури повітря Полтавщини (за даними Гідрометцентру області) в
останні роки підвищився на 0,8-0,9°С. За роки спостережень сума ефективних температур циклічно коливалась від 1010 до 1550°С. Найбільш
теплими були 1991, 1994-1996, 1999, 2001, 2002 та 2005 рр. Найбільш прохолодними – 1990, 1993, 1997 та 2004 рр. Останнім часом, кількість років
із сумою ефективних температур вище 1300°С збільшилось. Трендовий
аналіз свідчить, що за останні 16 років сума ефективних температур поступово зросла з 1200 до 1380°С. Сумісна дія еколого-економічних показників – порушення сівозмін, нехтування агротехнічним методом захисту
рослин, формування природних резерватів розвитку та перезимівлі шкідливих організмів на вилучених з обробітку землях призвела до різкого
збільшення чисельності та розширення видового складу шкідливих організмів.
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Результати польових обстежень та аналіз фітосанітарного стану посівів сої в області показав, що за період з 1992 по 2006 рр. основними
шкідниками сої є: дротяники, озима та підгризаюча совки, звичайний павутинний кліщ, акацієва вогнівка. Інші види комах можуть завдавати лише
локальної шкоди в окремі роки. Так, середня чисельність дротяників була
в межах 1,0-4,5 особ./м², озимої совки – 0,4-1,7 особ./м², листогризучих
совок – 0,5-1,5 особ./м², звичайного павутинного кліща – 12-15 особин на
трійчастий листок у період формування та наливу бобів, акацієвої вогнівки – 3-4% заселеності рослин. Деякі з переліченого комплексу комахшкідників в умовах підвищенної температури повітря постійно перевищують рівень ЕПШ.
На рисунку 2 наведено багаторічні середні показники чисельності
дротяників в умовах Полтавської області. Трендовий аналіз переконливо
показує стабільне зростання чисельності шкідника. В районах, де збільшується насичення сівозмін такими культурами як соя і кукурудза, чисельність дротяників (5-20 особин/м²) набагато перевищує порогові рівні
ЕПШ – 3-5 особин/м².
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Рис. 2. Багаторічна динаміка чисельності дротяників
(за даними ПІАПВ та ДІЗР )
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Порушення сучасних технологій та нераціональне використання
сортименту сої на тлі зміни клімату сприяє поширенню таких хвороб як
септоріоз, антракноз, аскохітоз, бактеріальний опік, вірусні захворювання
та інші. З 2006 року відмічається щорічне ураження насіння сої фузаріозом
та бактеріозом. Не кондиційним, внаслідок значного ураження цими хворобами (32,5 %) виявилося насіння Глобинського, Полтавського, Кобеляць
кого та Н.-Санжарського районів. Схожість цього насіння змінювалась від
12 до 90 %. Середня ураженість насіння фузаріозом була в межах 10-15 %,
бактеріозом 15-30 %, іншими хворобами (біла та сіра гниль, альтернаріоз
та збудники пліснявих грибів) – 3-5 %.
Враховуючи ефективне виробництво соєвих бобів у сприятливих
грунтово-кліматичних умовах лівобережної зони Лісостепу, яку відносять
до соєвого поясу, в першу чергу слід зменшувати вплив екологоекономічних чинників на потенціальні показники культури. До причин, що
суттєво впливають на продуктивність та якість насіння сої слід віднести:
- порушення традиційних сівозмін (25-50 % насичення коротко ротаційних сівозмін соєю, соняшником);
- використання сортів сої, які не включені до Державного Реєстру
сортів рослин для поширення в Україні та не адаптовані до грунтовокліматичних умов лівобережного Лісостепу (вчасно не дозрівають, розтріскуються, вилягають і є джерелом інфекції);
- використання некондиційного насіння;
- ігнорування методів передпосівної обробки насіння сої;
- порушення технології вирощування сої, післязбиральної доробки і
зберігання насіння.
Висновки. Враховуючи вплив еколого-економічних чинників, що
мають місце у виробництві сої, необхідним є стабілізувати посівні площі
під культурою, вивчити та оптимізувати сучасні технологій її вирощування для конкретних грунтово-кліматичних зон соєвого поясу з урахуванням
змін клімату та відповідних показників поширення та шкідливості комахфітофагів та збудників хвороб сої.
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Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН
ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИМБІОТИЧНОЇ СИСТЕМИ КОЗЛЯТНИК СХІДНИЙ –
RHIZOBIUM GALEGAE ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО ТА
ДРУГОГО РОКІВ ВИРОЩУВАННЯ
Вивчено динаміку формування та функціонування симбіотичного
апарату козлятнику східного протягом першого та другого років вегетації. Виявлено позитивний ефект від інокуляції козлятнику східного активним штамом К-3.
Питання пошуку шляхів підвищення вмісту білка в бобових культурах та підтримання на високому рівні родючості ґрунтів були і залишаються актуальними у сільськогосподарському виробництві. На даний час
важливим є пошук нетрадиційних джерел рослинної сировини, яка б була
здатна не тільки конкурувати з рослинами, які вже використовуються в
сільськогосподарському виробництві, а й суттєво переважати їх за біологічними та господарсько цінними показниками. У зв’язку з цим важливе
значення може мати введення в культуру мало поширених видів бобових
рослин, зокрема таких як козлятник східний та козлятник лікарський [5].
Козлятник східний – багаторічник з біологічно та господарсько цінними ознаками. Культура відзначається високою врожайністю надземної
маси і за цим показником значно перевищує конюшину та люцерну [2].
Перший врожай формує вже в рік посіву. Зимостійкість та холодостійкість
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козлятнику східного зумовлює ранньовесняне відростання надземної маси
та тривалість періоду вегетації аж до замерзання ґрунту. Завдяки цьому з
другого року вирощування можливо отримувати за 2-3 укоси від 30 до
70 т/га високоякісної зеленої маси, яка може бути використана у зеленому
і силосному конвеєрі, для приготування білкових концентратів та
трав’яного борошна.
Козлятник східний має важливе значення для покращання родючості
ґрунтів. Завдяки міцній кореневій системі посіви даної культури запобігають змиванню ґрунту на схилах, видуванню його зі стерні та нагромадженню вологи у зимове-весняний період [7]. Крім того, в симбіозі з бульбочковими бактеріями козлятник здатен до фіксації атмосферного азоту, що
сприяє значному накопиченню в ґрунті цього необхідного елемента живлення.
Дослідження щодо поширення бульбочкових бактерій козлятнику в
ґрунтах України майже не проводили. Ряд авторів (Абрамов О. О.,
Заболотна В. П., Бутницький І. М.) [1, 5] висловлюють припущення, що
бульбочкові бактерії козлятнику в усіх регіонах країни відсутні. Тому для
успішної інтродукції даної культури важливо одночасно з насінням вносити в ґрунт біопрепарати на основі активних штамів специфічних бульбочкових бактерій [6]. Першим етапом розробки таких препаратів є селекція
штамів ризобій з необхідними симбіотичними характеристиками та вивчення особливостей їх взаємовідносин з рослиною-живителем.
Метою даної роботи було вивчити динаміку формування симбіозу
козлятнику східного з активними штамами Rhizobium galegae та дослідити
активність функціонування даної симбіотичної системи.
Матеріали і методи. Польові дослідження з козлятником східним
проводили на дослідних ділянках Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН у 2005-2006 рр. Ґрунт – дерново-підзолистий супіщаний
(pH 6,47; вміст гумусу 0,8-1,1%; азоту, що легко гідролізується 56,0-57,0 мг
на 1 кг ґрунту). Повторність досліду – чотириразова. Площа облікової ділянки 5 м2.
Насіння козлятнику східного (сорт Кавказький бранець) надане відділом нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка
НАН України. Перед посівом насіння скарифікували та інокулювали штамами Rhizobium galegae із розрахунку 200-300 тис. бактеріальних клітин
на одну насінину. В контрольному варіанті насіння змочували водою.
Посів проводили у першій декаді травня. Ширина міжрядь – 40 см, норма
висіву насіння – 10 кг/га. Дослід проводили за такою схемою: 1 – контроль
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(без інокуляції); 2 – інокуляція активним штамом Rhizobium galegae К-3;
3 – інокуляція активним штамом Rhizobium galegae К-18.
У перший рік вирощування козлятнику східного через 30 діб після
посіву з періодичністю в 15 діб визначали кількість бульбочок на коренях
рослин та їх нітрогеназну активність. Протягом другого року вирощування
відбір зразків проводили 6 разів у різні фази розвитку козлятнику. У фазі
цвітіння проводили скошування надземної маси.
З кожної повторності відбирали зразки ґрунту з коренями в монолітах, розмірами 22×22×27 см. Корені відділяли від ґрунту, підраховували
кількість бульбочок та їх нітрогеназну активність, яку визначали ацетиленетиленовим методом на газовому хроматографі «Chrom-4» [3]. Статистичну
обробку даних проводили за Б.О. Доспєховим [4]. Анатомо-морфологічну
будову активних бульбочок вивчали на їх поздовжніх зрізах під світловим
мікроскопом.
Результати досліджень та їх обговорення. Нами виявлено, що в
перший рік вегетації на коренях рослин контрольного варіанта досліду
бульбочки були практично відсутні, що свідчить про низьку чисельність
природної популяції Rhizobium galegae в ґрунті даного поля. Інокуляція
козлятнику штамами К-3 та К-18 сприяла формуванню великої кількості
бульбочок (рис. 1). Так, в період інтенсивного росту, максимальна їх кількість у контролі становила 3,5 одиниці на рослину, у варіанті з інокуляцією
штамом К-3 – 133,8, штамом К‑18 – 79,3 одиниці на рослину.
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Рис. 1. Вплив активних штамів Rhizobium galegae на
формування бульбочок козлятнику східного
(перший рік вирощування)
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У контрольному варіанті досліду протягом всього вегетаційного періоду показники активності симбіотичної азотфіксації також були низькими і не перевищували 2,7 мкг N/рослину за годину. Найбільш істотне
зростання рівня нітрогеназної активності бульбочок забезпечував штам
К-3. У період інтенсивного росту козлятнику східного інокуляція рослин
цим штамом сприяла підвищенню симбіотичної азотфіксації в 1,6 разу в
порівнянні зі штамом К-18 та в 16,7 разу в порівнянні з контролем (рис.
2).
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Рис. 2. Вплив штамів Rhizobium galegae на активність
симбіотичної азотфіксації козлятнику східного
(перший рік вирощування)

Дослідження взаємовідносин бульбочкових бактерій козлятнику з
рослиною-живителем протягом другого року вирощування показали, що
після зимового періоду симбіотичний апарат рослин, сформований за минулий рік, продовжує функціонувати та зберігає здатність фіксувати атмосферний азот. У всіх варіантах досліду відмічено поступове збільшення
кількості бульбочок на коренях козлятнику, яке тривало від перших фаз
весняного відростання до завершення вегетації рослин.
Так, вже з початку після зимового відростання козлятнику у контрольному варіанті досліду кількість бульбочок на коренях рослин зросла
порівняно з кінцем минулого року з 2 до 9 одиниць на рослину і продовжувала збільшуватись до завершення вегетаційного періоду – до 88 одиниць на рослину (рис. 3). Подібну тенденцію спостерігали і у рослин,
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інокульованих досліджуваними штамами: у варіанті зі штамом К-3 кількість бульбочок збільшилась у порівнянні з минулим роком зі 110 до 304
одиниць на рослину, у варіанті зі штамом К-18 – з 62 до 130 одиниць на
рослину. Слід зауважити, що скошування надземної маси у фазі цвітіння
дещо знизило темпи утворення бульбочок, однак їхня кількість продовжувала збільшуватись і досягла максимуму у фазі цвітіння-наливу бобів (560565 одиниць на рослину).
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Рис. 3. Вплив активних штамів Rhizobium galegae на
формування бульбочок козлятнику східного
(другий рік вирощування)

Дані, представлені на рис. 4, свідчать про значне підвищення рівня
нітрогеназної активності бульбочок козлятнику в порівнянні з першим
роком вегетації культури. Так, від перших фаз після зимового відростання
до фази цвітіння у рослин контрольного варіанта активність симбіотичної
азотфіксації збільшилась в 2,5 разу. Після скошування рівень азотфіксувальної активності бульбочок суттєво зменшився, а у міру відростання
отави знову почав зростати і досяг максимуму у фазі цвітіння – наливу
бобів (13,4 мкг N/рослину за годину).
Подібну, але більш яскраво виражену динаміку функціонування симбіозу спостерігали у варіантах з інокуляцією рослин досліджуваними
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штамами. Вже з перших фаз розвитку козлятнику східного активність
симбіотичної азотфіксації у рослин, інокульованих штамом К-3, становила 127,5-135,1 мкг N/рослину за годину. Штам К-18 виявився менш активним і сприяв незначному зростанню рівня нітрогеназної активності (13,5326,02 мкг N/рослину за годину). У фазі цвітіння активність симбіотичної
азотфіксації досягла максимального значення і становила 210,0 та 67,9 мкг
N/рослину за годину відповідно у варіантах з обробкою штамом К-3 та
К-18. Скошування надземної маси у фазі цвітіння призводило до значного
зниження інтенсивності азотфіксації. Так, у рослин, інокульованих штамом К-3, даний показник зменшився у 12,3 разу, а у рослин, оброблених
штамом К-18 – у 5,4 разу. У міру відростання надземної маси активність
азотфіксації інокульованих рослин поступово збільшилась до 68,279,6 мкг N /рослину за годину.

Ɏɚɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ

Рис. 4. Вплив штамів Rhizobium galegae на активність
симбіотичної азотфіксації козлятнику східного
(другий рік вирощування)

Протягом двох років вивчали морфологію бульбочок козлятнику
східного. За інокуляції даної культури штамом К-3 більшість бульбочок,
утворених в перший рік вегетації, були видовженої форми, мали рожевий
колір, що свідчить про активну азотфіксацію в них. На коренях рослин
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другого року вирощування разом з бульбочками видовженої форми спостерігали формування великої кількості бульбочок, зібраних у друзи
(рис. 5).

Рис. 5. Бульбочки на коренях козлятнику східного при
інокуляції штамом К-3 (другий рік вирощування)

За допомогою світлового мікроскопа на поздовжніх зрізах нами виявлено зони диференціації тканин активних бульбочок козлятнику східного: меристему бульбочки, молоду інфіковану тканину, зону активної азотфіксації, або бактероїдну зону, зону деградації бактероїдної тканини (зона
старіння), а також кору та судини бульбочки (рис. 6). Розглянута анатомоморфологічна будова симбіотичного апарату характерна для бульбочок
недетермінованого типу.
Як видно з рисунку, ззовні бульбочка вкрита декількома шарами клітин коркової паренхіми. На її вершині розташована меристема. З літературних джерел відомо, що меристема бульбочки не містить бульбочкових
бактерій, основна її функція – утворення нових клітин, що згодом будуть
інфіковані ризобіями. Під клітинами меристеми знаходиться зона інфекції,
де відбувається ріст інфекційних ниток. Зона активної азотфіксації представлена бактероїдною тканиною, що займає значний об’єм бульбочки та
характеризується наявністю бактероїдів, які безпосередньо беруть участь
у фіксації азоту.
Загальний план внутрішньої будови бульбочок другого року вирощування схожий з бульбочками першого року. Їх характерною особливістю є
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наявність деградованої тканини в базальній частині, яка займає значний
об’єм бульбочки.

Рис. 6. Поздовжній зріз активної бульбочки козлятнику
східного (І – меристема, ІІ – зона інфекції, ІІІ – зона
азотфіксації, ІV – зона старіння, А – кора бульбочки,
В – судини), ×64.

Таким чином, симбіотичний апарат козлятнику східного, сформований за перший рік, після зимування зберігає свою структуру та функціональну активність. У рослин другого року вирощування вже з початку
відростання надземної маси спостерігається збільшення кількості бульбочок на коренях рослин всіх варіантів досліду та суттєве зростання рівня
азотфіксації. При цьому, скошування рослин у фазі цвітіння не впливає на
інтенсивність бульбочкоутворення, однак суттєво знижує активність симбіотичної азотфіксації. Внутрішня будова бульбочок козлятнику східного
є типовою для бульбочок недетермінованого типу.
Штам К-3 є активним симбіонтом козлятнику східного (сорт Кавказь
кий бранець) і сприяє формуванню на коренях рослин першого та другого
років вегетації значної кількості бульбочок з високою активністю симбіотичної азотфіксації.
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ННЦ «Інститут землеробства УААН»
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ
СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЛУЧНИХ
ТРАВОСТОЇВ
Представлено енергетичну ефективність технологій створення і
використання різнотипних лучних травостоїв за різних систем їх удобрення, порівняно з іншими травостоями і доведено перевагу люцернозлакового. Показано рівень сукупних витрат енергії за різних способів
формування ценозів.
Останнім часом в Україні намітилась тенденція прискорення розвитку наукоємних галузей відповідно до змін структури й інвестиційної політики держави в агропромисловому комплексі [3]. Внаслідок обмеженого
використання в сучасних умовах традиційних не відновлюваних джерел
енергії, збільшення обсягів виробництва кормів та продукції тваринництва
можливе при широкому впровадженні у сільськогосподарське виробни34
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цтво енерго- і ресурсозберігаючих технологій, нетрадиційних і постійно
відновлюваних джерел енергії, які забезпечують зниження витрат енергії
на виробництво певної продукції.
У структурі витрат на виробництво продукції тваринництва залежно
від її виду корми становлять від 50 до 80%. Будь-який вид корму є джерелом енергії, одержаної, як за рахунок фотосинтезу, так і сукупних витрат
енергії на його виробництво. Ефект перетворення останнього виду енергії
в енергію продукції тваринництва є критерієм оцінки енергозберігаючого
балансу. Тому, невипадково, поряд з критерієм економічної оцінки будьякого технологічного процесу в сільськогосподарському виробництві повинен бути критерій оцінки енергетичного балансу [2, 4].
Основним завданням енергетичного аналізу є оптимізація методів
сільськогосподарського виробництва, які забезпечують раціональне застосування не поновлюваної (паливно-мастильні матеріали) і поновлюваної (сонячна радіація) енергії, оборотних засобів та природних ресурсів, а
також охорону та покращання агроекологічного стану ґрунтів та агрофітоценозів [1, 5]. Енергетичний аналіз базується на об’єднанні всіх видів
трудових і виробничих затрат у кормовиробництві через виробничий еквівалент, який виражається кількістю не поновлюваної енергії, затраченої на
певний технологічний процес чи технологію в цілому.
Матеріали і методика досліджень. Експериментальні дослідження
проведені у ДПДГ «Чабани» Києво – Святошинського району Київської
області. Дослід закладено навесні на суходільній луці нормального зволоження з темно-сірим опідзоленим ґрунтом. Сівбу трав проведено під покрив пажитниці багатоквіткової (однорічної) з нормою висіву насіння 7 кг/
га. Повторність досліду – чотириразова. Кількість варіантів – 24, ділянок
– 96. Розмір посівних ділянок – 15 м2.
Дослід проведено за двох систем удобрення і без добрив; фосфорнокалійне (Р60К120); повне (N140Р60К120) та трьох режимів використання –
сінокісне – 2 укоси з 1-м укосом у фазі цвітіння домінуючих компонентів,
наступного – через 50-55 днів; багатоукісне – 4 укоси з 1-м укосом на
початку колосіння злаків і бутонізації бобових, наступних через – 30-35
днів; пасовищне. Використовували загальноприйняту у луківництві
методику досліджень.
Результати досліджень. Аналіз результатів досліджень енергетичної ефективності відтворення лучних травостоїв за різних систем удобрення і використання показав, що найбільші сукупні витрати енергії були при
внесенні повного мінерального удобрення (табл.). На різних травостоях та
режимах використання на цьому фоні (N140Р60К120) сукупні витрати енергії
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склали 16,5-23,4 ГДж/га, що в 1,4-1,6 разу більше порівняно з фоном РК і
в 2,2-3,8, ніж на варіанті без внесення добрив. При внесенні повного мінерального удобрення затрати на їх застосування склали 12,2-12,9 ГДж/га,
що становить 54-76% від сукупних витрат енергії, у тому числі фосфорнокалійних – 5,6-5,7 ГДж/га або 34-59%.
Поміж режимів використання найменшими сукупні витрати енергії
були за пасовищного використання. Тут сукупні витрати енергії на різних
травостоях і системах удобрення становили 3,8-17,9 ГДж/га, що в 1,3-2,4
разу менше порівняно з варіантами сінокісного на сіно та багатоукісного
на зелений корм використання. За пасовищного використання витрати
енергії на використання травостою становили 1,6-2,2 ГДж/га або 11-43%
від сукупних витрат енергії, тим часом як за сінокісного на сіно чи багатоукісного використання на зелений корм – 7,1-8,2 ГДж або 33-76%. Поміж
багатоукісного і сінокісного варіантів суттєвої різниці в затратах не спостерігали. Найменшою була питома вага затрат на використання травостою при внесенні повного мінерального удобрення (11-36%) і найбільшою
– у варіанті без добрив (42-76%). Поміж травостоїв дещо більшими сукупними затратами енергії (на 0,4-0,9 ГДж/га) характеризувався, як найбільш
урожайний, люцерно-злаковий травостій у зв’язку з більшими витратами
на збиральні роботи.
Суттєво відрізнялись поміж досліджуваними варіантами коефіцієнт
енергетичної ефективності (КЕЕ) та біоенергетичний коефіцієнт (БЕК),
які являють собою окупність сукупних затрат енергії виходом з 1 га відповідно валової і обмінної енергії.
Поміж досліджуваних травостоїв найвищі показники окупності затрат енергії одержано на люцерно-злаковому травостої і найнижчі – на
перелозі. За різних систем удобрення і режимів використання люцернозлакового травостою КЕЕ був на рівні 8,9-36,0, БЕК – на рівні 4,9-19,8, що
відповідно в 1,1-1,2 і в 1,3 разу вище порівняно із конюшино-злаковим
травостоєм, в 1,3-1,8 і в 1,4-2,0 – порівняно з сіяним злаковим та в – 1,7-2,4
і в 1,9-2,6 разу – порівняно з перелогом.
На всіх досліджуваних травостоях найбільші показники окупності
затрат енергії одержано у варіанті без добрив. Тут КЕЕ був у межах від 6,0
(на перелозі за багатоукісного використання) до 36 (на бобово-злаковому
травостої за сінокісного використання), а БЕК – від 3,1 до 19,8. На травостоях з домінуванням злаків, а саме на сіяному злаковому і перелозі найменшими ці показники були на фоні РК (КЕЕ = 4,0-9,3 і БЕК = 2,0-4,5), а
на бобово-злакових – на фоні внесення повного мінерального удобрення
(КЕЕ = 7,8-11,7 і БЕК = 4,1-6,4).
36
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Поміж режимів використання найбільшими показники окупності затрат енергії були за пасовищного використання. КЕЕ за цього режиму був
на рівні 6,2-36,0, а БЕК – на рівні 3,2-19,8, що в 1,6-2,1 разу більше порівняно з сінокісним (на сіно) та багатоукісним (на зелений корм) режимами
використання.
Енергетична ефективність відтворення й використання
лучних травостоїв за різних систем удобрення
(у середньому за 2000-2006 рр.)
Травостій

Переліг
Сіяний
злаковий
Люцернозлаковий
Конюшинозлаковий

Переліг
Сіяний
злаковий
Люцернозлаковий
Конюшинозлаковий

Затрати
КЕЕ
енергії, ГДж/га
Сінокісне використання
Без добрив
9,3
7,6
Р60К120
15,0
5,6
N140Р60К120
21,9
7,1
Без добрив
10,0
12,3
Р60К120
15,6
8,7
N140Р60К120
22,5
9,6
Без добрив
10,7
21,7
Р60К120
16,5
15,0
N140Р60К120
23,1
11,3
Без добрив
10,3
16,1
Р60К120
15,9
10,9
N140Р60К120
22,6
9,3
Багатоукісне використання
Без добрив
9,3
6,0
Р60К120
15,1
4,0
N140Р60К120
22,4
5,2
Без добрив
9,9
9,0
Р60К120
15,6
6,2
N140Р60К120
23,0
6,9
Без добрив
10,4
17,3
Р60К120
16,2
12,0
N140Р60К120
23,4
8,9
Без добрив
10,2
13,2
Р60К120
15,9
8,8
N140Р60К120
23,2
7,8
Удобрення

БЕК

Затрати на
1 ц к.од., МДж

3,6
2,6
3,2
5,2
3,6
4,1
10,1
6,8
5,1
7,0
4,7
3,9

288
399
319
200
294
254
102
152
206
150
222
262

3,1
2,0
2,6
4,5
3,0
3,4
9,5
6,5
4,9
7,0
4,6
4,1

332
408
395
236
350
309
110
158
213
152
211
257
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Закінч. табл.

Переліг
Сіяний
злаковий
Люцернозлаковий
Конюшинозлаковий

Без добрив
Р60К120
N140Р60К120
Без добрив
Р60К120
N140Р60К120
Без добрив
Р60К120
N140Р60К120
Без добрив
Р60К120
N140Р60К120

Пасовищне використання
3,8
14,7
9,7
6,2
17,0
6,7
4,4
20,4
10,4
9,3
16,5
9,6
5,0
36,0
10,7
18,0
17,9
11,7
4,8
28,1
10,5
13,3
17,7
10,2

7,7
3,2
3,5
10,0
4,5
4,7
19,8
9,9
6,4
15,0
7,0
5,5

136
327
300
105
233
222
51
104
163
70
153
196

Поміж сінокісним і багатоукісним режимами суттєвої різниці в окупності затрат енергії виходом з 1 га валової і обмінної енергії не спостерігали.
Поміж травостоїв затрати сукупної енергії (МДж) на 1 ц кормових
одиниць найменшими були на люцерно-злаковому травостої (51-213), найбільшими – на перелозі (288-408). Поміж добрив найменшими вони були
у варіанті без добрив, найбільшими на злакових травостоях на фоні РК та
на бобово-злакових на фоні NPK. Поміж режимів використання найменшими затрати енергії 3,6 на 1 ц кормових одиниць були за пасовищного
використання.
Висновки. Отже, при відтворенні лучних травостоїв на виведених із
інтенсивного обробітку землях, найкращі показники енергетичної ефективності забезпечує сіяний люцерно-злаковий травостій з коефіцієнтом
енергетичної ефективності (КЕЕ) – 8,9-36,0 і біоенергетичним коефіцієнтом (БЕК) – 4,9-19,8.
Поміж режимів використання найбільш ефективним на всіх травостоях і за всіх систем удобрення є пасовищний режим, де КЕЕ більший на
4-28% порівняно з багатоукісним та сінокісним режимами при найменших
затратах на 1 ц кормових одиниць.
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Інститут сільського господарства Полісся УААН
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ГОСПОДАРСЬКОГО
ВИКОРИСТАННЯ СОРТІВ пелюшки В СИСТЕМІ ЇХ
ВИПРОБУВАННЯ НА ВОС-ТЕСТ
Відображені основні принципи та методи визначення господарської
спеціалізації сорту за характером поєднання та максимальних проявів
компонентних ознак у фенотипі. Базисним методом є матричне картографування взаємовпливів компонентних ознак між собою та інтегральною ознакою на між популяційно – внутрішньо популяційному рівні у
зразків колекції та конкурсному сортовипробуванні.
При передачі новоствореного сорту у Державну службу з охорони
прав на сорти рослин селекціонери-практики, які спеціалізуються по кормових культурах, доволі часто стикаються з питанням визначення напрямів господарського використання сорту.
Методика проходження випробування сорту на ВОС-тести (відмінність, однорідність, стабільність) доволі жорстко регламентована. Для
кожної культури розроблені тестові таблиці ідентифікаційних якісних та
кількісних ознак, які налічують до 60-70 пунктів, з визначенням сортіветалонів по кожній ознаці. Сукупність балів, які визначають параметри
розвитку ознаки та специфічність їх розподілу за спеціальною шкалою,
створюють унікальний ознаковий портрет сорту.
Визначення напряму використання сорту, навпаки, відбувається на
основі доволі обмеженого спектру господарських показників, не зав’язаних
в єдину систему темпорально-екологічного поля та часто носить деклараційний характер. Разом з тим, віднесення сорту до невідповідної агроекологічної групи може суттєво вплинути на його подальшу долю.
Метою наших досліджень було встановити ідентифікаційні елементи
компонентної системи господарсько цінних ознак для сортозразків різних
напрямів використання, шляхом побудови її функціонального простору
взаємовідносин компонентних ознак між собою та з інтегральною з використанням статистичних матриць колекційного розсадника та конкурсного сортовипробування.
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А. С. Серебровський [3] запропонував систему ідентифікації генотипів за фенотиповими проявами ознак з графічним відображенням. Суть
методу полягає в тому, що форма тривимірного графіка дає змогу наглядно
спостерігати ізогаметизацію, тобто фіксацію частот генів на високому або
низькому рівні, як наслідок генетичних процесів, які відбувались в дуже
малих по розмірах популяціях.
Селекційно відпрацьовані, морфотипово диференційовані лінійні
сорти пелюшки (аутогамної культури) ідеально підходять для даної схеми.
В наших дослідженнях [4] відмічена певна дискретність у фенотипових
проявах деяких компонентних ознак насіннєвої продуктивності, зокрема
КНБ (кількість насінин в бобі) на внутрішньо популяційному рівні. Р. Х.
Макашева [1] відмічає чіткі сортові відмінності по максимальній кількості насінин в бобі (кількість сім’ябруньок у бобі генотипово закріплена
ознака).
Робоча гіпотеза полягає в тому, що при інбридингу, вже в третьому
інбредному поколінні частка гомозигот (у рівних частках рецесивних і домінантних) сягає, по одній парі алелей, 87%. Таким чином, фенотипові
прояви в автогамних популяціях при обмеженій кількості дуплікатних генів можуть носити чітко виражений не безперервний, а дисруптивний
прояв, тобто ознака набуває характеру псевдо якісної.
Методика досліджень. Дослідження по програмі проводили у селекційній сівозміні ІСГП на типових для Полісся дерново-підзолистих ґрунтах. Схема і методика селекційного процесу – загальноприйняті. Визна
чення станів прояву ознак, виявлення їх параметричної шкали, встановлення напрямів використання сорту проводили згідно «Методики на
ВОС-тест» Українського інституту експертизи сортів рослин.
Суть основного робочого методу (модифікація методу Серебровсь
кого) полягає в тому, що в вікна матриці заносяться показники з врахуванням частоти зустрічі фенотипових проявів ознаки у порядку прибування
параметрів з дотриманням симетрії по рядках і стовпцях. В якості базового взятий внутрішньо популяційний варіаційний ряд показників 100 рослин (кожного зразка) з аналізом окремих бобів. Зокрема, проаналізовані
ознаки: вага насіння з рослини (ВНР), кількість бобів на рослині (КБР),
кількість насінин в бобі (КНБ).
Статистична обробка отриманих даних проведена з використанням
програм «Exel» та «Statistica 6.0» на базі матриць фенотипових проявів
компонентних ознак у зразків Поліська 1 та Грапіс , які, як передбачається,
будуть відповідати різним напрямам господарського використання за характером поєднання господарсько цінних ознак.
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Результати досліджень. За характером фенотипових проявів КНБ
виявлені популяції, які відрізняються за формою поверхонь. У сортозразках Грапіс крива розподілу за фенотиповими цінностями (3-6 шт. насінин
у бобі) характеризується неявними вершинами 1:3:6, що характерно для
контролю за трьома незалежними парами генів з адитивною дією.
Відмічено наближення форм теоретичних і фактичних поверхонь розподілу за даною ознакою (рис. 1, 2).
Ðîçïîä³ë çà ôåíîòèïîâèìè ö³ííîñòÿìè ïðîÿâ³â
êîìïîíåíòíî¿ îçíàêè ÊÍÁ ó çðàçêó Ãðàï³ñ

Òåîðåòè÷íèé ðîçïîä³ë
÷àñòîòè ãðàäàö³é ê³ëüê³ñíî¿ îçíàêè çà òðüîìà
ïàðàìè ãåí³â

6
5,5
5
4,5
4
3,5
3

Рис. 1

7
6
5
4
3

Рис. 2

У сортозразках Поліська 1 крива розподілу за ознакою КНБ носить
безперервний характер з мінімально максимальними проявами в інтервалі
5-7 шт. насінин, що характерно для контролю за однією полімерною алеллю. За Блікстом [1], для бобів з крупним кубічним типом насіння щільність
бобу контролюється трьома незалежними алелями генів Pla-pla, Qua-qua,
Miv-miv, що і встановлено в наших дослідженнях. У бобу з округлими
середнього розміру насінинами щільність контролюється алеллю (Mivmiv) нормальне – зближене розміщення сім’яніжок та сім’я бруньо у бобі.
Для даного сортозразка отримана характерна безперервна одновершинна
крива, яка співпадає з теоретичною (рис. 3, 4).
З гідно схеми генотипу за Блікстом [1], ознаку «кількість бобів на
рослині» контролює щонайменше 5 пар дуплікатних генів з адитивною
дією, тому на графіку (рис. 5) характер взаємозв’язків ознаки ВНР та її
компонента КБР у зразків колекції на внутрішньо популяційному (модемно між популяційному) рівні має вигляд безперервної прямої. В той час, як
характер взаємозв’язків ознаки ВНР та її компонента КНБ має ознаки асиметричних проявів з характерним дисруптивним розривом у зразків універсального напряму використання (рис. 6). Виявлення даних дисруптив42
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них проявів за окремими ознаками у окремих зразків може бути індивідуальною ознаковою карткою сорту.
Òåîðåòè÷íèé ðîçïîä³ë ÷àñòîòè ãðàäàö³é
ê³ëüê³ñíî¿ îçíàêè çà îäí³åþ ïàðîþ ãåí³â

Ðîçïîä³ë çà ôåíîòèïîâèìè ö³ííîñòÿìè ïðîÿâ³â
êîìïîíåíòíî¿ îçíàêè ÊÍÁ ó çðàçêó Ïîë³ñüêà 1
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Рис. 4
Õàðàêòåð âçàºìîçâ ÿçê³â îçíàêè ÂÍÐ òà ³¿
êîìïîíåíòà ÊÍÁ ó çðàçê³â êîëåêö³¿ íà
ì³æïîïóëÿö³éíîìó ð³âí³,2006ð.(ôðàãìåíò)
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êîìïîíåíòà ÊÁÐ ó çðàçê³â êîëåêö³¿ íà
ì³æïîïóëÿö³éíîìó ð³âí³,2006ð.
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За даними багатьох авторів [2,3], у реальних популяціях завжди спостерігаються відхилення та асиметричні багато вершинні прояви кривої
розподілу успадкування полімерних генів на відміну від нормальної кривої розподілу для класичних випадків. Це пов’язано з різним ступенем
домінування та між генної взаємодії. Тому побудова високо інформаційних
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багатокомпонентних матриць, які охоплюють весь спектр взаємозв’язків
фенотипових проявів є одним із інструментів виявлення максимально синергизованих поєднань компонентних ознак. Виявлення даних конкретних пиків максимізації у окремих компонентних ознак, для яких характерні дисруптивні прояви та розриви, індивідуальних для кожного зразка,
може характеризувати його за напрямом господарського використання.
Зокрема, як встановлено в наших дослідженнях [4], для зразків зернового
напряму використання характерним є максимальний розвиток ознаки
МТН (250-300 г) з урівноваженим впливом ознак КБР (7-8 шт.) та КНБ
(4-5 шт.). Для зразків універсального напряму використання типовим є
максимальний розвиток ознаки КБР (8-11 шт.) на фоні диференціального
(збалансованого) взаємовпливу ознак МТН (180-220 г) та КНБ (5-7 шт.).
Таким чином, у реальних популяціях лінійних сортів самозапильних
культур створених методом педігрі існує можливість виявлення компонентних ознак, які характеризуються псевдо якісними (тобто дисруптивними) проявами . Дані ознаки можуть бути маркерними в системі визначення господарських напрямів використання сорту.
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фізіологічний спокій насіння амброзії
полинолистої та способи його порушення
Викладено результати досліджень по вивченні інтенсивності проростання насіння амброзії полинолистої, зібраного в рік урожаю, за різних умов стратифікації.
Амброзія полинолиста (в подальшому – амброзія) – небезпечна для
людини і довкілля бур’янова рослина, яка має карантинне значення в
Україні. Завдяки високій конкурентній здатності, відсутності трофічних
зв’язків між нею і місцевою фауною та високою несприятливістю до місцевих популяцій хвороботворних мікроорганізмів амброзія забур’янює усі
сільськогосподарські культури, а також значну частину необроблюваних
земель.
При конкуруванні з амброзією урожайність польових культур суцільного способу сівби може зменшуватись на 25-40, а просапних – 40-60 % і
більше. Погіршується також якість продукції вирощених культур [1]. Крім
того, восени під час масового цвітіння амброзія виділяє в повітря багато
пилку який потрапивши в органи дихання людей викликає алергічну хворобу під назвою «осіння пропасниця» [2].
У практичному землеробстві важливо знати роль окремих факторів,
що позитивно впливають на проростання насіння амброзії, яке після достигання знаходиться у стані спокою і погано проростає. Значну роль в
інтенсивному проростанні насіння амброзії відіграє температура. Вста
новлено, що мінімальна температура проростання сім’янок +6...+8 °С. При
підвищенні температури схожість насіння зростає [3]. Тому, враховуючи
роль температури можна прогнозувати появу сходів амброзії в посівах
різних культур. З метою вивчення інтенсивності проростання насіння амброзії за різних умов стратифікації нами проводились спеціальні лабораторні дослідження.
Методи та умови проведення досліджень. Дослідження проводили
у продовж 2007-2008 роківку у лабораторії землеробства і захисту рослин.
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Після виконання різних способів стратифікації насіння амброзії висівали
на добре зволожений фільтрувальний папір у чашках Петрі. У кожну чашку
висівали по 100 насінин, повторність чотириразова. Пророщування проводили при різних температурах: +6 і +28 °С, період пророщування 10 днів.
Результати досліджень. Облік чисельності схожого насіння амброзії
свідчить, що вона по– різному реагує на окремі способи стратифікації та
температурні умови пророщування. Кращі результати по порушенні фізіологічного спокою насіння були досягнуті у варіанті, де насіння витримували протягом п’яти днів у банках з водою на глибині 5-6 см від поверхні води
при температурі +28 °С, а в подальшому воно зберігалось при температурі
+5 °С. Тобто, під впливом теплої і холодної стратифікації і пророщуванні
насіння при температурі +28 °С вже через 10 днів стратифікації схожість
його склала 22,5 % (табл. 1). Інші способи стратифікації виявили меншу
стимулюючу дію на інтенсивність проростання насіння, де цей показник
знаходився в межах 11,5-12,5 %. Насіння амброзії, яке зберігалося в лабораторних умовах при температурі +18...+20 °С проростало погано (4,7 %).
1. Схожість насіння амброзії полинолистої за різних умов
стратифікації у середньому за 2007-2008 рр.
Варіанти досліду
Зберігання насіння в
лабораторних умовах
при температурі
+18...+20 °С
Заморожування
насіння при
температурі -12 °С
Холодна стратифікація
при температурі +5 °С
Тепла стратифікація у
воді при температурі
+28 °С протягом 5
днів, а потім холодна
стратифікація при
температурі +5 °С
Тепла стратифікація
у термостаті при
температурі +28 °С

Період посіву
Через
Через
60 днів 90 днів

Через
10 днів

Через
30 днів

Через
Через
120 днів 150 днів

4,7*
1,5**

12,7
3,2

21,5
6,0

31,7
9,2

27,5
15,5

27,0
14,2

11,5
3,5

23,0
4,7

29,2
10,7

49,2
14,2

34,0
20,5

32,7
15,0

11,5
4,0

21,0
4,2

35,2
14,2

40,7
15,2

34,0
19,7

32,5
14,2

22,5
10,5

37,7
18,2

33,7
16,5

35,5
19,7

41,5
19,2

40,5
21,7

12,5
9,0

20,5
5,7

28,0
13,2

32,5
15,2

40,7
14,5

39,5
18,2

Примітки: * – пророщування при температурі +28 °С
** – пророщування при температурі +6 °С
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Протилежне явище по інтенсивності проростання насіння спостерігалося при пророщуванні його в холодних умовах, коли температура становила +6 °С. За таких умов насіння краще проростало (9,0-10,5 %) під
впливом теплої стратифікації. Холодна стратифікація також справляла
меншу стимулюючу дію на інтенсивність проростання насіння. До аналогічних висновків дійшли інші дослідники при вивченні окремих способів
стратифікації [4].
У подальші періоди пророщування у варіанті з комбінованою стратифікацією (тепла + холодна) інтенсивність проростання насіння зростала і
досягала 33,7-41,5 %. Тоді як у варіантах із заморожуванням та при холодній стратифікації схожість насіння зросла до 40,7-49,2 % лише через
90 днів.
При пророщуванні насіння за холодних умов (+6 °С) схожість насіння була меншою у 2 і більше рази.
Висновки. Фізіологічний спокій насіння амброзії полинолистої максимально порушується поєднанням теплої і холодної стратифікації і пророщування його при температурі +28 °С. Схожість насіння також підвищується при заморожуванні його впродовж 90 днів.
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ФІТОСАНІТАРНА РОЛЬ АГРОТЕХНІКИ В
ІНТЕГРОВАНОМУ ЗАХИСТІ ОЗИМОГО РІПАКУ ВІД
ХВОРОБ
Перспективність агротехнічних прийомів в обмеженні шкідливості
фітопатогенних мікроорганізмів на посівах озимого ріпаку. Показано, що
агротехнічному методу належить провідне місце в захисті рослин, особливо за умов різкого збільшення посівних площ ріпаку.
Ріпак – одна з найцінніших кормових культур. При його переробці з
кожних 100 кг насіння одержують до 57 кг макухи. Гектар цієї культури
(при врожайності 3,0 т/га) забезпечує вихід 1,6-1,8 т шроту, який містить
близько 40 % добре збалансованого за амінокислотним складом білка. У
100 кг ріпакового шроту міститься в середньому 90 кормових одиниць,
коефіцієнт перетравності органічних речовин сягає 71 %, в той час як соняшникового – 56 %. Ріпаковий шрот переважає соняшниковий і за вмістом незамінних амінокислот: лізину – на 33 %, цистину – в 2,1 разу. Тонна
ріпакового шроту або макухи дозволяє збалансувати за білком 8-10 т зернофуражу, підвищуючи при цьому вміст перетравного протеїну в одній
кормовій одиниці з 80 до 110 кг (В.Д. Гайдаш, 1998).
В Україні більш широкому використанню ріпакового шроту, раніше,
перешкоджав високий вміст у насінні ріпаку шкідливих речовин – ерукової кислоти та глюкозинолатів, характерних для більшості диких форм
рослин з родини хрестоцвітих. За кордоном використання ріпаку у виробництві кормів є звичайною практикою, однак там існує також більша інформованість про дійсний рівень глюкозинолатів у ріпаку, що використовується в тваринництві.
На думку багатьох спеціалістів, для харчових потреб слід використовувати таку ріпакову олію, в складі якої було б не менше 80 % олеїнової і
лінолевої кислоти, не більше 4 % ліноленової і від 5 до 15 % – пальметинової і стеаринової (В.И. Шпота, Л.Н. Харченко, 1980).
Щоб повністю використати біологічний потенціал сучасних безерукових сортів і гібридів стосовно накопичення цінних поживних речовин у
насінні ріпаку, необхідно надійно захистити рослини від хвороб.
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За даними І.Л. Маркова (2000), найбільші зміни жирнокислотного
складу олії спостерігаються при ураженні насіння озимого і ярого ріпаку
збудниками альтернаріозу, білої і сірої гнилей. При цьому, в олії підвищується питома вага насичених жирних кислот, пальметинової і стеаринової,
мононенасичених жирних кислот – ерукової, ейкозенової і поліненасиченої жирної кислоти – лінолевої, проте знижується питома вага мононенасиченої жирної кислоти – олеїнової і поліненасиченої жирної кислоти –
лінолевої.
Об’єктом наших багаторічних досліджень (2003-2007 pp.), було встановлення залежності ураження сортів озимого ріпаку хворобами від агро
кліматичних та агротехнічних умов вирощування культури в різних кліматичних зонах України.
Виходили з того, щоб створити умови, які б забезпечували добрий
ріст рослин і високий врожай озимого ріпаку і, щоб захистити рослини від
патогенів. Це надзвичайно важливе завдання, тому що невірно підібрані
заходи, спрямовані на боротьбу з одним патогеном, можуть сприяти розвитку іншого або бути небажаними і несприйнятливими з інших міркувань. Особливої гостроти це питання набуває в наш час, коли господарники беруть до уваги, в першу чергу, ціни на продукцію і, тим самим, враховуючи кон’юнктуру ринку свідомо йдуть на зміну встановлених сівозмін,
чим порушується фітосанітарна роль ґрунту і його продуктивний потенціал.
Ґрунт як середовище життя рослин та мешкання великої кількості
різних організмів є незамінним компонентом будь-якого агрофітоценозу.
Відомо, що 60-90 % живої маси ґрунту складають аборигенні мікроорганізми, активність яких у прикореневій зоні забезпечує рослини необхідними елементами живлення. В 1 г ґрунту містяться мільйони бактерій,
актиноміцетів, тисячі грибів. Маса бактерій становить приблизно 10 т/га,
таку саму масу мають мікроскопічні гриби (В.П. Патика, 2007).
Нашими багаторічними дослідженнями встановлено, що одними з
головних регулюючих чинників ураження ріпаку хворобами є абіотичні
фактори. Посилення розвитку хвороб відбувається за відповідного збігу
оптимальних температур і вологості у певні періоди часу. Ці оптимальні
умови, зазвичай, відмінні для збудників хвороб або навіть для однієї і тієї
ж хвороби в регіонах з різними кліматичними умовами і різною агротехнікою.
Так, за умов помірних температур і інтенсивних опадів розвиток
альтернаріозу ріпаку посилюється. За роки спостережень (1999-2006 pp.)
в 6 випадках із 8 було відмічено ураження рослин озимого ріпаку від 45 до
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100 %, стручків – 42 %, з інтенсивністю розвитку хвороби, в середньому,
18 %. Ярий ріпак уражувався альтернаріозом у меншому ступені, ніж озимий. Так, в 2002 р. було уражено 46-90 % рослин озимого ріпаку з інтенсивністю розвитку хвороби 10-83 %, а ярого, відповідно, 26-42 і 3-13 %. В
2005 р., в північно-західних областях, було уражено 23-46, максимально
70 % рослин озимого ріпаку, з інтенсивністю розвитку хвороби 2-10 %, а
ярого, відповідно, Г1-26 і 0,1-5 %, стручків озимого ріпаку 8-29 %, а ярого – 2-7 %. В 2006 році в північно-західних областях було уражено 36-100,
в центральних і південних областях 18-56 % рослин озимого ріпаку, а ярого ріпаку – 12-36 % рослин.
В умовах північно-західних та деяких центральних областей України
бактеріоз коренів озимого ріпаку щорічно спостерігається на 12-64 % обстежених площ, на яких виявляється від 1 до 19 % хворих рослин.
Розповсюдження бактеріозу ріпаку залежить від кліматичних умов вересня місяця, коли через дефіцит вологи чергується з надмірними опадами,
що може призвести до утворення порожнини (дупла) всередині коренів,
біля кореневої шийки, яку заселяють бактерії. Другим критичним періодом для рослин озимого ріпаку є безсніжна, морозна зима, а також часті
відлиги, коли більшість уражених коренів ослизнюються і розмочалюється, що призводить до загибелі рослин.
Одне з провідних місць в обмеженні розвитку хвороб належить правильній системі обробітку ґрунту, яка відповідала б найоптимальнішим
вимогам ріпаку до цього агрозаходу.
В умовах достатнього зволоження Івано-Франківського інституту
агропромислового виробництва, застосування оранки на 20-22 см і мілкого обробітку ґрунту на 5-6 см, дозволяє одержувати дружні сходи озимого
ріпаку. Оранка ґрунту на 20-22 см сприяє кращій перезимівлі озимого ріпаку, показник якої на 13,4 % перевищує результат, одержаний у варіанті з
мілким обробітком ґрунту на 5-6 см.
Ураження рослин пероноспорозом в більшій мірі залежить від кліматичних умов, ніж від системи обробітку ґрунту.
Середній багаторічний показник ураження озимого ріпаку альтернаріозом та інтенсивність розвитку хвороби у варіанті з оранкою на 20-22 см
складав, відповідно, 14,2 і 7,0 %, що нижче ніж у варіанті з мілким обробітком ґрунту на 5-6 см, відповідно, на 2,0 і 2,0 пункти.
В середньому за 4 роки досліджень, кількість рослин озимого ріпаку
уражених фомозом у варіанті з мілким обробітком ґрунту на 5-6 см була на
3,2 пункти більшою, ніж у варіанті з оранкою на 20-22 см.
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Особливе значення в боротьбі з хворобами ріпаку належить системі
мінерального живлення рослин. Так, внесення в основне добриво азоту в
формі аміачної селітри (N60), без фосфору і калію, сприяло кращій, порівняно з контролем (на 2,9 %), схожості насіння, на 25 % знижувало кількість
уражених рослин чорною ніжкою, зате посилювало захворювання альтернаріозом і бактеріозом коренів, відповідно, на 16,6 і 27,3 %.
Внесення в основне добриво фосфорно-калійних добрив (Р90К150) виявило більш позитивну дію на всі процеси росту і розвитку озимого ріпаку,
зокрема, схожість насіння була вищою, порівняно з контролем, на 5,9 % і
на 2,8 %, ніж у варіанті з азотом (N60). В осінній період рослини ріпаку на
фоні фосфорно-калійних добрив краще розвинули кореневу систему і краще перенесли морози, відповідно, на 83,3 і 22,2 %, на 36,1 і 28,9 %.
Фосфорно-калійні добрива підвищували стійкість рослин озимого ріпаку
проти чорної ніжки, альтернаріозу і бактеріозу коренів порівняно з контролем, відповідно, в 2,7, 1,5 і 1,8 разу, а порівняно з варіантом, де застосовували N60, відповідно, в 2,0, 1,8 і 2,3 разу.
Внесення основного мінерального добрива у дозі N15P35K90 сприяло
збільшенню густоти сходів порівняно з контролем на 5,9 %, довжини бокових галужень головного кореня – на 18 см або в 2,5 разу, збільшенню
кількості листків осінньої розетки та кращій перезимівлі рослин.
Симптоми нестачі елементів мінерального живлення були виявленні на
15 % рослин, що в 4.5 разу менше, ніж у контролі. Ця доза добрив сприяла
різкому зменшенню уражених рослин хворобами, порівняно з контролем:
чорною ніжкою в 4, альтернаріозом – в 10, бактеріозом коренів – в
1,8 разу.
Основне добриво N30P70K120 позитивно вплинуло на всі процеси розвитку озимого ріпаку в осінній період, зокрема, польова схожість насіння
була вищою, порівняно з контролем, на 14,7 % і на 8,3 %, ніж у варіанті з
N15P35K90. Підвищення дози фосфорних і калійних добрив сприяло кращому формуванню кореневої системи. Довжина бокових галужень головного
кореня перевищувала контрольний варіант в 3 рази, і в 1,5 разу – варіант з
внесенням N15P35K90. Будова розетки листків ріпаку в осінній період вегетації ріпаку відповідала оптимальній кількості, що сприяло збільшенню
збереження кількості рослин після перезимівлі, порівняно з іншими варіантами досліду.
Збільшення дози основного мінерального добрива до N60P90K150 позитивно впливало на ріст і розвиток озимого ріпаку, густота сходів перевищувала попередньо вказані варіанти, відповідно, на 16,2, 9,7 і 1,3 %; довжина бокових галужень головного кореня збільшувалась, відповідно, в 4
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і в 1,6 разу, і на 6,7 %. Після відновлення весняної вегетації густота рослин
у варіанті перевищувала попередні варіанти, відповідно, в 1,9 разу, на 25,0
і 2,9 пункту. Розвиток хвороб в осінній період спостерігався на поодиноких рослинах.
Мінеральні добрива, внесені у критичні фази росту і розвитку ріпаку,
підвищують стійкість рослин озимого ріпаку проти хвороб. Так, внесення
азоту в основне добриво і підживлення ним рослин сприяє зниженню розповсюдження фомозу та інтенсивності розвитку хвороби, порівняно з
контролем, відповідно, на 6,7 і 0,9 пункту; альтернаріозу, відповідно, на 2,8
і 8,1 пункту.
Внесення фосфорно-калійних добрив більш ефективне у підвищенні
стійкості рослин проти хвороб. Порівняно з контролем і внесенням азоту,
внесення Р90К150 сприяло зниженню рівня розповсюдження та інтенсивності розвитку фомозу, відповідно, на 12,5 і 1,1, 5,8 і 0.2 пункту; альтернаріозу, відповідно, на 18,8 і 13,7, 16,0 і 5,6 пункту; циліндроспоріозу, відповідно, на 8,0 і 5,1, 4,1 і 0,4 пункту.
Внесення збалансованих мінеральних добрив у низьких дозах
(N100P35K90) різко знижує розповсюдження та інтенсивність розвитку хвороб, порівняно з контролем, однобоким внесенням азоту і фосфорнокалійними добрива: фомозу, відповідно, на 16,6 і 1,7, 9,9 і 0,8, 4,1 і 0,6
пункту; альтернаріозу, відповідно, на 28,5 і 18,0, 25,7 і 8,9, 9,7 і 3,3 пункту;
циліндроспоріозу, відповідно, на 12,7 і 5,7, 8,6 і 0,6, 4,5 і 0,4 пункту.
Подальше збільшення збалансованих мінеральних добрив N200P70K120
і N230P90K150 не достовірно знижує захворювання озимого ріпаку фомозом,
порівняно з мінімальною дозою добрив N100P35K90. У досліді відмічено
суттєве зниження розповсюдження та інтенсивності розвитку альтернаріозу і циліндроспоріозу.
Збалансоване мінеральне добриво позитивно впливає на продуктивність озимого ріпаку. Мінімальна доза збалансованого мінерального добрива забезпечує збільшення врожайності насіння ріпаку, порівняно з
контролем на 2,2 т/га, порівняно з варіантом де вносили N230 на 1,2 т/га і
порівняно з внесенням фосфорно-калійних добрив – на 0,9 т/га. Порівняно
з мінімальною дозою N100P35K90, підвищення дози мінеральних добрив до
N200P70K120 збільшує урожайність насіння ріпаку на 0,5 т/га, а до N230P90K150 –
на 1,0 т/га.
Ріпак виявляє позитивну дію на ріст і розвиток озимої пшениці.
Завдяки високій біологічній конкурентноздатності озимого ріпаку і додатковому проведенню на його посівах агротехнічних і хімічних заходів бо52
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ротьби з бур’янами, забур’яненість посівів озимої пшениці знижується в
2,0-2,2 разу.
Дослідами встановлено, що ураження озимої пшениці кореневими
гнилями після озимого ріпаку, якого було одне поле в сівозміні, зменшилося на 16,8 пункту, порівняно з контролем; два поля – на 22,5; три поля – на
25,1 пункту.
Позитивний вплив озимого ріпаку на зниження ураження озимої
пшениці кореневими гнилями підтверджуються й іншими дослідженнями.
Кореневі виділення ріпаку в ґрунт значно поліпшують його фітосанітарний стан, зводячи до мінімуму ураження кореневими гнилями, септоріозом, хворобами стебел та плямистостями [4].
За даними зарубіжних джерел, ріпак у сівозмінні сприяє обмеженню
інфекційного тиску захворювань завдяки сірчаним сполукам (глюкозинолати), які містяться у післязбиральних рештках. Продукти їх розпаду
своєю біофумігаційною дією позитивно впливають на стан здоров’я послідуючих культур.
Ріпак позитивно впливає на продуктивність озимої пшениці. Так, при
розміщенні озимої пшениці після озимого ріпаку, який займав одне поле в
сівозміні, було одержано урожай 46,1, що більше, ніж на контролі на
15,8 ц/га; два поля – на 17,4 і три поля – на 19,9 ц/га більше, ніж на контролі.
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ВПЛИВ ЗАХОДІВ ПОВЕРХНЕВОГО ПОЛІПШЕННЯ НА
ПРОДУКТИВНІСТЬ СТАРОСІЯНИХ ТРАВОСТОЇВ ЗА
РІЗНИХ СПОСОБІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Досліджуються технологічні прийоми поверхневого поліпшення сіяних кормових угідь на суходолах Лісостепу. Доведено, що найбільш економічно вигідними та енергетично доцільними є прості доступні заходи
природного самовідновлення агрофітоценозів шляхом обсіменіння трав
раз у чотири роки. Найшвидшою віддачею, але при значно вищих затратах, відзначалась мінеральна система удобрення. Руйнування дернини
травостоїв з метою підсіву злакових чи бобових компонентів в посушливих умовах виявилось неефективним.
Урожайність багаторічних трав на старосіяних сінокосах і пасовищах
при їх використанні з роками поступово знижується в силу біологічних
особливостей, погіршення водно-фізичних властивостей ґрунту, через інвазію дикорослих злаків і різнотрав’я [1]. Необхідні заходи по запобіганню
деградації сіяних травостоїв, збільшенню продуктивного довголіття багаторічних трав, відновленню їхньої високої врожайності і якості, що дасть
змогу зменшити витрати на виробництво корму і понизити собівартість
тваринницької продукції [2].
Широко використовувані раніше прийоми докорінного поліпшення і
хімічної меліорації ґрунтів в сучасних умовах застосовують обмежено. У
зв’язку з цим актуального значення набувають низько витратні, доступні
більшості колективних і фермерських господарств технології ведення луківництва. Вони ґрунтуються на поверхневих прийомах поліпшення і застосуванні добрив [3].
Поліпшити видовий склад таких травостоїв можна також шляхом
проведення підсіву трав у дернину, проте ефективність цього заходу не
завжди буває високою, оскільки на сходи підсіяних трав сильний конкурентний вплив завдають вегетуючі рослини травостою. Ослабити цю
конкуренцію можна шляхом розрідження поліпшуваного травостою дискуванням. Тому розробка технологічних і агротехнічних прийомів, направ54
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лених на підвищення продуктивності старосіяних кормових угідь на суходолах Лісостепу є великим резервом в зміцненні місцевої кормової бази
[4].
Методика досліджень. Дослідження по вивченню ефективності
прийомів поверхневого поліпшення проводили на травостоях 6-го року
життя при пасовищному, укісно-пасовищному та сінокісному способах
використання. Злаковий фітоценоз складався із сіяних стоколосу безостого, костриці очеретяної, грястиці збірної та пажитниці багаторічної.
Бобово-злаковий травостій окрім вищезгаданих злаків доповнювався козлятником східним.
Вивчали наступні прийоми поверхневого поліпшення: 1. контроль –
без поліпшення; 2. прямий ранньовесняний підсів трав у непорушену
дернину; 3. природне обсіменіння травостоїв; 4. N120Р60К60 – фон; 5. дискування дернини + фон; 6. дискування дернини + підсів трав + фон; 7. природне обсіменіння травостоїв + дискування дернини + фон.
Підсів трав проводили напровесні 2001 року рядковою сівалкою СН16 з дисковими сошниками. На бобово-злаковому старосіяному травостої
підсівали відповідний бобовий компонент (козлятник східний, 15 кг/га), а
на злаковому – пажитницю багаторічну, 6 кг/га. На варіантах з природним
обсіменінням травостій у 2001 році залишали не скошеним до настання
біологічного дозрівання насіння трав. На варіантах із дискуванням дернини використовували поверхневий обробіток дисковою бороною БДТ-3,0 в
один слід. Для підживлення трав застосовували складне мінеральне добриво нітроамофоску під перший цикл використання напровесні та аміачну селітру для подальшого розподілу норми азоту за наступними циклами
використання.
Вищезгадані варіанти використовували такими способами: 1. пасовищне використання; 2. укісно-пасовищне використання; 3. сінокісне використання.
При пасовищному використанні застосовували чотириразове випасання дійних корів за сезон. При укісно-пасовищному режимі проводили
дворазове спасування отави після першого укосу трав у фазі колосіння
злакових компонентів травостою. При сінокісному використанні застосовували двохукісний режим скошування в фазі цвітіння злакових і бобових
трав.
Результати досліджень. Дослідження показали, що на продуктивність старосіяних травостоїв впливали як прийоми поверхневого поліпшення, так і способи використання. Так, щільність контрольних ділянок
злакового травостою за час проведення спостережень становила в середКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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ньому 900-952 пагонів/м2, а бобово-злакового – в межах 805-898 шт/м2,
причому козлятнику східного в травостої налічувалось 14-83 пагонів/м2.
Прямий підсів трав у дернину навесні п’ятого року життя сприяв її
ущільненню на всіх типах досліджуваних травостоїв, особливо на злаковому агрофітоценозі, де кількість пагонів була найбільшою – в середньому
1008-1024 шт/м2. Скошування травостоїв у 2001 році після дозрівання та
обсипання насіння виявилось ефективним заходом їх омолодження та
збільшення густоти цінних видів злакових і бобових трав у наступні роки
використання. Внаслідок природного обсіменіння трав відбулось ущільнення дернини старосіяних травостоїв на 10-25%.
Щорічне удобрення трав мінеральними добривами нормою N120Р60К60
також призвело до збільшення густоти злакових компонентів у травосумішках, особливо при пасовищному використанні на 11-20%. Такий захід
відновлення старосіяних травостоїв як дискування дернини виявився неефективним на пасовищних і укісно-пасовищних ділянках, навіть при
щорічному удобренні – низький вміст кореневищних злакових трав у вихідному агрофітоценозі не забезпечив належного вегетативного їх розмноження при даному способі обробітку ґрунту і призвів до зменшення щільності дернини. Але, як показали підрахунки, на сінокісних ділянках цього
варіанта, відмічено деяке збільшення густоти злаків, що на наш погляд
пов’язано з тим, що за рахунок дискових робочих органів відбувся поділ
кущів вегетуючих рослин, які при даному режимі використання встигали
розмножуватись, а травостої – омолоджуватись.
Підсів трав після попереднього дискування дернини позитивно вплинув на формування старосіяних різнотипних травостоїв теж тільки при їх
сінокісному використанні, збільшивши густоту в середньому на 50-123 пагонів/м2. Найефективнішим виявилось проведення на п’ятому році життя
природного обсіменіння трав з наступною системою мінерального удобрення старосіяних травостоїв, що незалежно від способу використання
підвищило кількість пагонів злакових трав у 1,1-1,3 разу, а козлятнику
східного в 1,5-4,0 рази.
Збільшення густоти трав під впливом агротехнічних прийомів та
способів використання сприяло підвищенню врожайності старосіяних
травостоїв за роками досліджень. Підсів пажитниці багаторічної у дернину злакового травостою призвів до збільшення виходу сухої маси корму в
середньому за роки досліджень на 16,6-18,4 ц/га при всіх режимах використання. Всівання насіння козлятнику східного у дернину старосіяного
фітоценозу забезпечило приріст врожайності в наступні роки на 14,717,3 ц/га.
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Проведення на п’ятому році життя трав лише одного укосу після природного їх обсіменіння виявилось дійовим способом поліпшення старосіяних травостоїв, збільшивши їх урожайність на 39-89% при всіх режимах використання.
Дискування дернини без наступного підсіву трав або з ним на фоні
N120Р60К60 виявилось ефективним, особливо на ділянках із дворазовим режимом скошування, підвищуючи приріст сухої маси сіна до 32,3 ц/га.
Поверхневий обробіток ґрунту після природного обсипання дозрілого насіння трав з наступним удобренням травостоїв мінеральними добривами виявився кращим заходом поліпшення таких угідь, що сприяв збільшенню врожайності їх при чотириразовому випасанні ВРХ у 1,4-1,6 разу,
дворазовому спасуванні отави після проведення першого укосу на сіно – в
1,4-1,7 разу, а при дворазовому сінокосінні за сезон – у 1,7-1,8 разу порівняно із контролем. Спостерігалась тенденція підвищення ефективності
застосованих прийомів поверхневого поліпшення досліджуваних травостоїв із зменшенням інтенсивності їх використання.
Лабораторні аналізи та розрахунки показали, що на поживну цінність
корму впливали як способи використання трав, так і прийоми їх поліпшення. Контрольні ділянки пасовищного використання характеризувались
вищою поживністю та енергетичністю корму, ніж сінокісного або укіснопасовищного користування. В 1 кг сухого пасовищного корму містилось
0,75-0,77 кормових одиниць, 8,6-8,9 МДж обмінної енергії. При укіснопасовищному способі ці показники становили, відповідно, 0,69-0,71 та
8,3-8,5, а постійне сінокосіння зменшило поживність сухої маси до 0,580,60 кормових одиниць та 7,9-8,2 МДж за 1 кг корму, але забезпеченість
1 кормової одиниці перетравним протеїном була при цьому режимові використання найвища – від 120,7 г на злаковому травостої до 137,3 г на
козлятниково-злаковому. Підсів трав у дернину та природне обсіменіння
травостою незначно підвищило поживність корму, але збільшило вміст
перетравного протеїну в кормовій одиниці на 11-16% при пасовищному, на
15-20% при комбінованому та 18-24% при сінокісному використанні.
Основним фактором підвищення поживності корму при поліпшенні
старосіяних угідь у наших дослідженнях виявилось застосування повного
мінерального добрива. Щорічне внесення по N30 під кожний цикл випасання на фоні Р60К60 збільшило вміст в 1 кг сухої маси пасовищного корму
кормових одиниць до 0,83-0,85 і обмінної енергії до 9,2-9,5 МДж.
Застосування аміачної селітри в дозах по N40 на такому ж фоні укіснопасовищних варіантів призвело до поживності корму в таких значеннях:
0,78-0,79 кормових одиниць і 8,6-9,0 МДж. Дворазове внесення мінеральКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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ного азотного добрива по 60 кг/га поживних речовин на старосіяні травостої сприяло покращанню поживності сіна до 0,65-0,67 кормових одиниць
і 8,4-8,5 МДж обмінної енергії на 1 кг сухої речовини.
Проведення агротехнічних і технологічних прийомів відновлення
трав на фоні мінерального удобрення дещо підвищило поживність корму
при всіх способах використання травостоїв, кращими за вищезгаданими
показниками відзначились варіанти, на яких застосовували природний
спосіб генеративного розмноження трав.
Покращання поживної цінності корму на вищезгаданих варіантах, як
наслідок, підвищило продуктивність старосіяних травостоїв. Найбільший
збір кормових одиниць і сирого протеїну за роками використання агрофітоценозів, як з мінеральними добривами, так і без них, було одержано при
проведенні само засівання трав (табл. 1).
Порівняно із варіантами без поліпшення (контроль), цей агрозахід
підвищив вихід з 1 га кормових одиниць на злаковому старосіяному травостої без удобрення на 15,2-19,7 ц і сирого протеїну, відповідно, на 2,83,7 ц, козлятниково-злаковому, відповідно, на 16-27,9 і 2,9-5,3 ц. Причому
на останньому типі травостою найвищі прирости показників продуктивності одержано при сінокісному використанні. Застосування на цьому варіанті системи повного мінерального удобрення досліджуваних травостоїв у 1,6-1,8 разу підвищувало вихід кормових одиниць при постійному
пасовищному використанні та в 2,0-2,2 разу при сінокісному використанні. За збором сирого протеїну тут одержано перевагу в 2,2-2,9 разу порівняно із варіантами без проведення поверхневого поліпшення при всіх
способах використання.
Отже, як показали наші дослідження, використовуючи способи поверхневого поліпшення різнотипних старосіяних травостоїв можна значно
підвищити продуктивність і якість корму при різних режимах відчуження
вегетативної маси трав. Але для визначення доцільності застосування того
чи іншого агро прийому, потрібна економічна та біоенергетична оцінка
заходів відновлення продуктивності трав.
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к. од.

30,7 36,5 4,1 41,8
26,2 32,3 3,4 38,7
28,1 39,1 3,8 37,7

ОЕ, ГДж

1
2
3

сирого протеїну, ц

34,9 41,0 4,2 48,0
33,9 40,5 3,8 47,6
27,7 37,7 3,3 37,7

ОЕ, ГДж
49,6
47,6
53,0

56,2
56,2
52,0

к. од.

сирого протеїну, ц

ОЕ, ГДж

к. од.

сирого протеїну, ц
Злаковий травостій
6,3 54,7 63,7 7,6 58,1 65,0 8,9 51,0
5,9 49,1 57,7 6,6 54,1 61,1 8,3 42,7
5,2 47,4 63,7 7,0 42,8 55,9 7,2 43,8
Козлятниково – злаковий травостій
6,2 46,7 52,4 7,0 48,9 54,1 8,2 41,6
5,8 49,0 56,0 7,1 45,1 51,4 7,5 38,4
6,1 56,0 74,9 9,1 41,9 53,1 7,6 43,1

к. од.

Вихід з 1 га

ОЕ, ГДж

Без підсіву
трав

Із підсівом
трав

к. од.

сирого протеїну, ц
ОЕ, ГДж

Після
природного
обсіменіння
травостою

45,6 7,1 43,0 48,1 7,4 54,0 60,1 9,2
43,8 6,4 41,1 45,7 6,9 52,9 60,7 9,2
54,5 7,7 50,6 63,6 9,1 61,5 75,9 11,0

57,0 7,9 49,1 55,4 7,7 64,5 71,8 10,3
47,7 6,6 46,2 52,0 7,2 58,5 66,4 9,4
56,6 7,4 53,6 68,0 9,2 57,1 71,8 9,8

ОЕ, ГДж

без
дискування
дернини –
фон

сирого протеїну, ц

Природне
обсіменіння
травостою

к. од.

Без
поліпшення
(контроль)

сирого протеїну, ц

N120 Р60 К60
Із дискуванням дернини

ОЕ, ГДж

Прямий
ранньовесняний
підсів трав у
непорушену
дернину

к. од.

1
2
3

Способи використання
(згідно схеми досліду)

1. Продуктивність старосіяних травостоїв залежно від прийомів поверхневого поліпшення та
способів використання, ц/га (у середньому за 2002-2004 рр.)

сирого протеїну, ц

Аналіз енергетичної та економічної ефективності поверхневого поліпшення показав, що старосіяні травостої знаходились під час досліджень
в нормальному фізіологічному стані, бо користування ними протягом 4
років було вигідним (табл. 2). Завдяки високому рівню природної продуктивності контрольних ділянок і низьким енерго і матеріальним витратам
(лише на організацію використання сінокосів або пасовищ), енергетичний
коефіцієнт таких угідь був у межах 2,5-9,8 з найбільшими показниками при
пасовищному використанні. Але навіть при такій високій енергетичній
ефективності травостоїв, застосовані агро прийоми здатні ще більше сприяти віддачі як енергії, так і коштів від користування старосіяними угіддями.
Найбільш ефективним із них, особливо при укісно-пасовищному і сінокісному, виявився спосіб природного обсіменіння трав, при якому було одержано найбільший енергетичний коефіцієнт 3,5-4,8, рівень рентабельності
294-493 % та найменшу собівартість 1 ц кормових одиниць – 8,4-12,7 грн.
Підвищення продуктивності трав із застосуванням мінерального
удобрення супроводжувалось збільшенням витрат сукупності енергії та
прямих затрат на вирощування врожаю, пов’язаним із високою вартістю
та енергоємністю мінеральних добрив. Це призвело до зниження енергетичного коефіцієнта на даному варіанті до 1,7-3,5 та рівня рентабельності
виробництва кормів до 60-226 % залежно від способу використання.
Застосування на фоні мінеральних добрив поверхневого обробітку ґрунту
з наступним підсівом трав або після їх обсіменіння дало змогу підвищити
енергетичну і економічну ефективність від системи удобрення.
Найкращими показниками енергетичного коефіцієнта, собівартості
продукції та рівня рентабельності відзначався варіант, де старосіяний травостій раз у чотири роки користування залишали для самозасівання.
Злаковий травостій при цьому способі поліпшення був кращий на пасовищних і укісно-пасовищних ділянках, а козлятниково-злаковий найвищі
показники ефективності забезпечив при сінокісному використанні.
Висновки. Встановлено, що в роки з дефіцитом опадів, дискування
дернини старосіяних пасовищних травостоїв з підсівом відповідних злакових і бобових компонентів або без нього виявилось неефективним агрозаходом, який в більшості випадків знижував їх продуктивність. При сінокісному використанні проведення цих агроприйомів на 9,7-22,3 ц/га підвищувало вихід сухої речовини і за продуктивністю прирівнювалося до
мінерального підживлення їх нормою N120Р60К60. Природне обсіменіння на
четвертому році життя, особливо з подальшим дискуванням, підвищило
врожайність сухої маси трав, у середньому за 4 роки, на 38,7-46,1 %, порівняно з контролем.
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2

1

2

1

20,9

19,3

19,1

18,6

6,0

4,4

26,2

25,1

24,9

24,4

11,9

10,3

30,0

28,9

28,7

28,2

15,8

14,2

2,9

3,4

2,5

2,9

10,6
8,7
3,5
2,9
3,0
2,4

11,3

12,8

2,3

2,5

1,8

2,1

4,8
4,7
2,5
2,1
1,9
1,7

4,6

5,4

2,5

2,4

2,2

2,3

4,0
4,7
2,0
1,9
2,0
1,9

3,7

3,7

17,6

14,7

21,9

19,1

4,4
5,2
15,3
18,2
17,6
21,5

5,4

4,7

21,3

19,3

27,2

24,2

8,8
9,3
19,7
23,6
25,1
28,0

10,8

8,8

19,7

21,3

23,8

22,5

11,2
9,5
27,0
27,6
26,5
26,9

13,7

13,7

184

240

129

161

1025
861
226
175
184
132

817

953

135

159

84

107

467
466
153
111
99
79

363

469

153

135

110

122

346
427
85
81
89
86

265

265

Затрати сукупної
Енергетичний
Собівартість 1 ц к.
Рівень
енергії, ГДж/га
коефіцієнт, Ек
од., грн.
рентабельності, %
Способи використання (згідно схеми досліду)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
9,8
4,0 2,7
5,3
11,0 17,0
848
353 193
4,2
10,1 14,0
8,7
3,2 2,8
6,0
14,3 16,8
734
250 198

Примітка: *1 – старосіяний злаковий,
2 – козлятниково – злаковий травостій

Дискування дернини з
наступним підсівом трав
+ фон
Природне обсіменіння
травостою з наступним
дискуванням дернини
+ фон

Дискування дернини +
фон

N120 Р60 К60 – фон

1
2
1
2
1
2

2

1

Прямий ранньовесняний
підсів трав у непорушену
дернину

Природне обсіменіння
травостою

1
2

Види
травостоїв*

Без поліпшення
(контроль)

Прийоми поліпшення
старосіяних травостоїв

2. Енергетична та економічна ефективність прийомів поверхневого поліпшення та способів
використання старосіяних травостоїв (у середньому за 2001-2004 рр.)

Бібліографічний список

1. Veklenko Y. Productivity formation of cultural pastures’ agrophytocenosis in the Forest-Steppe of Ukraine depending on the techniques of their
creation and practices of use. GRASSLAND ECOLOGY VII. – Book of
Proceedings, 28-30 November 2007. – Banska Bystrica, Slovenska republika. –
P. 224-230.
2. Бабич А. О., Макаренко П. С. и др. Пути интенсификации лугового
кормопроизводства на Украине // Кормопроизводство. – 2002. – № 1. –
С. 7-10.
3. Векленко Ю. А. Економічна оцінка маловитратних прийомів створення і використання сіяних укісно-пасовищних травостоїв // Корми і
кормовиробництво. – Вінниця, 2003. – № 51. – С. 235-237.
4. Петриченко В. Ф., Ковтун К. П. Напрямки інтенсифікації лучного
кормовиробництва. – Вісник аграрної науки. – 2006. – № 9. – С. 24-27.
УДК 633.2:635.651
© 2008
В. Г. Кургак, доктор сільськогосподарських наук
В. М. Товстошкур
ННЦ «Інститут землеробства УААН»
ПРОДУКТИВНІСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЇВ
ПРИ ЗАЛУЖЕННІ СУХОДОЛІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ
Показано результати трирічних досліджень по вивченню типу травостою при різних системах удобрення на продуктивність суходільних
луків за роками користування, накопичення симбіотичного азоту, окупність мінерального азоту, ботанічний і хімічний склад корму. Встановлена
перевага сіяних люцерно і еспарцетозлакового травостоїв. Вони забезпечили отримання з 1га 99,7–115,0 ц сухої речовини і 14,9-21,0 сирого протеїну.
Безсистемне поступове розорювання лучних угідь для вирощування
інтенсивних просапних культур в Україні, в тому числі й в Лісостепу призвело не тільки до зменшення частки трав’яних кормів у загальному їх
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балансі, а й до розвитку ерозії ґрунтів, збільшення забрудненого поверхнево – схилового стоку [4, 8, 9, 10]. Внаслідок такої господарської діяльності деградовано 28 % орних земель, а в деяких басейнах малих річок –
60-70 %, замулилось більше 50 % малих річок, що в свою чергу спричиняє
повторне підтоплення та заболочування заплавних лучних угідь і забруднення водних джерел. Тому відновлення лучних угідь шляхом створення
високопродуктивних тривалостійких травостоїв як джерела рослинного
білка та які виконують велику грунто- і водоохоронну роль в природоохоронній зоні агроландшафтів, є одним із важливих завдань сільськогосподарської науки і практики.
Різними авторами [1, 2, 3, 5, 6, 7, 11], розроблено і рекомендовано
виробництву наукові і практичні основи поліпшення і раціонального використання природних кормових угідь залежно від екологічних і зональних умов та біологічних особливостей лучних рослин.
Однак, для природних кормових угідь, що виводяться із інтенсивного
обробітку, комплекс ефективних заходів збільшення виробництва високоякісних трав’яних кормів як джерела рослинного білка ще не відпрацьовано.
В умовах економічної кризи та недостатнього ресурсного забезпечення, зокрема азотом мінеральних добрив, особливої актуальності набуває виявлення кращих типів бобово-злакових травостоїв з участю різних
видів бобових трав як джерела дешевих симбіотичного азоту та рослинного білка і систем їх удобрення, а також вивчення впливу цих факторів на
особливості формування травостоїв, їх продуктивність та поживність корму.
Невирішеність багатьох питань даної проблеми утруднює розробку
ефективних заходів раціонального використання відтворених лучних
угідь на виведених із інтенсивного обробітку землях ерозійно небезпечної
зони агроландшафтів з метою виробництва дешевих високоякісних кормів
як джерела рослинного білка. Метою наших досліджень було підібрати
бобові компоненти до бобово-злакових сіяних травостоїв за різних систем
удобрення при залуженні орних земель лівобережного Лісостепу України
з метою ефективного ведення лучного кормовиробництва та виробництва
дешевих трав’яних кормів як джерела рослинного білка.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження з вивчення особливостей формування різнотипних багаторічних травостоїв за різних систем
удобрення нами протягом 2005-2007 рр. проведено на чорноземах типових
мало гумусних державного підприємства «Дослідне господарство
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«Степне» Полтавського інституту АПВ. Схема досліду і результати досліджень показані в таблиці.
Сівбу трав проведено напровесні безпокривно з використанням районованих сортів багаторічних злакових і бобових трав. На перелозі 2 розкидання соломонасіннєвого вороху по поверхні ґрунту здійснено у два
прийоми, тобто в міру достигання насіння на еталонному природному
лучному фітоценозі.
Фосфорні і калійні добрива вносили щорічно в один строк напровесні, азотні – в три строки рівними частинами (по N45 під кожний укіс).
Використання травостою триукісне з проведенням першого укосу в
кінці колосіння домінуючих злакових компонентів, наступних – через 4045 днів після попереднього.
Дослідження проводили за загальноприйнятими в луківництві методами.
Результати досліджень. Аналіз результатів досліджень показав, що
в умовах лівобережного Лісостепу на чорноземних опідзолених ґрунтах у
середньому за перші три роки життя і користування травостоями найпродуктивнішими (див. табл.) виявились бобово-злакові сіяні травостої (сумішки) за участю люцерни посівної та еспарцету піщаного, які на різних
фонах мінеральних добрив нагромадили 160-230 кг симбіотичного азоту
та забезпечили отримання з 1 га 99,7-111,9 ц сухої маси, 14,9-20,0 ц сирого
протеїну, що в 1,1-1,2 разу більше порівняно з лучноконюшино-злаковою
сумішкою, в 1,2-1,3 – лядвенце-злаковою, в 1,3-2,4 – злаковою сумішкою,
і в 1,4-2,9 разу – перелогом з підсівання насіння природних травостоїв і в
1,5-3,0 рази більше порівняно з перелогом спонтанного заростання.
Слід відмітити, що в першому і другому роках найбільш урожайним
був сіяний еспарцето-злаковий травостій (114,7-125,8 ц/га сухої маси),
який в 1,1 і 1,3 разу перевищував сіяні бобово-злакові травостої, у 1,5-2,5 –
сіяний злаковий і в 1,6-3,9 разу перелоги. У третьому році на перше місце
за продуктивністю вийшов люцерно-злаковий травостій, який забезпечив
одержання з 1 га 93,0-115,0 ц/га сухої маси, що в 1,1-1,3 разу більше інших
бобово-злакових сумішок і в 2,4-3,0 рази більше сіяного злакового і переложних травостоїв на однотипних фонах мінеральних добрив.
На азот найкраще реагували злаковий та переложні травостої, які забезпечили приріст урожаю 30,7-35,1 ц/га сухої маси, тим часом як бобовозлакові травостої лише 2,9-19,8 ц/га. Окупність одного кг азоту урожаєм
сухої маси злакових травостоїв дорівнювала 22-26 кг при окупності його
на бобово-злакових травостоях 2-15 кг.
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1. Продуктивність бобово-злакових травостоїв за різних
систем удобрення на суходолі лівобережного Лісостепу,
2005-2007 рр.
Суха маса, ц/га

У середньому за 2005-2007 рр.
Вміст в сухій
Окупність
Зелена Сирий
масі, %
Nс.*, 1 кг Nм.**
2007 Сере
маса, протеїн,
кг/
урожаєм
бобо сирого
р.
днє
ц/га
ц/га
га
сухої
вих протеїну
маси, кг
Переліг 1 (спонтанне заростання)

Удобрення

2005
р.

2006
р.

Без добрив

29,5

33,2

20,1

27,6

106

3,3

-

12,0

-

Р45К90

33,5

35,9

23,5

30,9

116

3,9

-

12,9

-

-

N135Р45К90

71,6

68,2

47,1

62,3

232

8,2

-

13,1

-

23

-

Переліг 2 (спонтанне заростання + підсівання насінням природних травостоїв)
Без добрив

41,2

39,5

26,3

35,7

136

4,4

-

12,3

-

-

Р45К90

42,8

45,6

30,2

39,5

147

5,1

-

13,0

-

-

N135Р45К90

75,7

79,7

55,3

70,2

265

11,0

-

15,7

-

22

Сіяний злаковий травостій або злаки (стоколос безостий 12 кг + костриця лучна 10 кг/га)
Без добрив

46,4

48,4

36,0

43,6

164

4,9

-

11,3

-

-

Р45К90

48,9

51,7

39,7

46,8

175

5,6

-

12,0

-

-

N135Р45К90

83,2

93,3

69,4

81,9

308

12,1

-

14,8

-

26
-

Люцерно-злаковий (злаки + люцерна посівна 10 кг/га)
Без добрив

108,9

97,2

93,0

99,7

366

14,9

30

15,0

160

Р45К90

106,8 117,4

97,3

107,2

393

17,7

32

16,5

193

-

N135Р45К90

116,4 113,7 115,0

115,0

432

19,3

28

16,8

115

6

Без добрив

97,1

104,7

88,0

96,6

363

13,2

25

13,7

119

-

Р45К90

100,5 110,4

89,3

100,1

377

15,0

26

15,0

118

-

N135Р45К90

105,6 115,6

96,5

105,9

409

17,0

24

16,1

44

4

Без добрив

92,1

89,7

78,4

86,7

338

15,1

39

17,4

164

-

Р45К90

95,6

92,9

88,5

92,3

362

17,1

39

18,5

184

-

N135Р45К90

104,1 117,0 115,1

112,1

409

20,8

38

18,6

139

15

Без добрив

114,7 116,3

80,0

103,7

387

17,7

27

17,1

205

-

Р45К90

118,8 121,4

95,7

111,9

406

20,0

28

17,9

230

-

N135Р45К90

121,3 125,8

98,0

115,0

441

21,0

26

18,3

142

2

Конюшино-злаковий (злаки + конюшина лучна 10 кг/га)

Лядвенце-злаковий (злаки + лядвенець рогатий Ант 6 кг/га)

Еспарцето-злаковий (злаки + еспарцет піщаний 6 кг/га)

НІР05, ц/га за факторами
Травосуміші

6,8

5,2

6,3

6,1

23

Удобрення

4,4

3,2

4,2

3,9

16

Примітка * Nc – азот симбіотичний; ** Nc – азот мінеральний.
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Отже, мінеральні добрива, в тому числі й азотні, на рівень продуктивності бобово-злакових травостоїв впливали мало. Поряд з цим внесення
азотних добрив на ці травостої призводило до зменшення нагромадження
в надземній масі симбіотичного азоту від 118-230 до 44-142 або в 1,51,8 разу.
Внесення мінерального азоту на сіяний злаковий травостій, як і
включення бобових компонентів до злаків на одному й тому ж фоні РК
поліпшувало якість трав’яної маси. Вміст сирого протеїну в сухій масі
корму за цих умов підвищився від 12,0 до 14,8 у першому випадку і до
15,0-18,5 % – у другому або відповідно в 1,2 і 1,3-1,5 разу. Параметри вмісту сирого протеїну та закономірності змін його вмісту під дією азотних
добрив на перелогах була такою ж як і на сіяному злаковому травостої. При
включенні бобових трав до сіяних травостоїв поліпшувався мінеральний
склад корму, зокрема збільшувався вміст кальцію і магнію.
Аналіз ботанічного складу травостоїв показав, що за спонтанного
заростання (переліг 1) домінуюче положення мав пирій повзучий (5060 %), за підсівання насіння дикорослих трав – пирій і дикоросла костриця
борозниста (відповідно 25-30 і 35-40 %), на сіяному злаковому травостої –
стоколос безостий і костриця лучна (по 35-45 %), на сіяних бобовозлакових травостоях – сіяні бобові трави (15-35 %) і сіяні злаки (4050 %).
Висновки. В умовах лівобережного Лісостепу на чорноземних опідзолених ґрунтах за перші три роки життя трав і користування травостоями
найпродуктивнішими є бобово-злакові сіяні травостої за участю люцерни
посівної та еспарцету піщаного, які нагромаджують на різних агрофонах
115-230 кг симбіотичного азоту та забезпечують отримання з 1 га 100115 ц сухої маси, 15-21 ц сирого протеїну, що в 1,1-1,2 разу більше порівняно з лучно-конюшино-злаковою сумішкою, в 1,2-1,3 – лядвенцезлаковою, в 1,3-2,4 – злаковою сумішкою, і в 1,4-2,9 разу – перелогом з
підсіванням насіння зібраного на еталонних природних травостоях і в 1,53 рази більше порівняно з перелогом спонтанного заростання.
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Передкарпатська дослідна станція ІЗіТ західного регіону УААН
БАГАТОРІЧНІ БОБОВІ ТРАВИ – ДЖЕРЕЛО
КОРМОВОГО БІЛКА
Викладені результати трирічних досліджень продуктивності та
хімічного складу конюшини лучної, конюшини повзучої, конюшини гібридної, лядвенцю рогатого, люцерни посівної, козлятнику східного. Виділені
джерела з високим рівнем цінних ознак в кормовому відношенні, які можуть бути використані як вихідний матеріал для створення високобілкових сортів.
На Україні протягом 155-160 днів року основними в годівлі тварин є
зелені корми. Період їх використання у різних зонах неоднаковий, і приблизно починається 5-10 травня та закінчується 10-15 жовтня. За цей час
одержують до 70 % молока і основну частину приросту живої маси тварин.
Це пояснюється високими кормовими властивостями та низькою собівартістю кормової одиниці зелених кормів [2].
Корми є джерелом всіх життєвих процесів тваринного організму –
росту, розвитку, обміну речовин, продуктивності. Тому збільшення виробництва продуктів тваринництва пов’язано із забезпеченням тварин в достатній кількості повноцінними кормами.
Під кормовою базою розуміють кількісне і якісне виробництво кормів, їх зберігання і використання. Зміцнення кормової бази означає перш
за все отримання великої кількості якісних кормів при низькій їх собівартості на основі максимальної інтенсифікації [6].
Така серйозна увага зміцненню кормової бази приділяється не випадково. Аналіз продуктів тваринництва показує, що основною статтею
затрат є вартість кормів. Так, затрати на корми в структурі собівартості
м’яса складають 40-50 %, молока 25-35 %. Для зниження вартості тваринницької продукції необхідно заготовляти не тільки достатню кількість
дешевих кормів, але і високої якості.
Будь-який корм рослинного походження складається з органічних і
мінеральних речовин. Серед органічних найбільш важливими в раціоні
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тварин є білки, жири і вуглеводи, а із них особлива роль належить білкам.
Вони входять в склад протоплазми і ядер клітин, є основною частиною
ферментів і багатьох вітамінів. Продукти розпаду білків є вихідним матеріалом для ростових сполук, гормонів та інших активних речовин.
Встановлено, що при недостачі в раціоні білка (протеїну) тварини не
можуть у повній мірі використовувати жири і вуглеводи, які містяться в
кормах, а це призводить до значної перевитрати корму і підвищеної собівартості отримуваної продукції [1, 4. 5].
У створенні міцної кормової бази велику роль відіграють посіви багаторічних трав у польових, кормових, ґрунтозахисних сівозмінах. Серед
багаторічних трав особливе місце належить бобовим, за кормовою поживністю вони не мають собі рівних. Найбільш продуктивними і стійкими
щодо врожайності з бобових трав є конюшина лучна, конюшина гібридна,
конюшина біла, лядвенець рогатий. Значну роль в даний час надають козлятнику східному, люцерні посівній.
Важливим резервом збільшення виробництва рослинного білка є
широке впровадження в сільськогосподарське виробництво високоврожайних сортів багаторічних бобових трав.
Тому велике значення має ведення селекції з метою створення високоврожайних і повноцінних в кормовому відношенні сортів. Для цього
необхідно провести вивчення вихідного матеріалу та виділити перспективні сортозразки для подальшої селекційної роботи.
Дослідження проводили в Передкарпатській дослідній станції ІЗіТ
західного регіону УААН на осушених гончарним дренажем дерновопідзолистих, поверхнево-оглеєних, середньо кислих, суглинкових, утворених на делювіальних відкладах ґрунтах Передкарпатського філіалу. Ґрунти
характеризуються такими агрохімічними показниками орного шару: вміст
гумусу – 1,35 %, рН сольової витяжки – 4,60; гідролітична кислотність –
4,34 мг.екв. на 100 г грунту; рухомих форм фосфору – 122,20 мг, азоту –
105,0 мг, обмінного калію – 81,10 мг на 1000 г ґрунту.
Вивчали в колекційному розсаднику 45 сортозразків, з них 24 сортозразки конюшини лучної (Trifolium pratense L.) (стандарт – районований
сорт Передкарпатська 6); 4 – лядвенцю рогатого (Lotus corniculatus L.);
4 – люцерни посівної (Medicago sativa L.); 3 – козлятнику східного (Galega
orientalis Lat.); 4 – конюшини гібридної (Trifolium qibridum L.); 6 – конюшини повзучої (Trifolium repens L.).
Закладку селекційного розсадника проводили згідно з методикою по
селекції і насінництву багаторічних трав.
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Посів літній безпокривний, звичайний рядковий з міжряддями 20 см.
Загальна площа дослідної ділянки – 2 м2, облікова – 1 м2, повторність досліду – чотириразова.
Під час вегетації відмічалися головні фази розвитку рослин. У період
збирання кормової маси і насіння на кожній ділянці вимірюється висота
рослин на 5-и контрольних рослинах. Облік урожаю насіння проводили
шляхом обмолоту, витирання, очистки, зважування насіння окремо з кожної ділянки. Облік урожаю зеленої маси і сухої речовини проводили шляхом скошування і зважування трави з подальшим перерахунком зеленої
маси на суху речовину по проценту усушки пробних снопів вагою 1 кг, які
відбираються з кожної ділянки по діагоналі в 3-4-х місцях.
Із біохімічних показників у зеленій масі і сіні бобових трав визначали: загальний азот з перерахунку на сирий протеїн за Кельдалем, білковий
азот з осадженням за Барштейном, клітковини методом ГенненбергаШтомана, зола сухим озолюванням рослинного матеріалу, жир – методом
ефірної екстракції в апараті Сокслета.
У досліді вивчали 33 дикорослих форм і 12 селекційних зразків.
Кормова і насіннєва продуктивність досліджуваних зразків наведена в
табл. 1.
1. Кормова та насіннєва продуктивність багаторічних бобових
трав у колекційному розсаднику (посів 2003-2005 рр.)
Зелена маса, ц/га
№№
піп

Назва зразка

Сере
днє за
3 роки

+-до % до
St
St

Суха речовина, ц/га

Насіння, ц/га

Сере
днє за
3 роки

+-до
St

% до
St

Сере
днє за
3 роки

+-до
St

% до
St

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

St

Передкарпатська
6

507

-

100

105,8

-

100

2,14

-

100

1

Конюшина лучна
№176

543

+36

107

114,1

+8,3

107,8

2,53

+0,39 118,2

2

Конюшина лучна
№178

497

-10

98

109,8

+4,0

103,8

2,46

+0,32 115,0

3

Конюшина лучна
№189

547

+27

105

117,3

+7,7

107,0

2,38

+0,31 114,9

4

Конюшина лучна
№179

550

+30

106

118,4

+8,8

108,0

2,17

+0,10 104,8

St

Передкарпатська
6

520

-

100

109,6

-

100

2,07

5

Конюшина лучна
№177

548

+28

105

119,2

+9,6

108,6

2,40

+0,33 115,9

6

Конюшина лучна
00175

547

+27

105

117,4

+7,8

107,1

2,38

+0,31 114,9
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7

Конюшина лучна
№156

513

+13

103

110,1

+3,4

103,2

2,30

+0,15 107,9

8

Конюшина лучна
495

513

+13

103

111,0

+4,3

104,0

2,70

+1,30 126,8

St

Передкарпатська
6

500

-

100

106,7

-

100

2,13

9

Конюшина лучна
№161

507

+7

101

108,9

+2,2

102,1

2,22

+0,09 104,2

10

Конюшина лучна
№160

502

+2

100

105,7

-1,0

99,1

2,63

+0,08 103,1

11

Конюшина лучна
№155

490

-

100

103,2

+1,8

101,8

2,71

+0,16 106,3

12

Конюшина лучна
№157

492

+2

100

104,8

+3,4

103,4

2,55

+0,30 113,3

St

Передкарпатська
6

490

-

100

101,4

-

100

2,25

-

100

13

Конюшина лучна
№158

501

+11

102

107,3

+5,9

105,8

2,17

-0,8

96,4

14

Конюшина лучна
№159

510

+20

104

108,1

+6,7

106,6

2,33

+0,8

103,6

15

Конюшина лучна
№169

508

+3

101

107,9

-1,5

98,6

2,16

+0,07 103,3

16

Конюшина лучна
№164

524

+19

104

112,5

+3,1

102,8

2,29

+0,20 109,6

St

Передкарпатська
6

505

-

100

109,4

-

100

2,09

17

Конюшина лучна
№163

511

+6

101

109,6

+0,2

100,2

2,28

+0,19 109,1

18

Конюшина лучна
Міліус

532

+27

105

113,3

+3,9

103,6

2,29

+0,84 140,2

19

Конюшина лучна
Колубара

583

+54

110

125,4

+15,1 113,7

2,95

+0,58 124,5

20

Конюшина лучна
Кретуновська

537

+8

102

115,6

+5,3

104,8

2,67

+0,30 112,7

St

Передкарпатська
6

529

-

100

110,3

-

100

2,37

-

100

21

Конюшина лучна
Дракон

520

-9

98

110,2

-0,1

99,9

2,30

-0,07

97,0

22

Конюшина лучна
Огоньок

530

+1

100

113,2

+2,9

102,6

2,35

-0,02

99,2

23

Конюшина лучна
Орлик

530

+13

103

115,9

+7,4

106,8

2,22

-0,01

99,6

St

Передкарпатська
6

517

-

100

108,5

-

100

2,23

-

100

24

Лядвенець
рогатий із с.
Опака №012

393

-

100

65,3

-

100

1,13

-

100
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25

Лядвенець
рогатий №022

380

-13

97

65,5

+0,2

100,3

1,20

+0,07 106,2

26

Лядвенець
рогатий №018

389

-4

99

66,8

+1,5

102,3

1,05

-0,08

27

Лядвенець
рогатий Динамо

421

+10

102

70,2

+4,9

107,5

1,40

+0,27 123,9

28

Люцерна посівна
№ 004

503

-

100

113,1

-

100

2,73

29

Люцерна
посівна № 008
Novosadjanka
H-11

540

+37

107

117,6

+4,5

104,0

3,07

+0,34 112,5

30

Люцерна посівна
№ 007 NS Baska

563

+60

112

128,3

+15,2 113,4

3,00

+0,27 109,9

31

Люцерна
посівна із СанктПетербурга
№ 009

557

+54

111

122,3

+9,2

108,1

3,13

+0,40 114,7

32

Козлятник
східний № 001

603

-

100

122,5

-

100

4,04

33

Козлятник
східний № 653

599

-4

99

130,3

+7,8

106,4

4,18

+0,14 103,5

34

Козлятник
східний № 654

603

-

100

151,3

+28,8 123,5

4,17

+0,13 103,2

35

Конюшина
гібридна (St)
№ 543

560

-

100

146,0

-

100

2,08

-

100

36

Конюшина
гібридна № 496

547

-13

98

139,8

-6,2

95,8

2,03

-0,05

97,6

37

Конюшина
гібридна № 504

567

+7

101

116,2

-29,8

79,6

2,32

+0,24

111,5

38

Конюшина
гібридна №
514452

577

+30

105

123,8

-22,2

84,8

2,27

+0,19 109,1

39

Конюшина
повзуча (St)

452

-

100

98,0

-

100

1,54

-

100

40

Конюшина
повзуча № 497

470

+18

104

103,0

+5,0

105,1

1,38

-0,16

89,6

41

Конюшина
повзуча № 498

477

+25

106

76,7

-21,3

78,3

1,45

-0,09

94,2

42

Конюшина
повзуча № 499

507

+55

112

77,6

-20,4

79,2

1,53

-0,01

99,4

43

Конюшина
повзуча № 500

503

+51

111

76,8

-21,2

78,4

1,57

+0,03 101,9

44

Конюшина
повзуча № 514

507

+55

112

79,1

-18,9

80,7

1,64

+0,10 106,5
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Із наведених у табл. 1 даних видно, що за кормовою і насіннєвою
продуктивністю виділили ряд зразків конюшини лучної: № 1, № 3, № 4,
№ 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16 , № 17, № 18, № 19,
№ 20, які забезпечили врожай зеленої маси 490-583 ц/га, сухої речовини
103,2-125,4 ц/га, насіння 2,17-2,95 ц/га. Сорт лядвенцю рогатого Динамо
забезпечив врожай зеленої маси 421 ц/га, сухої речовини 70,2 ц/га, насіння
1,40 ц/га, що відповідно на 2,0; 7,5; 23,9 % перевищує стандарт. Люцерна
посівна (№ 29, № 30, № 31) забезпечила в середньому за три роки врожай
зеленої маси 540-563 ц/га, сухої речовини 117,6-128,3 ц/га, насіння 3,003,13 ц/га. № 34 козлятнику східного забезпечив врожай зеленої маси
603 ц/ га, сухої речовини 151.3 ц/га, насіння 4.17 ц/га.
Зразки, які ми вивчали, характеризуються і добрими показниками
корму.
2. Хімічний склад колекції багаторічних бобових трав
(другий рік життя, початок цвітіння; у середньому з аналізів
за 2004-2006 рр.)
Вид
Конюшина
лучна
Конюшина
повзуча
Конюшина
гібридна
Люцерна
посівна
Лядвенець
рогатий
Козлятник
східний

золи

У процентах до абсолютно-сухої речовини
протеїну
білка
жиру
клітковини

БЕР

8,93

20,60

15,45

2,23

25,40

42,84

9,67

24,60

18,45

1,80

22,00

41,93

8,80

18,87

14,15

2,47

24,17

45,69

8,23

15,53

11,65

1,93

25,23

49,08

9,37

19,03

14,27

2,67

22,70

46,23

7,57

21,87

16,40

1,53

23,47

45,56

Із даних табл. 2 видно, що за вмістом протеїну і білка перше місце
займає конюшина біла та козлятник східний, останнє люцерна посівна.
Вивчення хімічного складу багаторічних бобових трав за фазами вегетації
показало, що є конкретна закономірність в динаміці нагромадження деяких поживних речовин з віком рослин.
Вміст поживних речовин в конюшини лучної за фазами вегетації показано в табл. 3.
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3. Кормова цінність зеленої маси конюшини лучної залежно
від фаз розвитку
Фази
розвитку
Початок
бутонізації
Бутонізація
Початок
цвітіння
Масове
цвітіння

Зола

Протеїн

Білок

Жир

Клітко
вина

БЕР

Са

Р

К

10,01

20,09

15,07

3,19

22,90

43,81

1,62

0,197

1,11

9,98

19,05

14,29

3,04

23,16

44,77

1,78

0,209

1,21

9,05

17,31

12,98

2,98

24,60

46,06

1,85

0,223

1,32

8,51

16,14

12,11

2,37

29,42

43,56

1,93

0,254

1,52

У міру старіння в рослинах знижується вологість, підвищується концентрація сухої речовини і сухих мікроелементів, зростає зольність.
Зменшується вміст протеїну, жиру і фосфору, збільшується клітковини і
кальцію. Всі ці зміни негативно впливають на кормову цінність зеленої
маси.
За даними В. Т. Медведєвої, Г. П. Квітка (1971), динаміка нагромадження протеїну в листках і стеблах багаторічних трав до фази цвітіння
протікає майже однаково, але в листках протеїну в 2-2,5 рази більше, ніж
у стеблах.
Узагальнення даних показує, що багаторічні трави мають найвищу
поживність у період від початку бутонізації до початку цвітіння. Збирання
їх на початку цвітіння також забезпечує одержання другого і третього укосів і сприяє збереженню найбільшої кількості листків. У фазі повного
цвітіння поживна цінність усіх бобових трав різко знижується.
Висновки. В умовах Передкарпаття для подолання дефіциту кормового білка перспективними культурами є конюшина лучна, конюшина
повзуча, конюшина гібридна, лядвенець рогатий, козлятник східний, люцерна посівна.
Конюшина лучна за три роки обліку забезпечила в середньому врожай зеленої маси 490-583 ц/га, сухої речовини 103,2-125,4 ц/га, насіння
2,17-2,95 ц/га; конюшина повзуча відповідно: 470-507 ц/га, 76,8-103,0 ц/га,
1,38-1,64 ц/га; конюшина гібридна – 547-577 ц/га, 116,2-139,8 ц/га, 2,032,32 ц/га; лядвенець рогатий – 380-421 ц/га, 65,5-70,2 ц/га, 1,05-1,40 ц/га;
козлятник східний – 599-603 ц/га, 122,5-151,3 ц/га, 4,04-4,18 ц/га, люцерна
посівна – 503-557 ц/га, 113,1-128,3 ц/га, 2,73-3,13 ц/га.
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Серед багаторічних бобових трав за вмістом протеїну і білка виділяється конюшина біла та козлятник східний. Якість зеленого корму в
значній мірі залежить від фази розвитку рослин.
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Добір багаторічних і однорічних трав при
створенні пасовищного конвеєра для
великої рогатої худоби і овець в
ПрисивашшІ
Розглянуто питання створення пасовищ на природних кормових
угіддях Присивашшя. Підібрані багаторічні травосумішки з різними
строками використання, які в поєднанні з однорічними кормовими культурами забезпечують конвеєрне надходження пасовищних кормів у веснянолітній та осінній періоди.
Тваринництво є однією із провідних галузей аграрного виробництва,
яка в свою чергу визначає продовольчу безпеку держави.
Кризові явища в сільському господарстві країни призвели до значного скорочення чисельності поголів’я великої рогатої худоби і овець, особливо це стосується степової зони України.
Значною причиною зменшення поголів’я тварин в країні є енерговитратні засоби утримання та годівлі тварин. Тому пошук ресурсозберігаючих технологій виробництва кормів є основним напрямком сьогодення.
Одним з шляхів зниження собівартості тваринницької продукції є
пасовищне утримання тварин. Відомо, що в весняно-літній і осінній періоди зелені корми, як найбільш дешеві, займають в раціонах жуйних тварин
достатньо високу питому вагу – до 80 %. У цей період виробляється і найбільша частка продукції тваринництва – до 65-70 %. Тому, чим довше і
більше використовують в господарстві зелені корми, тим більше одержують дешевої продукції галузі [1; 2].
Серед заходів, спрямованих на створення міцної кормової бази в
умовах богарного землеробства південного Степу України, важливого значення надається питанню тривалого, безперебійного забезпечення жуйних
тварин поживними, дешевими зеленими кормами. Окрім орних земель,
важливим джерелом виробництва таких кормів у районах Присивашшя є
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природні кормові угіддя. Але під впливом значного антропогенного пресингу, тобто великого в свій час навантаження тварин та безсистемного
використання, ці землі здебільшого мають зріджену і малоцінну в кормовому відношенні рослинність, урожайність якої складає 20-35 ц/га зеленої
маси. Попередніми дослідженнями ІТСР «Асканія-Нова» і виробничою
практикою доведено, що докорінне або поверхневе поліпшення природних кормових угідь з посівом багаторічних трав дає змогу збільшити їх
продуктивність у 4-5 разів [3,4,5]. Обмежений набір в регіоні посухостійких видів і сортів багаторічних трав скорочує строки використання їх зеленої маси на корм до 35-40 днів, особливо в найбільш посушливий період
літа, коли вони не дають повноцінних отав [6]. Тому залучення нових перспективних, посухостійких, високо отавних багаторічних і однорічних
кормових культур при створенні пасовищ на природних кормових угіддях
та малородючих землях вилучених з ріллі, дає можливість значно збагатити місцеві фітоценози, знизити згубний вплив вітрової та водної ерозії
ґрунтів, скоротити до мінімуму використання мінеральних добрив, повністю – гербіцидів та інсектицидів, збільшити збір надземної вегетативної
маси [7,8].
Все це створює сприятливі еколого-економічні умови для одержання
екологічно-чистої продукції тваринництва при пасовищному утриманні
великої рогатої худоби м’ясних порід та овець.
Проблема розширення пасовищних площ на півдні і в цілому в
Україні полягає ще й в тому, що орні землі займають 80-85 % від загальної
площі сільськогосподарських угідь (для порівняння: в провідних країнах
Європи і світу орні землі складають 25-30 % від площі с.-г. угідь, а решта
використовується як пасовища та сіножаті). До того ж значна частка цих
земель малопродуктивні і потребують значних капітальних вкладень на
меліоративні заходи та системи удобрення для одержання більш-менш задовільних врожаїв.
Тому виконання наказу Мінагрополітики та УААН № 26/33 «Про
першочергові заходи щодо удосконалення землекористування» від 03 березня 2000 року дасть можливість трансформувати 10 млн. га малопродуктивних орних земель в природні кормові угіддя з подальшим використанням 8 млн. га з них для створення сінокосів і пасовищ.
У той же час питання виробництва зелених кормів при пасовищному
утриманні тварин в богарних умовах посушливого Степу України вивчені
ще недостатньо, що вимагає удосконалення існуючих та розробки нових
технологічних прийомів створення високопродуктивних травостоїв та
збільшення строків їх пасовищного використання.
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У зв’язку з цим основним завданням наших пошуків був підбір найбільш врожайних, посухостійких, з різними вегетаційними періодами росту і розвитку трав здатних забезпечити велику рогату худобу і овець пасовищними зеленими кормами.
Виходячи з цього, метою досліджень була розробка технологічних
прийомів по створенню пасовищного конвеєра для безперебійного забезпечення овець і великої рогатої худоби дешевими зеленими кормами упродовж 190-200 днів в умовах суходолу посушливого Степу України.
Умови та методика досліджень. Клімат південного степу України
помірно-континентальний, посушливий, з частими суховіями. Тривалість
вегетаційного періоду 210-220 днів. Річна сума температур вища за 10°С –
2800-3600. Кількість атмосферних опадів за середніми багаторічними даними складає 370 мм на рік. За період проведення досліджень (20022005 рр.) погодні умови відрізнялись за кількістю атмосферних опадів і
температурним режимом. Так, сума середньомісячних температур повітря
за вегетаційний період (з квітня по жовтень) коливалась по рокам від 113,6
до 122,9°С. Найбільш високою вона була у 2002, 2003 і 2005 роках і складала відповідно 122,9; 118,5 і 122,5°С при середній багаторічній – 115,2°С.
Сума опадів з квітня по жовтень за роки досліджень була в межах 162,6409,4 мм при середньому багаторічному показнику 230 мм. Більш вологими були 2002, 2004 і 2005 роки – випало відповідно 295,3; 409,4 і 265,4 мм
опадів. У дуже посушливий 2003 рік за період вегетації культур випало
162,6 мм.
Ґрунт дослідних ділянок – темно-каштановий, слабко солонцюватий,
середньо суглинковий. В орному шарі міститься 2,2-2,8 % гумусу, 0,17 %
азоту, 2,4-4,0 мг фосфору, калію – до 40 мг на 100 г абсолютно сухого ґрунту. Польова вологоємність метрового шару ґрунту – 20,5 %, вологість
в’янення 9,5%, середня щільність – 1,47 г/см3.
Досліди проводили методом польових і лабораторних досліджень.
Місце проведення польових дослідів – землі дослідного господарства
ІТСР «Асканія-Нова».
Підготовка ґрунту була такою. Восени перед первинним обробітком
ділянки природного кормового угіддя з значно зрідженою рослинністю
вносили 60 кг/га фосфору з подальшим дискуванням важкою дисковою
бороною БДТ-3 на глибину 8-10 см у два сліди. Зяблеву оранку проводили
на глибину 23-25 см з наступним розбиванням пласту дернини дисковими
боронами.
У дослідах пасовищні травостої створювали з багаторічних бобових
та злакових трав посіву 2002 року і однорічних культур, які висівали що78
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річно. Посівна площа ділянки – 40 м2, облікова – 12 м2, повторність – 3-х
разова.
Насіння висівали суцільним рядовим способом завглибшки 2-3 см з
подальшим прикочуванням ґрунту. При висіві багаторічних культур в травосумішках бобові складали 50 %, злакові – 80-100 % від норми прийнятої
в одновидовому посіві.
За фазами розвитку рослин у створених травостоях визначали урожайність зеленої маси та вміст у ній поживних речовин.
Результати досліджень. З багаторічних трав колосняк ситниковий
одним з перших забезпечував надходження пасовищних кормів, як весною
(ІІІ дек. квітня – ІІІ дек. травня) – так і восени з отави (вересень) з загальною урожайністю 119 ц/га зеленої маси або виходом сухої речовини 40,1 ц/
га, кормових одиниць 27,8 ц/га, перетравного протеїну 3,79 ц/га.
Від травосумішки еспарцету з житняком зелений корм надходив з І
по ІІІ дек. травня та в ІІІ декаді вересня – І декаді жовтня. Середня кормова продуктивність травостою складала 151 ц/га зеленої маси або 47,5 ц/га
сухої речовини, 29,1 ц/га кормових одиниць, 3,98 ц/га перетравного протеїну.
На 10 днів пізніше пасовищний корм надходив від травосумішки
люцерни зі стоколосом безостим з кормовою продуктивністю зеленої маси
140 ц/га, сухої речовини 51,7 ц/га, кормових одиниць 32,5 ц/га, перетравного протеїну 3,26 ц/га.
Аналіз ботанічного складу бобово-злакових травосумішок підібраних для створення пасовищ свідчить, що питома вага бобових компонентів
знижувалась за роками використання, а злакових – збільшувалась. Так,
якщо в рік посіву бобово-злакових травосумішок еспарцет складав 7579 %, а люцерна 46-47 % від загального урожаю зеленої маси, то на четвертому році життя травостоїв їх частка знижувалась відповідно до 2640 % та 5-8 %. Особливо це стосується сумішок бобових зі стоколосом
безостим.
Проведений фракційний аналіз багаторічних злакових пасовищних
культур свідчить, що вони відрізнялись за співвідношенням листя до стебел. Так, найбільша облистяність відмічена у колосняку ситникового і
складала 74 %, у житняку і стоколосу безостого вона була на рівні 4951 %.
Таким чином, багаторічні трави – колосняк ситниковий, сумішки
еспарцету з житняком та люцерни з стоколосом безостим забезпечували
безперебійне надходження пасовищних кормів з ІІІ дек. квітня по ІІ дек.
червня, тобто упродовж 45-50 днів, та в вересні-жовтні місяцях.
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Для збільшення строків пасовищного утримання жуйних тварин використовували посіви однорічних кормових культур. Так, найбільш раннє
надходження пасовищного корму (з ІІ дек. квітня) забезпечували посіви
озимого жита з урожайністю зеленої маси 120 ц/га або виходом сухої речовини 24,8 ц/га, кормових одиниць – 21,3 ц/га, перетравного протеїну –
2,7 ц/га.
У найбільш посушливий період літа, коли багаторічні трави не дають
отав, на випас використовували суданську траву в ІІ-ІІІ дек. червня та її
отави в серпні-жовтні місяцях з загальною урожайністю зеленої маси
218 ц/га або сухої речовини 43,9 ц/га, виходом кормових одиниць 37,5 ц/
га, перетравного протеїну – 4,1 ц/га.
У подальшому пасовищний корм надходив (ІІІ дек. червня – І-ІІ дек.
липня та восени) від сорго-суданкового гібриду, який висівали в І дек.
травня. Його урожайність становила 274 ц/га зеленої маси або 61,2 ц/га
сухої речовини, вихід кормових одиниць – 49,6 ц/га, перетравного протеїну – 4,8 ц/га.
Другий строк посіву цієї культури (25-30.05) давав можливість одержувати пасовищний корм з ІІІ дек. липня по І дек. серпня, та з отави в
жовтні з загальною кормовою продуктивністю за два цикли 250 ц/га зеленої маси або 51,1 ц/га сухої речовини, 43,8 ц/га к. од. і 4,6 ц/га перетравного протеїну.
У серпні (ІІ-ІІІ дек.) пасовищний корм надходив від сорго цукрового
з урожайністю 140-155 ц/га зеленої маси та 25,2-28,0 ц/га к. од.
Від загального урожаю зеленої маси питома вага отав була низькою і
складала 20-25%.
При створенні пасовищ з багаторічних трав виробничі витрати складали від 1460 до 1800 грн. на 1 га, або 242-300 грн./га на кожен із шести
років утримання пасовищ, а однорічних трав 368-436 грн./га. Кошти, які
витрачені на створення багаторічних пасовищ окуповуються урожаєм за
два роки, однорічних – у рік посіву.
Висновки. При створені пасовищного конвеєра найбільш ранній
корм надходив з озимого жита (15.04).
На 10 днів пізніше (24.04.) впродовж 45-50 днів та восени на випас
використовували багаторічні трави (колосняк ситниковий, еспарцет з житняком, люцерна зі стоколосом безостим).
У посушливий період літа (ІІ дек. червня – ІІ дек. серпня) надходження пасовищних кормів забезпечували суданська трава, сорго-суданковий
гібрид та сорго. З ІІІ дек. серпня по ІІІ дек. жовтня на корм використовували отави багаторічних трав та соргових культур.
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Для повного забезпечення тварин в осінній період пасовищними
кормами з урахуванням страхового фонду необхідно збільшувати посіви
багаторічних і однорічних культур на 45-50 %, тобто створювати резервні
загони, перший травостій яких може використовуватись для заготівлі сіна,
сінажу, силосу а отав – для поповнення пасовищних кормів у вересні –
жовтні місяці.
Відповідний набір багаторічних і однорічних кормових культур забезпечував безперебійне надходження пасовищних кормів упродовж 190200 днів з продуктивністю 25-30 ц/га к. од. збалансованих за протеїном.
Такий пасовищний конвеєр дає можливість утримувати на одному
гектарі 9-10 вівцематок, або 1,0-1,3 голови великої рогатої худоби та додатково, з резервних загонів, одержувати сировину для заготівлі грубих і
соковитих кормів.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО
БОБОВЫХ ТРАВ ИЗ МАССИВОВ ЧОРНОГОРЫ В
УКРАИНСКИХ КАРПАТАХ И ЧЕРНОГОРЫ НА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ
Из 14-ти родов альпийских и субальпийских бобовых трав СевероКавказского и Карпатского плато Черногоры общими для обеих горных
систем являются 6 или 43 %, а из 56 видов – 9 или 16 %. При этом на
Кавказе произрастает 45 видов бобовых, а в Карпатах – 20. Рассмотрены
важнейшие показатели продуктивности и питательности перспективных для внедрения в производство видов.
Главные высокогорные луговые области, в том числе на Кавказе и в
Карпатах, формировались в Третичный период, когда на Земле уже миллионы лет шумели леса. В конце этого периода, немного раньше, чем появился человек, в горах началось стремительное развитие альпийской
флоры. В образовании растительных группировок и расширении границ
высокогорных лугов большую роль сыграла коэволюция между видами
разных трофических уровней, травянистыми растениями и копытными
фитофагами.
Прародители современных клеверов зародились в конце неогенового
времени в высоких широтах, как Евразийского материка, так и в прилежащих областях американского континента.
Достойно удивления, что и в Карпатах и на Кавказе имеются одноименные массивы – Черногора. По прямой они находятся на расстоянии
около 1350 км. Наиболее достоверной версией происхождения этого названия является то, что каждое утро и вечер в солнечную погоду, когда
солнце находится низко над горизонтом и его лучи освещают лишь гребень главного хребта, на противоположной стороне горной гряды неосвещенные склоны особенно резко контрастируют с уже освещенным гребнем и поэтому кажутся темными и хмурыми.
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В Карпатских Чорногорах длительность периода со среднесуточной
температурой свыше +5°С в среднегорье составляет 1-2,5 месяца, а на
вершинах свыше 1000 м так называемого метеорологического лета в большинстве случаев не зафиксировано. Средняя температура июля у подножья составляет +13, +15°С, а на самых высоких вершинах +6, +8°С.
Годовые суммы осадков, в зависимости от высоты и экспозиции склонов,
колеблются от 500 до 1500 мм и больше. Больше всего (35-45 %) осадков
выпадает на протяжении июня-июля. Процесс почвообразования происходит по буроземному типу; почве свойственна высокая кислотность.
Абсолютное количество видов флоры Карпатской Чорногоры по сей
день неизвестно, однако, по мнению ученых, там растет свыше 1000 видов
и подвидов сосудистых и высших споровых растений.
На Кавказе в настоящее время осталось очень мало лугов, которые не
используются человеком. Однако на территории Кавказского биосферного
заповедника, куда входит плато Черногорье, за последние 120 лет человек
почти не вмешивался в естественный ход развития лугов, поэтому они
могут служить эталоном натуральных взаимосвязей.
Почвообразовательными породами на плато являются известняки, на
которых расположены легко- и среднесуглинистые, мало- и среднемощные, средне- и сильнощебнистые почвы мощно стью 15-36 см.
Растительность не принадлежит к единому типу и является комплексом
субальпийских лугов, субальпийского высокотравья, зарослей рододендрона Кавказского и субальпийских можжевельников. Наиболее богаты
разнотравные луга, они отличаются сложным флористическим составом и
развиваются в основном на мезопонижениях.
Пологая поверхность Кавказского Черногорья спускается с юга на
север от уровня 1756 до 1000 м. Природные условия района уникальны, их
объединяет исключительно быстрая изменчивость и непредсказуемость
погоды в течение дня и даже часа, что объясняется особенностями рельефа
и близостью Черного моря (33 км). Количество осадков в разных частях
плато колеблется от 3500 до 1700 мм.
Обмен флорой между регионами происходил в несколько этапов в
течение плейстоценовой эпохи (1,9 ± 0,01 млн. лет тому назад), когда климат предгорных территорий был схож с климатом современной альпийской полосы. В настоящее время предгорные территории являются непроходимым климатическим барьером для холодостойких арктических и
альпийских видов. Поэтому, несмотря на длительный период сосуществования Карпат и Кавказа, общих представителей флоры у них не так уж
много.
Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

83

Среди многолетних луговых растений, создающих естественный
травостой горных лугов, особое место принадлежит бобовым травам, как
уникальным производителям переваримого протеина для диких животных. Несмотря на то, что некоторые представители этого семейства уже
используются человеком с незапамятных времен, в ужесточающихся экологических условиях ранее не задействованные в практике сельского хозяйства растения могут неожиданно получить признание и быть востребованными в животноводстве. Такие растения можно встретить в высокогорье как на Северо-Западном Кавказе, так и в Украинских Карпатах.
Среди астрагалов высокогорных районов наиболее перспективным
для введения в культуру считается астрагал датский. Продуктивность и
питательность его в чистых посевах не определялась, но визуально отмечена, в отличие от других подвидов, очень высокая поедаемость. Трудности
введения в культуру объясняются практически 100 %-ной твердокаменностью семян, поэтому растения начинают участвовать в травостое только на
2-3 год после посева.
Субальпийские и альпийские эспарцеты приурочены к щебнистым,
бедным почвам. Являются очень хорошими дикорастущими медоносными
и кормовыми растениями. Нетребовательны к почвам. Благодаря могучей
корневой системе, которая проникает вглубь до 2-2,5 м, эспарцеты обеспечивают себя элементами питания, растворяя и усваивая тяжело растворимые минеральные вещества, недоступные для других растений. После
скашивания и стравливания отрастают удовлетворительно. Поедаются
хорошо в молодом состоянии, в сене, сенаже, силосе всеми видами животных. Не вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта. Хорошие
медоносы.
Ценной для кормопроизводства является, прежде всего, многолетняя
вика кашубская с ползучими подземными побегами и пурпурно-лиловыми
цветками. Она нетребовательна к почвам, хорошо отрастает после скашивания и стравливания. Охотно поедается животными на пастбище, в силосе, сенаже.
Вика мышиная – многолетнее растение с ползучим корневищем.
Хорошо переносит затенение, затопление, не вымерзает, засухоустойчива.
На сенокосах – одно из лучших кормовых растений. В фазе цветения содержит в 100 кг зеленой массы 17,2-27, 8 кормовых единиц и 3,6-4,0 переваримого протеина. В 1 кг корма содержится 109 мг каротина и 120-300 мг
витамина С. На пастбище хорошо поедается КРС, овцами, лошадьми до
начала завязывания плодов, потом – удовлетворительно. В измельченном
виде, в сене, силосе, сенаже поедается хорошо, особенно овцами.
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Травосмеси с мышиным горошком дают 47-93 ц/га сена. В травостоях
держится до 10 лет. Максимального развития достигает на 3 года.
Вика заборная также многолетник с ползучим корневищем. Цветки
грязно-лиловые. Нетребовательна к почвам, теневынослива, хорошо отрастает и после стравливания и после скашивания. Содержит до 22 г на
100 кг витамина С. В виде зеленой массы, сена, сенажа, силоса и пастбищного травостоя поедается всеми видами животных. Особенно перспективна в составе сенокосных травостоев.
Вика лесная – многолетник. Встречается в горном поясе. Интенсивно
отрастает ранней весной и хорошо после скашивания. Охотно поедается,
но в травостое встречается редко, кормового значения не имеет.
Из рода вязелей кормовым считается только вязель Балансы, остальные либо не поедаются, либо ядовиты для крупного рогатого скота, коз,
овец и свиней. Хорошие медоносы. На одном месте произрастают 1014 лет.
Самыми древними клеверами на Земле являются коричневый и
темно-каштановый.
Первый из них присутствует в высокогорной флоре Западной
Европы, причем только на влажных лужайках, склонах, на моренах, на
известняках. На Кавказе крайне близок к нему клевер морщинистый,
который распространен в альпийском поясе западной и центральной части
Главного Кавказского хребта. Цветки клевера коричневого имеют
золотисто-желтую окраску. Он представляет большой интерес в хозяйственном отношении как высококачественное кормовое растение. Сено
содержит (%): сырого белка – 22,2; сырого жира – 3,5; клетчатки и БЭВ –
57,6; золы – 8,5; фосфорной кислоты – 8,8; калия – 25,3; кальция – 17,1;
магния – 3,1. Это растение характеризуется как высокопитательное, хорошо произрастает на щебнистом аллювии, на выбитых лугах и щебнистых
склонах высокогорного пояса. На лугах держится 2 года; при стравливании или скашивании перед началом цветения отрастает и дает второй укос;
при посеве в конце весны или в начале лета достигает полного развития
только в следующем году. Для повышения всхожести семян нужна скарификация, так как без обработки они имеют всхожесть 17%.
Клевер темно-каштановый – одно- или двухлетнее растение.
Венчик золотисто-желтый, скоро становящийся коричневым и, наконец,
блестящим, темно-каштановым. Произрастает на влажных, часто заболоченных лугах, на лесных лужайках, в светлых лесах, по оврагам, на горных
лугах, избегает богатых известью почв. По характеру распространения –
горное, начавшее заселять равнинные области в ледниковое время и проКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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двигавшееся к северу вслед за отступлением ледника. Является хорошим
кормовым растением, может быть использован для посева на влажных и
даже торфянистых лугах. Содержание протеина – до 14 %, жира – 2,1 %.
Клевер седоватый – многолетник, в сене поедается всеми видами
скота, а на пастбищах – лишь в начале вегетации. В абсолютно сухом веществе содержится (%): золы – 7,08; протеина – 16,66; жира – 2,18; БЭВ
– 47,74.
Клевер паннонский – многолетник, перспективен для введения в
культуру, цветки бледно-желтые, произрастает на сухих лугах, по лесным
опушкам и светлых лесах. Распространен в Украинских Карпатах.
Растение отличается большой зимостойкостью и засухоустойчивостью. В
культуре зацветает в первый год, со второго дает два укоса и даже на 7-й
год не снижает урожайности. Большая волосистость не мешает хорошей
поедаемости скотом. Скашивание рекомендуется перед началом цветения.
По кормовым достоинствам не уступает клеверу луговому. На Кавказе отсутствует. Опыляется только шмелями.
Клевер шуршащий (золотистый) – однолетник. Цветки с желтым,
желтовато-бурым или бледно-пурпурным оттенком. Устойчив к пастбищному использованию. В Карпатах произрастает на сухих щебнистых склонах низкогорий, на щебенке, на песках, в эфемеровом покрове, а на Кавказе
на суходольных лугах, по лесным опушкам, преимущественно на песчаных почвах.
Клевер средний – многолетник, цветки ярко-красные. В горах редко
поднимается до субальпийского пояса. Причиной невнимания этому виду
является жесткость стеблей к концу вегетации. Однако в молодом возрасте
до фазы бутонизации охотно поедается всеми видами домашних животных. Большая практическая ценность клевера состоит в высокой способности к вегетативному размножению.
Клевер альпийский – многолетнее растение с прямыми или восходящими опушенными стеблями. Обычно распространен в предгорном и
среднегорном поясе, но иногда поднимается до субальпийского пояса.
Лепестки головок темно-красные. Имеет способность не только к семенному, но и к вегетативному размножению, образуя крупные, до 5 м и более,
пятна на склонах гор. В начале цветения содержит 9,86 % золы, 16,89 %
протеина, 14,03 % белка, 4,12 жира, 26,8 клетчатки и 42,31 % БЭВ. Хорошо
отрастает после стравливания, но лучше после скашивания, особенно при
подкормке фосфорно-калийными удобрениями. На пастбище охотно поедается до цветения. Хорошее сено, силос, сенаж также можно получить
при скашивании до цветения.
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Клевер горный – многолетник. Головки белые. Распространен до
высокогорного пояса на сухих лугах, склонах гор, среди кустарников.
Нетребовательный к почвам, засухо- и морозостойкий. Хорошо отрастает
после скашивания и стравливания. В 100 кг травы содержится 19 кормовых единиц и 48 кг переваримого протеина. В молодом состоянии крупный
рогатый скот поедает удовлетворительно, овцы и козы – хорошо. С фазы
цветения стебли грубеют и крупный рогатый скот их почти не поедает, а
овцы поедают редко соцветия и листья. Продуктивность корма средняя.
Клевер люпиновый – многолетник, венчик от желтовато-белого и
розового до лилово-пурпурного. О кормовых достоинствах сведения в
литературе почти отсутствуют, имеются лишь указания на хорошую поедаемость. Тем не менее, он может представлять интерес из-за своей зимостойкости, ценным его достоинством является малая осыпаемость листьев, а недостатком – жесткость стеблей. Имеются утверждения о нем,
как о хорошем молокогонном кормовом средстве. Отмечается также быстрое отрастание после скашивания и способности давать два укоса. Не
переносит стравливания. Весьма вероятна его способность хорошо развиваться на уплотненных почвах.
Клевер сходный – стержнекорневое, пастьбоустойчивое, фактически
вечное растение с высокими хозяйственными признаками. Головки вначале белые, потом розоватые. Дает пастбищную зеленую массу высокого
качества и отличной поедаемости только на влагообеспеченных почвах,
при засухе выгорает, хотя стелющиеся побеги не гибнут. Размножается как
семенами, так и вегетативно. При посеве на новом месте требует инокуляции специфическими клубеньковыми бактериями, иначе травостой становится продуктивным только с третьего года. Содержание протеина –
20,0 %, имеет повышенное содержание треонина, изолейцина и фенилаланина.
К бобовым травам хорошей кормовой ценности относятся язвенники. В Российской Федерации они не нашли распространения, но в
Ровенской и Волынской областях Украины язвенник многолетний под
названием пшеля используют для залужения известково-щебнистых склонов. Растение с желтыми, реже оранжевыми лепестками. В природе произрастает на опушках, в кустарниках, на лугах. Неприхотливо, исключительно засухоустойчиво. Весенние и осенние заморозки переносит хорошо. Интенсивно отрастает после скашивания и стравливания. Продуктив
ность средняя. По питательности почти не уступает клеверам, особенно в
молодом возрасте, но, начиная с фазы бутонизации, содержание клетчатки
увеличивается, стебель грубеет и не поедается. Во время вегетации животКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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ные поедают на пастбищах удовлетворительно, с другими растениями –
хорошо, в сене – плохо.
Из 14 родов бобовых общими для анализируемых горных систем
являются только 6, или 43%, а из 56 видов – общие только 9 или 16 %. Это
говорит о большой обособленности рассматриваемых регионов и значительной трудности преодоления бобовыми травами пространственного
барьера состоящего из предгорной, Лесостепной и Степной части
Украины, степной части Северо-Западного Кавказа.
Некоторые кавказские виды, в частности все альпийские астрагалы,
три вида вязеля, дрок плотный, три вида эспарцета, шесть видов клеверов,
два вида остролодочника, ракитник, два вида чины, два вида язвенника до
сих пор никогда не встречались в Карпатах и, наоборот, 3 вида вики, один
вид донника, один вид лядвенца, 1 вид язвенника и 9 видов клеверов, которые произрастают в Карпатах, никогда не были отмечены на Кавказе.
Общими видами бобовых для обеих горных систем являются вика
заборная, вика кашубская, вика мышиная, вязель пестрый, клевер гибридный (розовый), клевер горный, клевер белый (ползучий), клевер луговой и
чина луговая.
Исходя из многих ценных признаков, необходимо признать, что дикорастущие бобовые являются ценными объектами для селекционной и
интродукционной деятельности. Однако природа очень тщательно позаботилась об охране своеобразия клеверов. В частности, простое скрещивание различных видов не дает надежных результатов (например, клевера
сходного с ползучим), а ничтожное количество семян, завязавшихся в отдельных случаях, может быть просто результатом самоопыления материнского растения. Поэтому работа по гибридизации клеверов признана бесплодной и не оправданной. Речь может идти только о работе внутри каждого отдельного вида.
Возможности введения в культуру новых видов бобовых не исчерпаны. Так, в самые последние годы методом экотипического отбора с последующим повторением улучшающих отборов, в Ставропольском НИИСХе
выведен первый сорт – популяция многолетней вики Гроссейма –
Лорийская. В отличие от ныне существующих однолетних вик продолжительность ее продуктивной жизни составляет 7-8 лет, а биологической
12-15 лет. В нашей исследовательской работе по созданию долголетних
самовозобновляющихся пастбищ мы начали выращивать ее как в составе
травосмеси, так и в чистом виде. В последнем случае урожайность зеленой массы на 20.05.2008 г. составила 340 ц/га.
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Поиск трав, которые бы быстро восстанавливали плодородие почвы
и давали много зеленого корма и сырья для заготовки сена и сенажа привели к созданию сорта Майкопец – 12 клевера открытозевого, или, как его
зарегистрировали в Госреестре сортов, клевера однолетнего. В диком виде
он произрастает в предгорье и низкогорье Северного Кавказа до высоты
около 1000 м н.у.м. Майкопец – 12 озимый однолетний и одноукосный
клевер. Благодаря быстрому развитию и эффективному использованию
зимне-весенних осадков успевает сформировать зеленую массу к 2025 мая на уровне 600 ц/га в степной зоне края и до 800 ц/га в предгорье.
Он содержит до 18,5 % белка, 1,4 % сахаров, 6,5 % каротина и, в отличие
от других бобовых, не накапливает ни одного из тяжелых металлов даже в
непосредственной близости от автострад. Примечательно, что обычная
урожайность семенников этого клевера при комбайновой уборке 6-8 ц/га,
хотя биологическая продуктивность вдвое больше. Еще одна важная особенность – полная осыпаемость листочков в сене наступает только после
220 ударов о твердую поверхность, тогда как у клевера лугового – уже после 60 ударов.
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На основі багаторічних досліджень вивчено потенціал кормової та
насіннєвої продуктивності, динаміку урожайності по роках використання травостою і продуктивне довголіття багаторічних лучних злаків різних біоекологічних груп в одновидових посівах на меліорованих торфових
ґрунтах.
Особливості землеробства на меліорованих органогенних ґрунтах
обумовлені специфікою їхніх агрохімічних та водно-фізичних властивостей. Вирощування сільськогосподарських культур на таких ґрунтах базуКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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ється на створенні оптимального водно-повітряного режиму та мобілізації
азоту ґрунту з внесенням недостатніх тут макро- та мікроелементів (в
першу чергу калійних, фосфорних та мікродобрив). Після осушення і посіву культур на торфовищах відбувається зміна ґрунтового процесу: синтез
органічної маси, завдяки гуміфікації і мінералізації, змінюється на неминуче зменшення її запасів [1, 2]. Багаторічними дослідженнями Сарненської
дослідної станції та інших наукових установ встановлено, що найбільш
інтенсивна мінералізація торфу відбувається під просапними культурами,
а найменша – під багаторічними травами. Зі збільшенням строку використання травостоїв процес мінералізації зводиться до мінімуму [3]. Це послужило теоретичною основою для обов’язкового введення у сівозміни на
торфових ґрунтах багаторічних трав і, в першу чергу, лучних злаків [13].
Злакові трави за використанням на сіно, пасовищний корм і силос
займають перше місце порівняно з іншими групами багаторічних трав,
мають високу продуктивність і кормову цінність [5] та відіграють важливу
роль у збереженні та поліпшенні структури торфових ґрунтів [6]. З більше
80 видів злакових трав, що зростають на рівнинних луках України [4],
близько 30 мають велике значення у формуванні природних та культурних
травостоїв у польовому та лукопасовищному кормовиробництві [5]. З урахуванням великих коштів, укладених в меліорацію, проектами передбачено одержувати на меліорованих землях не менше 45-50 ц сіна з гектара.
Таку врожайність можуть забезпечити лише культурні травостої з використанням науково обґрунтованих технологій їхнього вирощування [2],
основою яких, в першу чергу, є підбір видового складу трав, особливо для
вирощування в специфічних умовах осушуваних торфовищ.
Матеріали та методика досліджень. Для підбору високопродуктивного видового складу трав для осушуваних органогенних ґрунтів, протягом 1982–2007 років нами проведено ряд багаторічних досліджень по вивченню врожайності та продуктивного довголіття багаторічних злаків
різних біоекологічних груп селекції Сарненської дослідної станції.
Дослідження проводили на меліорованому торфоболотному масиві
«Чемерне» Сарненської ДС (Рівненська обл.), який за умовами утворення,
морфологічними ознаками, ботанічним складом, водно-фізичними та агрохімічними властивостями є типовим для західного Полісся глибоким
середньозольним не заплавним гіпсово-осоковим болотом низинного типу
(Г. И. Танфильев, 1895; Б. А. Ґанжа, 1913; В. С. Доктуровский, 1932; S.
Tolpa, 1933; S. Tomaszewski, 1935; А. Ф. Бачурина, Е. М. Брадис, 1954 та
ін.). Ґрунт дослідних ділянок – осушений низинний добре розкладений
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торф середньої потужності: об’ємна маса – 0,29-0,31 г/см3; повна вологоємність в шарі 0,3 м – 300-366 %; зольність – 14,6-21,0 %; запаси рухомих
форм фосфору в орному шарі – 46,8-54,6, кг/га, калію – 234 кг/га; рН сольове – 4,6-5,0.
Одновидові травостої багаторічних злакових трав закладали широкорядним способом (для верхових кореневищних ширина міжрядь 45-50, для
інших – 30-45 см), формуючи їх густоту у відповідності до біологічних
особливостей видів із застосуванням оптимальних норм висіву насіння [1,
5, 7].
Для визначення потенціалу продуктивності кожного виду для всіх
трав застосовували одинакові оптимізовані елементи агротехніки: весняне
підживлення фосфорно-калійними добривами (P60K120), при необхідності – азотними (N30), 3-х разовий міжрядний обробіток ґрунту, видові прополювання. Площа дослідних ділянок – 36м2, повторність – 4‑кратна.
Дослідження в травостоях (біометричні, фенологічні, облік) проведено згідно методики ВІК ім. В. Р. Вільямса (1986), спостереження за водним
режимом – за методикою ІГіМ (1964), статистичну обробку результатів –
за Б. А. Доспєховим (1979) із застосуванням Statistica 6.0 (StatSoft, Inc.,
2001).
Результати досліджень. У комплексі з ґрунтовими умовами та застосовуваною агротехнікою, агрокліматичні фактори (тепло, волога, світло) є визначальними у формуванні врожаю рослин. В останні десятиліття
гостро ставиться питання щодо глобальних змін клімату, які призводять до
порушення динаміки температурного режиму і атмосферних опадів [8, 9].
Це, в свою чергу, впливає на продуктивність сільгоспкультур, викликає
необхідність коригування елементів їх агротехніки та видового складу в
конкретних умовах вирощування. Проведений нами аналіз даних метеорологічних спостережень по метеостанції Сарни Рівненського Гідромет
центру та метеопоста Сарненської ДС засвідчує, що такі зміни характерні
і для західного Полісся.
Так, за роки досліджень (1982-2007 рр.) середня температура повітря
вегетаційного періоду (IV-IX місяці) становила 14,9 °С, що на 0,3 °С вище
кліматичної норми (CLINO 1971-2000). За цей час тільки в 10-ти роках
вона була близькою до норми (± 0,5 °С), а в 13-ти (або 50 % часу) – вищою
на 0,5-2,0 °С. Особливо це стало помітно в останнє десятиліття, з якого
вегетаційні періоди (ВП) з температурою понад норму від 0,5 і більше
градусів спостерігались у восьми роках з десяти (1998-2003, 2006,
2007 рр.).
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Середня сума опадів за вегетацію становила 342,1 мм при нормі
400 м. Аналіз забезпеченості опадами, розрахованої за 62-річний відрізок
часу (табл. 1), показує, що ВП із середньою (45-55%) забезпеченістю спостерігали тільки у 3-х роках з 26-ти. Періоди вегетації із забезпеченістю до
45 % (середньо вологі, вологі і дуже вологі) спостерігали в 10‑ти роках, у
той же час як із забезпеченістю вище 55 % (середньо сухі, засушливі та
гостро засушливі) – у 13-ти. До них увійшли всі останні роки (2000-2007),
з яких 4 були гостро засушливими. Вологими і дуже вологими ВП були в
6-ти роках, причому за останні 10 років тільки в одному (1998 р.). Тобто,
в останні десятиліття в Західному Поліссі спостерігалась тенденція до
зміни агрометеорологічних умов періоду вегетації до більш теплих з меншою кількістю опадів.
1. Забезпеченість опадами вегетаційних періодів у роки
проведення досліджень (Сарненська ДС, 1982-2007 рр.)
Розподіл ВП по
забезпеченості
опадами, %
Дуже
вологий

до 10

від 10
до 25
Середньовід 25
вологий
до 45
від 45
Середній
до 55
Середньовід 55
сухий
до 75
від 75
Засушливий
до 90
Гостро
більше
засушливий
90
Всього:
Вологий

Роки дослідження

Середня
сума
опадів
періоду,
мм

Відхилення, %
від
серед
нього

від
норми

к-ть

%

назви років*

3

11,5

1988, 1991, 1985

522,8

44,5

30,7

3

11,5

1984, 1998, 1990

441,3

22,0

10,3

4

15,4

1993, 1999, 1982,
1995

394,4

9,0

-1,4

3

11,5

1992, 1996, 1989

361,8

0,0

-9,6

6

23,2

2006, 1997, 1986,
1983, 2007, 1987

300,7

-16,9

-24,8

3

11,5

1994, 2003, 2000

275,6

-23,8

-31,1

4

15,4

177,3

-51,0

-55,7

342,1

-5,4

-14,5

26

2005, 2001, 2004,
2002
100 Середньозважені:

* Порядок років у таблиці подано від дуже вологого (1988 р.) до гостро засуш
ливого вегетаційного періоду (2002 р.).

Для вивчення потенціалу продуктивності багаторічних лучних злаків
на осушених торфовищах досліджували 13 видів трав: типових для природних угідь на торфових ґрунтах - лисохвіст лучний, очеретянка звичай92
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на, бекманія звичайна, тонконіг болотний, костриця червона, мітлиця велетенська; широко культивованих на меліорованих торфовищах – тимофіївка лучна, костриця лучна, стоколос безостий, грястиця збірна, костриця
східна; рідко вирощуваних та нетипових для даних умов – пажитниця багаторічна і костриця овеча, які в змішаних травостоях на органогенних
ґрунтах не витримують видової конкуренції та умов перезимівлі.
Проведені дослідження показали, що найбільш продуктивними з досліджуваних видів були очеретянка звичайна та стоколос безостий.
Середній збір сухої речовини даних видів у 2-х укосах (за 25 років досліджень) становив, відповідно, 129,0 і 121,3 ц/га. При цьому продуктивність
очеретянки за чотири 5-річних періоди становила: 1982-86 рр. – 132-142,
1987-91 рр. – 132-155, 1996-2000 рр. – 110-155 і 2002-06 рр. – 116-135 ц/га
і навіть на 6-9 роки використання травостою (1992-95 рр.) становила 98118 ц/га. Продуктивність стоколосу за п’ять 5-річних періодів досліджень
знаходилась в межах 91-148 ц/га, забезпечуючи на 5-й рік використання
98-141, а на 6-й (1995 р.) – 100 ц/га сіна. За десятирічний період (198291 рр.) кормова продуктивність стоколосу не знижувалась менше 130 ц/га
незалежно від року використання травостою.
Високою продуктивністю відзначались тимофіївка лучна, лисохвіст
лучний і бекманія звичайна, середня урожайність яких за 16-25 років досліджень становила відповідно 109,8, 105,9, 102,1 ц/га, а також грястиця
збірна та костриця східна – 96,7 і 93,4 ц/га. Продуктивність тимофіївки і
грястиці в п’яти 5-річних циклах використання знаходилась в межах 82143 і 63-129 ц/га відповідно, а лисохвосту та бекманії (3 цикли по 5 років) –
70-141 і 70-152 ц/га, причому травостій лисохвосту ще на 6-9 роки використання (1992-95 рр.) забезпечував урожайність 94-115 ц/га.
Дещо нижчою була середня урожайність костриці червоної та лучної,
пажитниці багаторічної, тонконога болотного і мітлиці велетенської –
85,6-75,6 ц/га. За три п’ятирічні цикли використання продуктивність костриці червоної та лучної знаходилась в межах 52-135 і 57-109 ц/га відповідно, а тонконога болотного – 60-104 ц/га. Урожайність мітлиці велетенської (5 циклів по 5 років використання) коливалась від 42 до 93 ц/га, а
пажитниці за 3 роки використання (на 4-й повністю випадала) – 7191 ц/ га.
Найнижчою серед досліджуваних трав середня кормова продуктивність була у костриці овечої – 69,0 ц/га. Але слід зауважити, що в одновидовому травостої на торфовищі вона забезпечувала стабільну урожайність
в межах 58-75 ц/га протягом 4 років використання (на 5-й рік випадала),
яку не можна отримати в звичних для неї, як ксеромезофіта (ксерофіта),
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умовах зростання. Це підтверджує висновки ряду вчених (М. П. Кроткий,
1912; А. В. Прозоровский, 1940; А. П. Шенников, 1942; H. Ellenberg, 1953,
1954 та ін.), узагальнені Т. А. Работновим [10], що оптимальний розвиток
видів в одновидових посівах приурочений до інших умов (зокрема зволоження і родючості ґрунту), ніж у змішаних посівах.
У таблиці 2 представлена усереднена за період досліджень кормова
продуктивність трав по роках використання травостою. Аналіз узагальнених результатів показує, що продуктивне довголіття найменшим було у
пажитниці багаторічної (3 роки) і костриць овечої та східної (4 роки), які
за цей період давали стабільний урожай, але потім випадали з посівів. У
костриці лучної зниження продуктивності відмічено на 5-ий рік використання, у тимофіївки, грястиці і тонконога болотного на 6-й рік. Стоколос,
мітлиця, бекманія та костриця червона показували стабільну урожайність
упродовж 5-6 років незалежно від року використання, а лисохвіст і очеретянка забезпечували 100 і більше ц/га сухої маси трав ще на 9-й рік використання травостою.
Щоб визначити вплив агрометеорологічних умов на врожайність
трав, з досліджуваного ряду вибрано 6 видів, у яких цикли формування та
використання травостоїв проходили паралельно в часі і просторі.
Аналізувалась продуктивність за 4-річні періоди використання. Таким
чином виділено три цикли досліджень (1982-85, 1996-99, 2002-05 рр.), які
охоплюють ВП по забезпеченості від дуже вологого до гостро засушливого.
Усереднена по всіх видах урожайність була найвищою у роки із середньою та близькою до неї забезпеченістю опадами (25-75 %) – 115,8 ц/ га.
Дещо нижчою вона була у вологі та дуже вологі ВП (забезпеченість <
25 %) – 112,0 ц/га. Найнижчою продуктивність трав була у роки із засушливими та гостро засушливими періодами вегетації (забезпеченість >
75 %) – 94,7 ц/га.
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грястиця
збірна

в
нк
100,3
99,0
106,3
98,0
86,3
49,0

костриця
овеча

н
щк
66,5
75,0
70,0
67,0

мітлиця
велетенська
нв
к
85,0
76,0
76,8
72,4
68,8
73,0

стоколос
безостий
в
к
109,8
131,4
130,3
119,8
113,8
100,0

тимофіївка
лучна
в
нк
117,8
119,4
116,3
103,4
97,8
71,0

костриця
лучна
нв
нк
89,3
85,3
88,8
83,5
66,7

пажитниця
багаторічна
н
нк
76,0
91,0
87,0

костриця
червона
н
к-нк
94,3
83,0
83,3
87,3
77,0

костриця
східна

очеретянка
звичайна

бекманія
звичайна

лисохвіст
лучний

Середньозважена кормова продуктивність за роки досліджень (суха речовина, 2 укоси), ц/га
ксеромезофіти
мезофіти
гігромезофіти
тонконіг
болотний

нв
в
в
в
нв
к-нк
к
к
к
к-нк
1
102,5 101,0 134,6 88,5
71,3
95,8
2
110,0 101,3 133,0 98,0
77,3
98,4
3
113,7 107,3 136,8 101,0 84,7
100,2
4
105,3 105,7 132,0 91,0
83,7
95,8
5
99,3
95,3 127,8
74,7
6
113,0
118,0
49,0
7
115,0
111,0
8
94,0
98,0
9
100,0
107,0
Ū4
69,6
100,9
77,6
122,8 114,2
86,7
84,7
87,0
107,9 103,8 134,1 94,6
79,3
97,2
Ū5
98,0
75,8
121,0 110,9
82,7
85,0
106,2 102,1 132,8
78,3
Ū6
89,8
75,3
117,5 104,3
107,3
130,4
73,4
Ū9
105,9
122,0
Пояснення скорочень до цієї та наступних таблиць:
Ū4,5,6,9 – середня продуктивність багаторічних злаків за 4-и, 5-ти, 6-ти та 9-ти річні періоди використання травостою, ц/га;
н – низові; нв – напівверхові;
щк – щільнокущові;
к-нк – кореневищно-нещільнокущові;
в – верхові;
нк – нещільнокущові;
к – кореневищні

Рік використання
травостою

2. Кормова продуктивність багаторічних лучних злаків в одновидових посівах на осушуваних
торфових ґрунтах (Сарненська ДС, 1982-2007 рр.)
Середня
продуктивність по
всіх видах трав, ц/га

У всіх видів, незалежно від біо екологічних груп, найменша урожайність відмічена у роки з недостатньою кількістю опадів (засушливі та гостро засушливі). У 3-х видів – грястиці, тимофіївки і очеретянки, середня
продуктивність була найвищою у ВП із середньою та близькою до неї забезпеченістю опадами, відповідно 117,7, 129,2 та 136,7 ц/га сухої маси
трав. У ВП з надлишковими опадами (дуже вологий, вологий) середня
урожайність грястиці та тимофіївки знижувалась на 11 %, а у періоди з
недостатньою кількістю опадів – на 29 та 24 % відповідно. Вплив забезпеченості опадами на продуктивність очеретянки був незначним: у аналогічні періоди її урожайність знижувалась, у середньому, на 2 і 9 %. В інших
3-х видів – стоколосу, костриці лучної та мітлиці, продуктивність за роки
із середньою та близькою до неї забезпеченістю опадами становила, відповідно 129,3, 97,8 та 84,3 ц/га. У вологі та дуже вологі ВП спостерігалось
незначне зростання урожайності даних видів (на 1-3 %), а у роки з малою
кількістю опадів – зниження: у стоколосу на 22,3 %, у костриці лучної на
19,0 %, у мітлиці на 4,7 %. Таким чином, підвищена кількість опадів мала
незначний (позитивний або негативний) вплив на продуктивність досліджуваних трав, тоді як недостатня кількість знижувала урожайність всіх
без виключення видів, особливо стоколосу, тимофіївки та грястиці.
Найменший вплив кількість опадів мала на стабільність урожаїв мітлиці
велетенської та очеретянки звичайної.
Серед досліджуваних видів трав найвищу насіннєву продуктивність
мали тимофіївка лучна, очеретянка звичайна, грястиця збірна та пажитниця багаторічна. Середня урожайність насіння за роки досліджень даних
видів становила: у тимофіївки – 4,3, в очеретянки та грястиці – по 3,9, у
пажитниці – 3,7 ц/га. Дещо нижчою вона була у стоколосу безостого та
бекманії звичайної – по 2,9 ц/га, а також костриці східної (2,7), лучної (2,5)
та червоної (2,0) і лисохвосту лучного – 2,4 ц/га. Найнижча урожайність
була у мітлиці велетенської – 1,6 ц/га, тонконога болотного та костриці
овечої – по 1,3 ц/га.
Тимофіївка з 24-років досліджень у 15-ти (або 62,5 % часу) давала
урожайність насіння від 4 до 5,8 ц/га, у 6-ти – від 3 до 4 ц/га і тільки в 3‑х
роках (6-7‑річні травостої) вона становила 1,7-2,8 ц/га. Насіннєва продуктивність очеретянки в 13-ти роках з 24-х (54 %) була в межах від 4 до 6,3 ц/
га, а в 4-х – від 3 до 4 ц/га. При цьому на 6–8 роки використання травостою
(1992-94 рр.) урожайність її насіння становила 4,2-5,1 ц/га, а на 9-й – 2,3 ц/
га. Грястиця протягом 11-ти років з 23-х (47,8 %) забезпечувала стабільну
урожайність на рівні 4-7,1 ц/га, а 5 років (21,7 %) – від 3 до 4 ц/га.
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Високу урожайність насіння (більше 3 ц/га) протягом 14-ти років з
24-х (або 58,3 % часу) забезпечував стоколос, бекманія (8 років з 15-ти),
костриця лучна (8 з 18-ти). Цікава динаміка насіннєвої продуктивності
спостерігалась у лисохвосту лучного протягом 9-річного циклу використання травостою: 2-4-й роки – 1,8-2,0 ц/га насіння, 5-6-роки – 3,7-4,7 ц/га,
7-8-й – 3,4-3,8 і на 9-й рік – 2,5 ц/га насіння.
Усереднена за період досліджень насіннєва продуктивність трав за
роками використання травостою представлена у таблиці 3. Найменшим
продуктивне довголіття на осушених торфових ґрунтах було у пажитниці
багаторічної – 3 роки та у костриць овечої і східної – 4 роки, які після цього випадали з посівів. Костриці лучна і червона та бекманія давали високий урожай насіння протягом 5-ти років, у тимофіївки, грястиці та стоколосу продуктивність дещо знижувалась тільки на 6-й, а у лисохвосту та
очеретянки аж на 9-ий рік використання.
Для встановлення впливу агрометеорологічних умов на урожайність
насіння трав, проведено аналіз продуктивності трьох найбільш урожайних
видів, що належать до різних біо екологічних груп. Вибрано два десятирічні періоди, які найбільше відрізнялись за погодними умовами. Так з
перших 10-ти років (1983-1992 рр.) 3 ВП були дуже вологими, 2 – вологими, 2 – середніми і 3 – середньо сухими. У друге десятиліття (19982007 рр.) тільки одного року ВП був вологий і одного – середньо вологий,
решту років відзначались 2-ма сухими, 2-ма засушливими і аж 4-ма гостро
засушливими періодами вегетації.
Отже, за «вологе» десятиріччя продуктивність очеретянки не знижувалась нижче 5 ц/га насіння і незалежно від року використання травостою
знаходилась в межах 5-6,3 ц/га. У тимофіївки за цей же період продуктивність вище 5 ц/га насіння була протягом 7-ми років (1986-92 рр.), а у грястиці – протягом 5-ти (1986-90 рр.). У «посушливе» ж десятиліття урожайність насіння очеретянки тільки 4 роки була на рівні 3,0-3,8 ц/га, решту
років її урожайність не перевищувала 3 ц/га. Урожайність грястиці тільки
в 2007 році була високою (7,1 ц/га), 4 роки знаходилась в межах 3,5-4,7 ц/
га, в інші роки була значно нижчою. Найбільшою стабільністю урожаїв по
роках цього десятиліття відзначалась тимофіївка. Хоч її урожайність в порівнянні з «вологим» періодом також знизились, але протягом 8-ми років
з десяти вона була в межах 3,1-4,9 ц/га.
Для встановлення рівня адаптації та ефективності господарського
використання різних типів багаторічних злаків в одновидових посівів,
нами було проаналізовано продуктивність трав у розрізі біоекологічних
груп (табл. 4), до яких вони належать (див. табл. 2).
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Рік
використання
травостою

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ū4
Ū5
Ū6
Ū9

4,1
4,0
3,7

1,1

костриця
овеча

4,5
4,2
4,3
3,7
3,3
2,4

грястиця
збірна

2,1
0,4
1,0
1,0

мітлиця
велетенська
1,6
1,5
1,5

1,6
1,5
2,0
1,2
1,5
1,5

стоколос
безостий
3,0
3,0
2,7

3,5
2,5
3,3
2,8
2,8
1,2

тимофіївка
лучна
4,4
4,3
3,9

4,1
4,7
4,7
4,3
3,8
1,7

костриця
лучна
2,5
2,5

2,1
2,5
3,0
2,5
2,2

пажитниця
багаторічна
3,6

4,1
3,7
3,0

костриця
червона
2,0
2,0

2,9
1,8
1,5
1,6
2,0

лисохвіст
лучний
2,3
1,8
2,1
2,0
2,2
4,7
3,4
3,8
2,5
2,1
2,1
2,5
2,8

бекманія
звичайна
2,9
3,0

3,2
2,6
2,7
3,0
3,5

2,5
4,1
4,4
4,0
3,8
5,5
4,2
4,5
2,3
3,7
3,8
4,0
3,9

очеретянка
звичайна

Середньозважена насіннєва продуктивність за роки досліджень, ц/га
костриця
східна
2,7

2,6
2,7
2,7
2,7

1,3
1,3
1,3

1,4
1,4
1,3
1,0
1,4
1,6

тонконіг
болотний

3. Насіннєва продуктивність лучних злаків в одновидових посівах на осушуваних торфових
ґрунтах (Сарненська ДС, 1982-2007 рр.)

2,7

2,8
2,6
2,8
2,5

Середня
продуктивність
по всіх видах
трав, ц/га
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4. Кормова та насіннєва продуктивність біоекологічних груп
лучних злаків в одновидових посівах на осушуваних торфових
ґрунтах (1982-2007 рр.)
Біоекологічні групи
багаторічних лучних злаків

Кількість
видів

ксеромезофіти
мезофіти
гігромезофіти
За висотою росту низові
та характером
напів верхові
облистненості
верхові
щільно кущові
За характером
нещільно кущові
пагоноутворення
і типом кореневої К о р е н е в и щ н о
нещільно кущові
системи
кореневищні
Середньозважені:

2
6
5
3
4
6
1
4

По відношенню
до вологи

Середня продуктивність трав,
ц/га
кормова
насіннєва
82,9
2,6
93,1
2,8
101,4
2,6
79,0
2,3
85,4
2,0
108,7
3,4
69,0
1,3
93,2
3,6

3

89,3

1,9

5
13

104,3
94,7

2,8
2,7

Як видно з наведених даних, найвищу кормову продуктивність в даних умовах забезпечували гігромезофіти (101,4 ц/га), які перевищували
мезофітів на 8,2 %, а ксеромезофітів – на 18,2 %. При розподілі трав на
групи за висотою росту та характером облистненості найбільш продуктивними були верхові злаки, які давали, в середньому, 108,7 ц/га. Урожайність
напів верхових та низових трав була нижчою на 21-27 %. При розподілі на
групи за характером пагоноутворення та типами кореневої системи, найбільш урожайними були кореневищні злаки (104,3 ц/га). Дещо нижчою
була продуктивність нещільно кущових та кореневищно нещільно кущових багаторічних злаків – 89,3-93,2 ц/га.
На основі проведених досліджень та аналізу отриманих даних (табл.
2, 4) лучні злакові трави за потенціалом кормової продуктивності в одновидових посівах на осушуваних торфових ґрунтах (суха речовина за 2 укоси) розподілено на такі групи: низькопродуктивні – щільно кущові ксеромезофіти, нетипові для торфових ґрунтів, які протягом короткого періоду
використання (до 3-4 років) здатні забезпечувати середню урожайність до
70 ц/га (костриця овеча); середньої продуктивності – низові та напів верхові мезофіти (мітлиця велетенська, пажитниця багаторічна, костриці
лучна та червона) і гігромезофіти (тонконіг болотний), які протягом 4-6-ти
(пажитниця до 3‑х) років використання травостою, забезпечують середню
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продуктивність від 70 до 90 ц/га; високопродуктивні – верхові (костриця
східна, грястиця збірна, бекманія звичайна) та напів верхові (лисохвіст
лучний) гігромезофіти (грястиця – ксеромезофіт [4]), які за 4-6-річний і
більше (лисохвіст) період використання здатні підтримувати середню урожайність сіна на рівні 90-110 ц/га; дуже високопродуктивні – верхові мезофіти (тимофіївка лучна, стоколос безостий) та гігромезофіти (очеретянка звичайна), травостої яких протягом 5‑ти і більше (очеретянка) років
використання здатні забезпечувати середню урожайність вище 110 ц/га.
Найвищу насіннєву продуктивність в умовах осушуваного торфовища забезпечували верхові злаки – в середньому 3,4 ц/га насіння, які значно
випереджали напів верхові та низові трави, урожайність яких становила,
відповідно, 2,0 та 2,3 ц/га. Нещільно кущові злаки забезпечували середній
збір насіння 3,6 ц з гектара і переважали за урожайністю кореневищні
(2,8 ц/га), кореневищно нещільно кущові та щільно кущові види (1,0-1,3 ц/
га). Урожайність насіння мезофітів (2,8 ц/га) дещо переважала продуктивність гігро– та ксеромезофітів (2,6 ц/га).
Висновки. Встановлено, що найбільшим потенціалом кормової продуктивності серед багаторічних лучних злаків на меліорованих органогенних ґрунтах в одновидових посівах володіють верхові та напів верхові
трави, які протягом 5-6-річного періоду використання забезпечують урожайність на рівні 90-110 (костриця східна, грястиця збірна, бекманія звичайна, лисохвіст лучний) і більше (тимофіївка лучна, стоколос безостий,
очеретянка звичайна) центнерів сіна з гектара. Високу насіннєву продуктивність в даних умовах забезпечують костриця східна, бекманія звичайна, стоколос безостий, насінники яких протягом 5-ти і більше років використання дають від 2,5 до 3,5 ц/га насіння. Пажитниця багаторічна до 3-х
років, а грястиця збірна, тимофіївка лучна і очеретянка звичайна, протягом
такого ж періоду забезпечують урожайність більше 3,5 ц насіння з гектара.
Понаднормова кількість опадів за вегетацію має незначний (в залежності
від виду – позитивний або негативний) вплив на кормову продуктивність
злаків, тоді як недостатня – помітно знижує урожайність трав (як кормову,
так і насіннєву) усіх без виключення видів.
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Розглянуто питання енергетичної ефективності післяжнивних по-

Інтенсифікація кормовиробництва супроводжується зростанням
енергоємності продукції. Для виявлення резервів її збільшення проводять
біоенергетичну оцінку технології вирощування кормових культур у тому
числі й післяжнивних.
Післяжнивні посіви акумулюють в кормах значну кількість валової
енергії, що становить орієнтовно 55-60% основних посівів. Порівняння
показників виходу валової енергії врожаю з сукупними її витратами на
його вирощування дає змогу встановити найбільш енергоємні післяжнивні культури.
Для визначення продуктивності корму за кількістю накопичуваної в
ньому енергії використовують два показники: вихід валової (ВЕ) і вихід
обмінної енергії (ОЕ). Саме ці показники визначають дійсну енергетичну
цінність вирощеного корму. Обмінна енергія – та яка використовується в
процесах обміну речовин організму тварин, і вона є основним показником
цінності корму. У зв’язку з цим показник ОЕ завжди нижчий за показник
ВЕ. Енергетичний коефіцієнт (Ек) визначали за вмістом сухої речовини в
урожаї в ц/га та вмістом валової енергії (ВЕ) у сухій речовині у гДж/га, як
співвідношення валової енергії врожаю і кількості сукупної енергії, затраченої на його вирощування. Коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее)
обчислювали співвідношенням обмінної енергії ОЕ і тими ж витратами
сукупної енергії на вирощування врожаю, що і при визначенні енергетичного коефіцієнта [2].
Вміст обмінної енергії у кормі розраховували, використовуючи коефіцієнти перетравності кормів згідно з довідниками [3].
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Витрати сукупної енергії на одиницю площі визначали за технологічними картами вирощування сільськогосподарських культур в умовах
Лісостепу України.
Біоенергетичну ефективність технології вирощування післяжнивних
кормових культур визначали за енергоємністю сухої речовини, кормових
одиниць, перетравного протеїну. Так при вирощуванні зернових, зернобобових та капустяних культур більшу частку у витратах сукупної енергії
займають паливо і насіння і меншу – витрати на техніку, живу працю, кінний і ручний інвентар [1].
Згідно наших досліджень, у 2006 році найвищий енергетичний коефіцієнт забезпечував чистий посів гірчиці білої та її сумішки з вівсом,
відповідно – 3,4 та 3,3. Дещо нижчим він був при вирощуванні редьки
олійної та її сумішки з вівсом, відповідно – 3,1 і 3,2, та в чистому посіві
тифону – 3,1. Найменший енергетичний коефіцієнт (2,3) виявився в сумісному посіві горох + овес.
Обмінна енергія, нагромаджена урожаєм, була вищою при вирощуванні сумішки гірчиця біла + овес, вона становила 33,9 гДЖ/га, а найменше її було в посіві сумішки тифон + жито озиме – 26,2 гДЖ/га.
У чистому посіві гірчиці білої, сумішці гірчиця біла + овес та в чистому посіві тифону коефіцієнт енергетичної ефективності був найвищий і
становив 1,9, а найменший він був в сумішці горох + овес (табл. 1).
Порівняно з 2006 роком біоенергетична ефективність післяжнивних
посівів у 2007 році була нижчою за всіма показниками, що обумовлювалось гіршими погодними умовами. Так, у 2007 році найвищий енергетичний коефіцієнт забезпечувався в чистому посіві гірчиці білої та її сумішці
з вівсом, відповідно – 3,1 та 3,0, що на 0,3 менше ніж у 2006 р. Знизився
енергетичний коефіцієнт на 0,2 також в чистому посіві редьки олійної найменшим цей коефіцієнт (2,2) був у сумісному посіві горох + овес.
Кількість обмінної енергії нагромадженої урожаєм післяжнивних
посівів у 2007 році була також нижчою ніж в 2006 році. Так, в кормах сумішки гірчиці білої + овес вона становила 31,0 гДЖ/га, що на 2,9 гДж/га
менше ніж в 2006 році. Найменше обмінної енергії, як і в 2006 році, нагромадилось у посіві сумішки тифон + жито озиме – 24,4 гДЖ/га.
Найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності в чистому посіві
гірчиці білої був 1,8, а найвищий у посіві горох + овес – 1,1. У посівах
редьки олійної, редьки олійної з вівсом, ріпаку озимого з житом озимим та
в сумішці тифон + жито озиме енергетичний коефіцієнт становив 1,5 (табл.
2).
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Горох + овес
Гірчиця біла
Гірчиця біла +
овес
Редька олійна
Редька олійна
+ овес
Ріпак озимий
Ріпак озимий
+жито озиме
Тифон
Тифон + жито
озиме

Культура,
сумішка
2,89
3,43
3,61
3,10
2,97
2,49
2,76
2,72
2,46

17,4

17,8

18,1

16,1

16,9

16,0

16,6

суха
речовина

5,56

7,24

7,05

6,53

6,26

6,49

9,31

5,95
8,04

кормові
одиниці

0,51

0,62

0,59

0,57

0,45

0,49

0,51

0,49
0,53

протеїн

Енергоємність 1 т, гДж

Витрати
сукупної
енергії,
гДж
22,8
16,9

46,1

491

49,6

46,7

57,7

54,6

56,8

Вихід
валової
енергії,
гДж/га
51,6
57,2

2,8

3,1

2,9

2,9

3,2

3,1

3,3

2,3
3,4

Енергетичний
коефіцієнт

26,2

29,9

29,5

28,4

27,8

28,3

33,9

27,1
31,5

Обмінна
енергія,
гДж/га

1,6

1,9

1,7

1,8

1,5

1,6

1,9

1,2
1,9

Коефіцієнт
енергетичної
ефективності
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Горох + овес
Гірчиця біла
Гірчиця біла +
овес
Редька олійна
Редька олійна
+ овес
Ріпак озимий
Ріпак озимий
+жито озиме
Тифон
Тифон + жито
озиме

Культура,
сумішка
2,77
3,14
3,28
2,86
2,89
2,32
2,38
2,31
2,27

17,4

17,8

18,1

16,1

16,9

16,0

16,6

суха
речовина

4,82

5,31

5,27

5,39

6,04

5,60

7,78

5,52
6,86

кормові
одиниці

0,46

0,52

0,49

0,53

0,42

0,44

0,45

0,43
0,47

протеїн

Енергоємність 1 т, гДж

Витрати
сукупної
енергії,
гДж
22,8
16,9

43,3

44,1

44,9

44,1

49,7

51,0

52,8

Вихід
валової
енергії,
гДж /га
49,3
53,3

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

2,9

3,0

2,2
3,1

Енергетичний
коефіцієнт

24,4

25,6

25,5

25,8

27,3

26,3

31,0

26,1
29,1

Обмінна
енергія,
гДж /га

1,5

1,6

1,5

1,6

1,5

1,5

1,8

1,1
1,7

Коефіцієнт
енергетичної
ефективності

2. Біоенергетична ефективність кормових культур та їх сумішок у післяжнивних посівах 2007 р.

Таким чином, за даними досліджень 2006-2007 рр., можна зробити
висновок, що найбільш біоенергетичними і енергоємними є післяжнивні
чисті посіви гірчиці білої та сумішки вівса з редькою олійною та гірчицею
білою.
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РІСТ РОСЛИН КУКУРУДЗИ В СУМІСНИХ ПОСІВАХ ІЗ
ЗЕРНОБОБОВИМИ, ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ
СТОЯННЯ КОМПОНЕНТІВ
Представлено експериментальні дані щодо динаміки висоти рослин
ранньої та середньостиглої кукурудзи в сумісних посівах із соєю та кормовими бобами, залежно від густоти стояння компонентів.
Кукурудза – одна з найважливіших сільськогосподарських культур у
світі. Зелена та силосна маса її є чудовим кормом для тварин в усіх його
регіонах. Вона багата на вуглеводи, однак протеїн в зеленій масі кукурудзи, яку збирають у період викидання волоті – молочної стиглості містить
мало незамінних амінокислот і тому є неповноцінним (3).
Нестача білка в раціоні тварин зменшує продуктивність та призводить до перевитрати кормів на 30-45%, хворобливості худоби та підвищує
собівартість продукції тваринництва на 22-28 % (2).
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Для одержання збалансованих за білком і амінокислотами кормів у
зеленому конвеєрі все частіше застосовують сумісні посіви кукурудзи із
зернобобовими. Корм із сумішок при правильному доборі компонентів має
більше поживних речовин. Силос, виготовлений із зеленої маси
кукурудзяно-бобової сумішки, порівняно з кукурудзяним силосом, має
меншу кислотність, кращий вітамінний склад, значно більший вміст білка,
каротину і особливо незамінних амінокислот (1).
У злаково-бобових сумішках, порівняно з чистими посівами, краще
використовуються умови зовнішнього середовища. При сумісному вирощуванні стебла і листя злакових і бобових культур розміщуються в різних
ярусах, що сприяє повнішому засвоєнню сонячної енергії (6).
Проте, поряд з очевидними перевагами, сумісні посіви кукурудзи з
бобовими мають і свої недоліки, що проявляється у пригніченні росту однієї рослини іншою, і як наслідок – зниженні її продуктивності. Все ж на
сьогодні ще недостатньо вивчено взаємовплив їх компонентів. Тому визначення їх видового складу і співвідношення в сумішках є резервом підвищення урожайності.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили на полях стаціонарної сівозміни лабораторії кафедри рослинництва та кормовиробництва Агрономічної дослідної станції (АДС) НАУ. Ґрунти дослідної
ділянки – чорноземи типові мало гумусні. Вміст гумусу в шарі (0-20 см) –
4,58 %, (0-50 см) – 4,38 %. Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної, рН сольової витяжки – 6,83-7,3. Сума увібраних основ досягає
22,9-33,2 мг-екв. на 100 г ґрунту.
Попередником для сумісних посівів кукурудзи з зернобобовими була
озима пшениця.
Посівна площа ділянки – 100 м2, облікової – 60 м2, повторність досліду чотириразова, метод розміщення ділянок у повторності – систематичний. Вирощування сумісних посівів кукурудзи із зернобобовими культурами проводили за поліпшеною технологією для даної зони.
Сівбу проводили в першій декаді травня. Висівали ранньостиглий і
середньостиглий гібриди кукурудзи з середньостиглими сортами кормових бобів та сої.
Результати досліджень. Характер росту і розвитку рослин у сумісних посівах, порівняно з одновидовими, помітно відрізняється. Так, за
даними Г.І. Мусатова (5), О.С. Кузьменка (4), більш холодостійкі і ранньостиглі порівняно з кукурудзою кормові боби в сумісних посівах швидко ростуть і використовують багато вологи й поживних речовин, чим пригнічують розвиток рослин кукурудзи. Біологічні властивості сої співпадаКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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ють з цими ж властивостями з соєю тому їх сумісне вирощування вважається найбільш ефективним (7).
У наших дослідженнях ріст кукурудзи до фази 7-8-го листка при сумісному вирощуванні з бобовими не відрізнявся від одновидових посівів.
Це пояснюється тим, що на початку її вегетації рослини однаково забезпечені вологою, світлом та поживними речовинами. У більш пізніх фазах
розвитку кукурудзи з бобовими ріст рослин злакового компонента значно
відрізняється від одновидових посівів.
Взаємовідносини компонентів в сумісних посівах залежать від просторового розподілу рослин в сумішці і від густоти їх стояння (табл. 1).
Дані, наведені в таблиці 1 та на малюнку 1, показують, що ранньостигла кукурудза Говерла МВ в сумісних та одновидових посівах переважає
за висотою середньостиглу Комету МВ. Із загущенням посівів кормовими
бобами висота рослин кукурудзи, через 40 діб після сівби зменшується,
порівняно з чистою кукурудзою.
Через 2 місяці від початку вегетації при збільшенні норми висіву
кормових бобів у сумішці до 260 тис. рослин/ га ранньостигла кукурудза
була на 14 см нижчою, порівняно з контролем, а середньостигла – на 20.
Це можна пояснити тим, що період вегетації кормових бобів є меншим ніж у кукурудзи, і на 50-у добу після сівби їх лінійний ріст майже
припиняється. В результаті – зменшується їх конкурентний вплив на кукурудзу, покращуються умови її росту, що проявляється у збільшенні висоти
рослин.
Рослини кормових бобів, навпаки, із загущенням «витягуються» і у
варіанті з максимальною нормою їх висіву на період збирання були на 1722 см вищими, порівняно з контролем.
При сумісному вирощуванні кукурудзи із соєю періоди сповільненого та інтенсивного росту надземних та підземних органів цих культур
збігаються, що ставить їх у відносно однакові умови використання життєво необхідних факторів зовнішнього середовища. Так, найвищу висоту
ранньостиглої кукурудзи на період збирання було зафіксовано при густоті
стояння компонентів 80 + 175 тис. рослин/ га, а середньостиглої – 60 +
175 тис. рослин/ га. Проте, при подальшому загущенні посівів соєю до
220 тис. рослин/ га висота рослин кукурудзи гібриду Говерла МВ знизилась на 15 см, а Комета МВ – на 6.
Як і в сумішках кукурудзи з кормовими бобами, висота рослин сої
теж вища, порівняно з її одновидовими посівами.
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1. Динаміка висоти рослин сумішки кукурудзи з кормовими
бобами, залежно від густоти стояння компонентів АДС НАУ,
2007-2008 рр.
Висота рослин, (см) через … діб після сівби
30
40
50
60
кормові
боби

кукурудза

кормові
боби

кукурудза

кормові
боби

80

кукурудза

Кукурудза
Говерла МВ
Кормові
боби
Кукурудза
+ кормові
боби
Кукурудза
+ кормові
боби
Кукурудза
+ кормові
боби
Кукурудза
+ кормові
боби
Кукурудза
Комета МВ
Кормові
боби
Кукурудза
+ кормові
боби
Кукурудза
+ кормові
боби
Кукурудза
+ кормові
боби
Кукурудза
+ кормові
боби

кормові
боби

культури

густота
рослин
на період
збирання,
тис.рослин/га

кукурудза

Варіант досліду

36,8

-

82,3

-

180,3

-

220,2

-

34,2

-

58,3

-

75,3

-

75,3

360
80+260

36,7

34,3

74,2

67,2

170,3

92,2

206,3

92,2

80+215

37,2

33,8

76,3

65,9

173,5

90,5

209,1

90,5

80+170

36,7

33,7

78,5

63,3

175,6

87,3

210,5

87,5

80+145

37,0

33,9

80,6

60,2

178,5

84,5

215,3

84,3

60

36,2

-

76,2

-

178,9

-

193,2

-

360

-

34,2

-

69,2

-

75,2

-

94,3

60+260

36,2

33,9

63,2

67,6

165,5

92,6

195,3

92,6

60+215

35,7

33,7

65,1

64,5

167,2

89,3

197,1

89,2

60+170

35,9

34,2

67,3

62,2

170,6

87,2

200,6

87,6

60+145

36,0

34,3

70,6

58,2

173,2

94,6

206,2

75,2
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2. Динаміка висоти рослин сумішки кукурудзи з соєю залежно
від густоти компонентів, АДС НАУ, 2007-2008 рр.
Висота рослин (см) через … діб після сівби
30
40
50
60

18,1

80+220

37,2

17,8

80+175

36,8

80+145

соя

-

кукурудза

370

соя

-

кукурудза

36,9

соя

80

кукурудза

Кукурудза
Говерла МВ
Соя
Кукурудза
+соя
Кукурудза +
соя
Кукурудза +
соя
Кукурудза
Комета МВ
Соя
Кукурудза +
соя
Кукурудза +
соя
Кукурудза +
соя

соя

культури

густота
рослин
на період
збирання,
тис. рослин/га

кукурудза

Варіант досліду

82,3

-

180,3

-

220,6

-

34,3

-

64,3

-

76,3

78,4

42,2

176,3

72,5

208,6 88,6

17,9

85,6

40,7

183,6

70,6

223,3 85,2

36,7

18,3

80,2

38,3

179,5

67,4

218,5 83,6

60

36,3

-

76,3

-

178,2

-

210,2

-

370

-

17,6

-

34,6

-

64,3

-

76,3

60+220

36,1

17,8

73,3

40,7

165,2

70,5

208,2 86,6

60+175

35,9

18,3

76,1

38,3

167,3

68,9

214,4 84,2

60+145

36,1

18,2

70,3

36,2

170,5

65,3

212,3 82,6

Висновки. Ранньостиглий гібрид кукурудзи Говерла МВ вищий порівняно із середньостиглим Комета МВ.
При сумісному вирощуванні кукурудзи із бобовими краще росли і
розвивались рослини злакового компонента у сумішці з соєю, а ніж з кормовими бобами.
Із збільшенням густоти стояння компонентів в сумісних посівах висота рослин загалом збільшувалась, і лише в сумішці кукурудзи із соєю
при насиченні бобовим компонентом до 220 тис. рослин/ га – зменшилась.
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Рис. 1. Висота рослин кукурудзи в сумісних посівах із
зернобобовими культурами, залежно від густоти стояння
компонентів
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VARIATIONS IN AND EFFECTS OF HARVESTING YEAR
AND ENSILING DATE ON QUALITIES OF GRASS AND
MAIZE SILAGES
ABSTRACT
The aim of the present work was to compare nutritive value of grass silage
produced during 1998-2006 and maize silage produced during 2004-2006 and
to estimate the effects of ensiling time and year on forage quality. Compared
with grass silage quality variation, maize silage quality is less variable.
According to average values of many quality indicators maize silage quality
increased annually: starch, crude fat, metabolisable energy concentrations increased, whereas fibre contents declined. Average grass silage quality of each
year varied inappreciably, but the silage fermentation quality improved annually. Grass silage was characterised by the best feeding value when produced
until May 20, and later metabolisable energy, crude protein and organic matter
digestibility declined until the period of June 21-25. Harvesting date also affected maize silage quality, but not so markedly.
INTRODUCTION
Silage is produced from different plant species at different stages of maturity using different silage making technologies. As a result, this forage type is
subject to great variability regarding its quality. For most herbaceous crops,
forage quality decrease with maturity, i.e. fibre levels increase, protein and digestibility decrease (Butkute, Paplauskiene, 2004, Rinne, Nykänen, 2000).
Maize quality variation regularities are different than those in cool-season
grasses. In maize most of the energy is in the grain and immature crops have a
lower proportion of grain in the silage (Lauer, 2005). CP concentration declines
with increasing maturity, averaging a drop of 2 percentage units from soft dough
to no milkline and fibre concentration declines from soft dough to 1/2 milk line
(Wiersma et al., 1993). Maize grown under the low-yield drought conditions has
higher CP, lower fibre concentration than that in more temperate year (Crasta et
al., 1997; Wiersma et al., 1993). The aim of this research was to summarise the
data of silage analyses of several years and to estimate the effect of harvesting
112
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time, and year on the quality of grass and maize silage produced on Lithuanian
farms.
Materials and methods. In the current study we discuss results of silage
analyses that include quality of grass silage produced on individual farms and
agricultural partnerships before end of June 1998-2006 and of maize silage
produced in 2004-2006. Samples of undried, unground grass silage and dried,
ground maize silage were analysed by near infrared spectroscopy (NIRS). Fresh
grass silage samples were scanned on a monochromator NIRS 6500 (Perstorp
Analytical, USA) equipped with a Transport Module by using high moisture /
high fat cell. Silage samples of natural moisture are well mixed, chopped into
particles not larger than 3 cm, and wrapped in the cling film 235/0412/03 from
Merck. The samples were scanned with three repetitions. The reflectance spectra (log 1/R) from 400 to 2500 nm were recorded at 2-nm intervals. Quality of
grass silage was predicted by the equations, developed at the Laboratory of
Agricultural Advisory Service (ADAS, England). Here we analyse the data of
prediction, recalculated to the indicators of grass silage quality which are used
for the ration formulation. Samples of maize silage were dried at (65±5) °C and
ground by Cyclotec mill with 1 mm sieve, scanned by the NIRS-6500 using
Spinning Module. For the prediction of quality of maize silage we used the
equations, developed at the laboratory VDLUFA (Germany). Indicator of maize
silage fermentation was calculated according to VDLUFA methodology under
the data dry matter (DM) and pH. Values of pH were measured ionometrically
for both grass and maize silage, DM – gravimetrically for maize silage, while
DM for grass silage was predicted by NIRS.
Results and discussion. Grass silage was noted for especially high variability (Table 1). It varied from high metabolisable energy (ME) – 12.9 MJ kg-1
DM to very low – 6.3 MJ kg-1 DM. The lowest and the highest ME values differed twice in grass silage, i.e. 6.6 MJ/kg DM, while for maize silage they differed by 2.85 MJ kg-1 DM. Similar regularities are specific to the other silage
quality indicators: crude protein (CP) and pH values. CP content in individual
samples varied from 80 to 266 g kg-1 DM (for grass silage) and from 55.6 to
154.8 g kg-1 DM (for maize silage). DM especially varied in grass silage (variation coefficient 32.79), in maize silage it varied much less. Maize forage was
low in both protein and minerals. High values of neutral detergent fibre (NDF)
and CP identified in several maize silage samples are not typical of maize, it is
likely that the raw material being ensiled contained a lot of weeds or silage was
produced not only from maize.
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Table 1. Variation of nutritive quality and pH in grass
and maize silages

DM g kg-1
ME MJ kg-1
CP g kg-1
NDF g kg-1
Ash g kg-1
pH

Mean
365
10
162
634
84
4,7

Grass silage, n 1312
Min
Max
CV %
135
837
32,79
6,3
12,9
8,82
80
266
16,64
463
892
8,06
61
118
9,28
3,7
9
12,86

Mean
335
10,7
90,4
395
53
4

Maize silage, n 595
Min
Max
164
585
9
11,8
55,6
154,8
268
677
32
97
3,3
7,3

CV %
16,45
4,93
12,1
14,8
15,39
10,16

The effects of the harvesting year conditions was not very appreciable on
averaged data of grass silage quality, but was significant for maize silage quality (Tables 2, 3).
Table 2. Grass silage quality variation in separate
experimental years
Grass
silage
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

n

OMD
g kg-1

ME
MJ kg-1

CP
g kg-1

17
89
80
166
177
208
193
204
186

612
606
622
634
611
616
623
629
652

9.79
9.69
9.90
10.11
9.74
9.84
9.96
10.05
10.45

173
167
161
167
163
162
169
156
156

Protein
degradability
% CP
69.90
71.10
68.90
73.10
69.60
68.47
68.71
70.80
67.22

pH

TFA
g kg-1

Lactic a.
% TFA

Butyric
a. g
kg-1

5.10
4.70
4.60
4.70
4.60
4.78
4.71
4.66
4.87

83.70
77.80
66.20
74.60
59.80
65.39
64.78
70.21
47.14

39.90
38.90
51.00
45.10
35.60
43.82
49.87
45.46
60.55

10.4
5.90
4.50
5.70
3.90
3.07
2.78
2.17
1.57

According to many quality indicators, only the average quality of grass
silage produced in 2006 was notably better: with higher ME, organic matter
digestibility (OMD), regardless of the fact that CP concentration was lower.
Means of concentrations of total fermentation acids TFA, lactic and butyric
acids and other parameters, describing silage fermentation quality and depending on the silage-making technology (Butkute, Masauskiene, 2002), indicated,
that fermentation quality tended to improve with a year.
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Table 3. Maize silage quality variation in separate
experimental years
Year
2004
2005
2006

DM
g kg-1
119 312
204 333
272 346
n

ME
MJ kg-1
10.25
10.44
11.00

CP
g kg-1
91
89
91

Starch
g kg-1
202
236
314

CFat
g kg-1
24.7
26.6
32.2

CFibre
g kg-1
231
219
182

pH
4.06
4.05
3.90

Indicator of
fermentation
25.7
25.9
26.9

Quality of maize silage increased annually with rising of starch from 202 g
kg-1 2004 to 314 g kg-1 2006, crude fat (CFat) from 24.7 to 32.2 g kg-1, ME from
10.25 to 10.45 MJ kg-1, and declining crude fibre (CFibre) content from 232 to
182 g kg-1 DM respectively (Table 3). Silage produced in 2006 accumulated the
highest content of ME (11 MJ kg-1 DM). This year was characterised by exceptionally warm, even hot weather with droughts. During September the duration
of sunshine was by 70-100 hours, and during October 5-30 hours longer than
the long-term average. Maize is a plant of sub-tropical origin that requires warm
soil temperatures. The weather conditions in 2006 were favourable for plants to
perform photosynthesis and accumulate storage materials, especially starch.
This observation is consistent with previous works (Crasta et al., 1997;
Herrmann, Taube, 2005; Wiersma et al., 1993).
The time of harvesting and ensiling affects the composition of dry matter
of both grass and maize silages (Fig. 1, 2). Harvesting time especially influenced
grass silage quality. Grass silage of the best feeding value was produced until
May 20: average ME concentration in silage samples produced at this time
amounted to 10.5 MJ kg-1, CP 181 g kg-1, OMD 655 g kg-1, and NDF 598 g kg-1.
Silage quality declined until the period of 21-25 June. It is most likely that in
the last five-day period of the month not only herbage of the first cut but also
aftermath were ensiled. Protein degradability (PDegr) was the highest in the
silages produced from young grass which has high levels of water soluble protein, later the PDegr values tended to decline.
The trend of maize silage quality variation was as follows: with a delay in
maize harvesting time from the middle of September to October 25, the ME and
starch content increased, the concentration of fibre (CF) declined. These trends
were especially obvious after October 5. CP concentration only inappreciably
depended on ensiling time. Unlike other forages, as maize nears maturity, quality improves due to greater starch content accumulated in maize grain.
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Figure 1. Quality of grass silage of 2003-2006 in relation to
ensiling period.

Conclusion.
Quality of maize silage is less variable than that of grass silage. Year conditions were a more important factor for maize silage quality, whereas harvesting time was more important for grass silage.
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ВИКОРИСТАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНО АКТИВНОЇ
РАДІАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ
СОРТАМИ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ ТА
УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ
Розглядаються питання використання фотосинтетично активної
радіації посівами сортів сої під впливом способу сівби та удобрення.
Також подається аналіз урожайності цієї зернобобової культури в умовах
західного Лісостепу України
Рослини поглинають випромінювання, що знаходиться в діапазоні
видимої частини спектра (довжина хвиль від 380 до 720 нм). Це так звана
фотосинтетично активна радіація (ФАР). У межах 400-700 нм вона поглинається хлорофілом рослин у присутності каротиноїдів. За вегетаційний
період (весна – осінь), залежно від кліматичної зони, надходить величезна
кількість ФАР – від 419-629 МДж/м2 в північних районах до 3340041800 –
у Середній Азії [4]. У південній частині західного Лісостепу України (зона
проведення досліджень) надходження ФАР коливається в межах 1750 –
1800 МДж/м2 [1].
Посів, як фотосинтезуюча система при інтенсивному вирощуванні
польових культур, може поглинати 2-3 і навіть більше відсотків ФАР (максимально в природних умовах 8-10, теоретично можливе поглинання за
ідеальних умов фотосинтезу 28-30, наближених до них – 19-20 %).
Звичайні ж коефіцієнти використання ФАР становлять лише 1,2-1,5 % [3,
4]. Проте слід зазначити, що відсоток використання ФАР посівами сої залежить не тільки від особливостей біокліматичного поясу, але й від комплексу факторів технології вирощування і удобрення, займає чільне місце
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серед всіх факторів, хоча варто відзначити те, що воно є одним із найсуперечливіших питань у технології вирощування цієї зернобобової культури.
Також необхідно констатувати і те, що культура сої формує високі врожаї
при достатньому рівні забезпечення елементами живлення [2]. Тому необхідність отримувати вищі врожаї стимулює розвиток інтенсивних систем
удобрення, які б забезпечували необхідне живлення посівам сої [5].
Зважаючи на зазначене, нашою метою було встановити мінливість
кількості зв’язаної енергії і коефіцієнт використання ФАР посівами сортів
сої в досліді залежно від способу сівби та удобрення.
Методика досліджень. Польові дослідження проводили на дослідному полі Подільського державного аграрно-технічного університету в
сівозміні кафедри рослинництва і кормовиробництва.
Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий середньопотужний важкосуглинковий на лесі. Дослідна ділянка характеризувалася наступними
агрофізичними та агрохімічними властивостями ґрунту: щільність твердої
фази шару ґрунту 0-30 см становила 2,58 г/м3, щільність зволоження –
1,17-1,25 г/м3, загальна пористість – 51,6-54,7 %, вміст азоту за Корнфіль
дом – 13,6-14,2, фосфору та калію за Чириковим – 15,7-16,4 і 22,426,3 мг/100 г фунту, ємність поглинання і сума поглинутих основ відповідно 33-36 і 30-33 мг-екв./100 г ґрунту. Гідролітична кислотність – 2,32,8 мг-екв./100 г ґрунту, ступінь насичення основами – 94,7-99,0 %.
Посівна площа елементарної ділянки складала 45,2, а облікової –
25,0 м2 при чотириразовому повторенні. У досліді висівалися сорти: Агат,
Анжеліка, Артеміда та Золотиста. В якості удобрення використовували
мінеральні добрива: аміачна селітра – 34,6 % д.р. (ГОСТ 2-85Е), гранульований суперфосфат – 20 % д.р. (ГОСТ 5956-78), калій хлористий – 60 %
д.р. (ГОСТ 4568-83) та органо-мінеральне добриво екогран, виробництво
якого наладила корпорація «Авіс».
Корпорація «Авіс» Кам’янець-Подільського району Хмельницької
області, яка спеціалізується на виробництві та реалізації м’яса, яєць і молодняку птиці, відома як в Україні так і за її межами. Разом з Державним
інноваційним фондом України розроблений спільний проект з утилізації
гною (курячого посліду) і здійснюється випуск повнокомпонентного екологічно чистого органо-мінерального добрива екограну. Обсяг виробництва – 3-3,5 тис. т в рік. До його складу входять – 70 % курячого посліду,
6 % – гіпсу, 6 % – К2О і 6 % – Р2О5. Волога в екограні займає не більше 1214%, розмір гранул 2-3,5 мм, вміст поживних речовин на абсолютно суху
речовину: азоту загального – 3-6 %, фосфору в перерахунку на Р2О5 –
3-6 %; калію в перерахунку на К2О – 3-6 %; вміст мікроелементів на 1 кг:
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марганцю 100-280 мг, цинку 90-290 мг, міді 30-40 мг, заліза 270-700 мг,
кобальту 8-11 мг; вміст сухої органічної речовини – 55-65 %. В ідею проекту покладено виробництво екологічно чистих добрив XXI століття – спеціальних запрограмованих органо-мінеральних гранул, що ідеально і поступово живлять рослину протягом всієї вегетації. Дія складових компонентів кожної гранули виражена фізіологічним співвідношенням мікро і
макроелементів. Збереження складу, структури і показників ґрунту програмується його внесенням під кожну культуру, залежно від її особливостей та характеру технології вирощування і використання. Незалежні експертні дослідження довели перспективність їх застосування у європейській та світовій сільськогосподарській практиці.
Результати досліджень. Результатами трирічних досліджень встановлено, що кращих показників поглиненої енергії та коефіцієнту використання ФАР було досягнуто при рядковому способі сівби сортів сої. Так,
найбільше сонячної радіації поглинали посіви сорту Золотиста і відповідно
до удобрення зв’язували 126035,2-149666,8 МДж/га (табл. 1), при цьому
коефіцієнт використання ФАР коливався в межах 1,28-1,43 %. Найбільш
підвищений показник 1,43 % поглинання фотосинтетично активної радіації
в посівах сорту Золотиста виявлений при внесенні мінеральних добрив в
нормі N30P45K45. Заслуговує на увагу і варіант із удобренням екограном в
нормі 0,2 т/га, на якому коефіцієнт використання ФАР у сорту Золотиста
склав 1,33 %, що було більше порівняно із варіантами, на яких мінеральні
добрива вносили в нормах N30P60K60 та N30P60 відповідно на 0,04 та 0,05 %.
Найменші показники зв’язування сонячної енергії та відповідно коефіцієнтів використання ФАР на рядкових посівах сортів сої були визначені в посівах сорту Агат і відповідно до варіантів удобрення були в межах
121342,4-144471,2 МДж/га та 1,03-1,19 %.
Проте тут варто відзначити, що удобрення посівів сої екограном в
нормі 0,2 т/га підвищувало поглинання сонячної радіації і відповідно коефіцієнт використання ФАР лише порівняно із варіантом без застосування
добрив. Інші варіанти із застосування мінеральних добрив в посівах сорту
Агат формували більш кращі оптично фотосинтезуючі посіви.
На широкорядних посівах сої показники поглинання сонячної радіації та коефіцієнти використання ФАР були дещо меншими порівняно із
відповідними варіантами рядкового способу сівби досліджуваних сортів,
але залежності дії удобрення спостерігалися аналогічні (табл. 2). Так, найвищий коефіцієнт використання ФАР визначений в посівах сорту
Золотиста на варіанті із N30P45K45 і становив 1,35 % і це було на 0,08 %
менше порівняно із відповідним варіантом рядкового способу сівби.
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1. Коефіцієнт використання ФАР посівами сої рядкового
способу сівби (15 см) залежно від сорту і норми добрив, %
(у середньому за 2006-2008 рр.)
Сорт

Анжеліка

Артеміда

Золотиста

Агат

Норма
Суха речовина,
мінеральних
т/га
добрив, кг д.р./га
без добрив
7,41
екогран 0,2 т/га
7,53
N30P30K30
7,72
N30P45K45
8,34
N30P60K60
8,72
N30P60
8,68
без добрив
7,46
екогран 0,2 т/га
7,61
N30P30K30
7,77
N30P45K45
8,35
N30P60K60
8,79
N30P60
8,71
без добрив
7,52
екогран 0,2 т/га
7,75
N30P30K30
7,86
N30P45K45
8,55
N30P60K60
8,93
N30P60
8,87
без добрив (к.)
7,24
екогран 0,2 т/га
7,53
N30P30K30
7,66
N30P45K45
8,21
N30P60K60
8,62
N30P60
8,59

Зв’язана
енергія,
МДж/га
124191,6
125936,9
129387,2
139778,4
146147,2
145622,1
125029,6
128645,7
130225,2
139946,0
147320,4
146225,8
126035,2
130169,4
131733,6
143298,0
149666,8
147896,3
121342,4
125963,8
128381,6
137599,6
144471,2
141785,2

Коефіцієнт
використання
ФАР,%
1,06
1,09
1,10
1,18
1,22
1,20
1,05
1,08
1,09
1,16
1,21
1,19
1,32
1,33
1,34
1,43
1,29
1,28
1,03
1,06
1,07
1,15
1,19
1,17

Що стосується рівня урожайності (табл. 3), то варто відзначити, що
порівняно із контролем (сорт Агат, що висівали рядковим способом сівби
без внесення добрив) у всіх варіантах досліду виявлена статистично достовірна надбавка урожайності. Також необхідно констатувати той факт,
що широкорядні посіви сортів сої забезпечували кращу продуктивність
порівняно із відповідними варіантами рядкового способу сівби цієї зернобобової культури. Проте найбільш підвищеною урожайність в досліді була
на широкорядних посівах сорту Артеміда при внесенні добрив в нормі
N30P45K45 і була на рівні 3,05 т/га.
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2. Коефіцієнт використання ФАР посівами сої широкорядного
способу сівби (45 см) залежно від сорту і норми добрив,
(у середньому за 2006-2008 рр.)
Сорт

Анжеліка

Артеміда

Золотиста

Агат

Норма
Зв’язана
Суха речовина,
мінеральних
енергія, МДж/
т/га
добрив, кг д.р. /га
га
без добрив
6,84
114638,4
екогран 0,2 т/га
7,01
118342,3
N30P30K30
7,21
120839,6
N30P45K45
7,69
128884,4
N30P60K60
8,03
134582,8
N30P60
7,96
132269,3
без добрив
7,32
122683,2
екогран 0,2 т/га
7,61
127412,9
N30P30K30
7,70
129052,0
N30P45K45
8,19
137264,4
N30P60K60
8,57
143633,2
N30P60
8,51
142756,1
без добрив
7,14
119666,4
екогран 0,2 т/га
7,62
128311,7
N30P30K30
7,75
129890,0
N30P45K45
8,22
137767,2
N30P60K60
8,71
145979,6
N30P60
8,68
144414,4
без добрив
7,05
118158,0
екогран 0,2 т/га
7,35
120145,5
N30P30K30
7,51
125867,6
N30P45K45
7,93
132906,8
N30P60K60
8,45
141622,0
N30P60
8,39
139969,3

Коефіцієнт
використання
ФАР,%
0,97
0,99
1,01
1,07
1,10
1,08
1,01
1,04
1,05
1,10
1,15
1,14
1,23
1,27
1,30
1,35
1,23
1,22
0,99
1,02
1,04
1,09
1,15
1,13

Висновок. В умовах західного Лісостепу України сонячну радіацію
краще поглинають рядкові посіви сої, але це не забезпечує відповідного
приросту урожайності, так як при широкорядному способі сівби цієї зернобобової культури формується більш підвищений рівень урожайності.
Тому в умовах регіону найбільш доцільно висівати сою сорту Артеміда
широкорядним способом і вносити добрива в нормі N30P45K45.

122

Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

3. Урожайність сої залежно від сорту, способу сівби та
удобрення, т/га (у середньому за 2006-2008 рр.)
Норма мінеральних добрив, кг д.р. /га (фактор В)
без
екогран
N30P30K30
N30P45K45
N30P60K60
N30P60
добрив
0,2 т/га
Рядковий спосіб сівби (15 см) (фактор С)
Анжеліка
1,65
2,11
2,29
2,61
2,55
2,51
Артеміда
1,73
2,24
2,36
2,83
2,71
2,68
Золотиста
1,61
2,09
2,16
2,67
2,60
2,59
Агат
1,57
1,72
1,83
2,52
2,39
Широкорядний спосіб сівби (45 см) (фактор С)
Анжеліка
1,71
2,34
2,43
2,89
2,80
2,73
Артеміда
1,84
2,40
2,54
3,05
2,91
2,90
Золотиста
1,68
2,27
2,36
2,78
2,69
2,65
Агат
1,70
2,31
2,42
2,83
2,71
2,68
НІР0,05, т/га 2006 р. А – 0,09; В – 0,09; С – 0,07; АВ – 0,19; АС – 0,13; ВС – 0,13; АВС
– 0,27
2007 р. А – 0,09; В – 0,09; С – 0,07; АВ – 0,19; АС – 0,13; ВС – 0,13;
АВС – 0,26
2008 р. А – 0,10; В – 0,10; С – 0,07; АВ – 0,20; АС – 0,14; ВС – 0,14;
АВС – 0,28
Сорт
(фактор А)
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ВПЛИВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА
ВРОЖАЙНІСТЬ КОРМОВИХ БОБІВ
Вивчено вплив тривалого застосування різних систем основного обробітку на фізичні властивості дерново опідзоленого поверхнево оглеєного ґрунту. Встановлена позитивна дія глибокого розпушування до 40 см на
фоні оранки на глибину 14-16 см і дискування завглибшки 8-10 см на поліпшення фізичних властивостей ґрунту і продуктивності кормових бобів.
У системі обробітку ґрунту основний обробіток є важливим заходом,
що істотно впливає на агрофізичні властивості і фітосанітарний стан,
створює умови ефективного використання добрив та регулює біологічні
фактори родючості.
За дослідженнями авторів [1, 2], було доведено найвищу продуктивність сівозміни за різноглибинної оранки. І все ж, порівняно одностайна
думка вчених про те, що обробіток ґрунту в сівозміні повинен бути різноглибинний та комбінований, за якого чергуються глибокі, середні, мілкі,
полицеві і безполицеві обробітки [3, 4].
Від правильного і своєчасного обробітку ґрунту в великій степені
залежить урожай кормових бобів. Їх вирощують в західних областях
України з давніх часів, як цінну зернобобову культуру.
На даний час це джерело рослинного білка, збалансованого амінокислотами, з високим вмістом вітамінів, які необхідні для нормального
розвитку молодняку сільськогосподарських тварин. Поживні властивості
кормових бобів дають змогу використовувати їх для всіх видів тварин у
вигляді шроту, трав’яного протеїно-вітамінного борошна, силосу, зеленої
маси.
Поряд з цим, боби відіграють важливу роль у підвищенні культури
землеробства завдяки азот фіксуючій діяльності бульбочкових бактерій та
є добрим попередником для зернових, кормових і технічних культур.
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Крім того, корені бобів мають високу розчинну здатність, і використовують речовини, які недоступні злаковим культурам. Проникаючи глибоко в ґрунт, вони беруть поживні речовини із нижчих шарів [5].
Господарська цінність кормових бобів полягає ще і в тому, що вони
дають високі врожаї в перезволожені роки, так як це вологолюбна культура і заслуговує особливої уваги в умовах західних областей України, отже
вони погано переносять посуху.
Тому, метою досліджень є розробка найбільш ефективних технологій
основного обробітку з поглибленням орного шару дерново середньо опідзоленого поверхневого оглеєного ґрунту під культури зернової сівозміни
для покращання агрофізичних властивостей ґрунту та забезпечення високої продуктивності культур.
Матеріали і методи досліджень. Експериментальну частину польових досліджень виконували у стаціонарному досліді лабораторії землеробства Коломийської дослідної станції Івано-Франківського інституту АПВ
УААН.
Ґрунт дослідної ділянки дерново середньо опідзолений поверхнево
оглеєний середньо суглинковий, орний шар якого (0-20 см) характеризується такими показниками: рН сольової витяжки – 4,4; вміст гумусу – 2,4;
азоту, що легко гідролізується – 9,9; рухомого фосфору – 8,0 і обмінного
калію – 10,0 мг на 100 г ґрунту.
У коротко ротаційній сівозміні (1 – кормові боби; 2 – озиме жито +
пожнивні; 3 – гречка; 4 – ярий ячмінь + пожнивні) вивчали такі способи
основного обробітку ґрунту під кормові боби: 1 – оранка завглибшки гумусового горизонту (20-22 см); 2 – оранка на 20-22 см + глибоке розпушування на 35-40 см; 3 – оранка завглибшки 14-16 см; 4 – оранка на 14-16 см
+ глибоке розпушування на 35-40 см; 5 – дискування на глибину 8-10 см;
6 – дискування на 8-10 см + глибоке розпушування на 35-40 см.
Повторність у досліді триразова. Технологія вирощування кормових
бобів сорту Оріон, крім досліджуваних елементів, загальноприйнята для
зони з рекомендованою системою удобрення N30P60K60.
Результати досліджень. Проблема регулювання агрофізичних і
фізико-хімічних властивостей стає особливо актуальною в зв’язку з посиленням антропогенного навантаження на ґрунт, збільшення строкатості
ґрунтового покриву щодо основних елементів. Велике значення має обробіток поверхнево оглеєних ґрунтів з невеликим вмістом водостійких
агрегатів та низьким гумусу. Такі ґрунти здатні до значного ущільнення під
впливом «власної» ваги, дощу та механічної дії машин і знарядь.
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Тривале застосування мілкої оранки, безполицевого обробітку, і особливо дискування, сприяє диференціації орного шару за твердістю і щільністю. Як правило, ці показники в шарі 0-10 см зменшуються, а в шарі
10-20 см і 20-30 см, в порівнянні з оранкою, збільшуються, що спостерігається і в наших дослідженнях [6].
Так, на період сходів кормових бобів, об’ємна маса 0-10 см шару
ґрунту була за поверхневого обробітку 1,16 г/см3 і збільшувалась за мілкої
та звичайної оранки до 1,21 г/см3. Це пов’язано з концентрацією за дискування в верхньому шарі основної маси пожнивних та кореневих решток
попередника та більш інтенсивного його обробітку.
Однак, шар 10-20 см за поверхневого обробітку мав значно вищу
щільність, ніж при звичайній оранці.
Така закономірність спостерігалась у всі роки досліджень як в засушливі, так і надмірно зволожені періоди.
Об’ємна маса 20-40 см шару була високою по всіх трьох способах
обробітку ґрунту і в середньому за вегетацію складала 1,54-1,57 г/см3.
Кращі умови як для розвитку кореневої системи, так і для всієї рослини створювались на варіантах з глибоким розпушуванням, де прослідковується зниження щільності в орному і особливо підорному шарі ґрунту.
Так, у середньому за вегетацію, об’ємна маса в шарі 0-20 см при
глибокому розпушуванні була нижчою на 0,09 г/см3 та в шарі 20-40 см – на
0,08-0,12 г/см2 відносно контролю.
Одним з важливих завдань обробітку ґрунту є боротьба з бур’яна
ми.
Ступінь засміченості посівів визначається характером розподілу насіння бур’янів в шарах ґрунтової товщі. За даними А.В. Фісюнова (1982)
при безполицевому обробітку ґрунту основна кількість насіння бур’янів
знаходиться в шарі 0-5 см, а при оранці – в шарі 15-30 см [7].
У наших дослідженнях теж спостерігалась зміна забур’яненості під
дією різних способів обробітку, а також від кліматичних умов.
На посівах кормових бобів, посіяних широкорядним способом
(45 см), забур’яненість на початок вегетації на контролі була 18 шт./м2 і
збільшувалась при зменшенні глибини обробітку на 6-13 шт./м2 (рис. 1).
Протягом вегетації частина бур’янів знищувалась міжрядними обробітками і на час цвітіння їх кількість була вдвічі меншою.
Інтенсивні опади в другій половині вегетації рослин, які спостерігались у всі роки досліджень, значно збільшили забур’яненість кормових
бобів.
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Рис. 1. Вплив основного обробітку ґрунту на забур’яненість кормових бобів (2005-2007 рр.)
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Проведення глибокого розпушування істотно не вплинуло на
забур’яненість посівів, яка визначалась тим обробітком на фоні якого воно
проводилось.
Спостереження за ростом і розвитком рослин свідчать, що за поверхневого обробітку отримано ранні і дружні сходи та кращий стартовий ріст
кормових бобів. Поряд з цим, в засушливі періоди, які траплялись у ході
вегетацій, при зменшенні глибини обробітку рослини страждали від нестачі вологи.
У середньому за роки досліджень, при заміні звичайної оранки мілкою та поверхневим обробітком, урожайність кормових бобів не знижувалась, а була вищою на 1,3-2,6 ц/га (рис. 2).
Для кращого забезпечення рослин і мікроорганізмів вологою, повітрям, теплом і поживними речовинами виключно високу ефективність має
періодичний глибокий обробіток дерново опідзолених ґрунтів.
У наших дослідженнях застосування глибокого розпушування ґрунту на фоні мілких обробітків забезпечило сприятливий фізичний стан
0-40 см шару ґрунту і найбільш раціональне розташування добрив, які за
мілкої оранки локалізуються на глибині 10-15 см, що за даними авторів [8],
супроводжується підвищенням коефіцієнтів їх використання.
Найвищу урожайність кормових бобів – 31,2 ц/га отримано за застосування глибокого (35-40 см) розпушування на фоні мілкої (14-16 см)
оранки, що на 6,1 ц/га, або на 24,3% більше, ніж на контролі. Підвищення
урожайності за глибокого розпушування на фоні дискування становило
5,3 ц/га, або 21,1%.
Висновки. В умовах Передкарпаття на дерново опідзоленому поверхнево оглеєному ґрунті високоефективним є проведення мілких обробітків в поєднанні з глибоким розпушуванням на 35-40 см, що сприяло
підвищенню урожайності кормових бобів на 5,3-6,1 ц/га.
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Рис. 2. Урожайність кормових бобів за різних способів основного обробітку ґрунту (2005-2007 рр.)
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ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА ЗЕРНОВОЇ
ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО
ЗАЛЕЖНО ВІД ДОЗ ТА СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ*
Наведено результати досліджень по вивченню особливостей формування показників індивідуальної та зернової продуктивності люпину вузьколистого сортів Кристал та Міртан від впливу доз мінеральних добрив
та позакореневих підживлень Кристалоном коричневим в умовах правобережного Лісостепу України.
Виключно важлива роль у вирішенні проблеми рослинного білка належить зернобобовим культурам [1]. Серед цих культур на особливу увагу
заслуговує люпин вузьколистий. Цей вид люпину, порівняно з іншими видами кормового люпину, відзначається такими цінними властивостями як
скоростиглість та висока зернова продуктивність. Середній вміст білка в
його зерні становить 32-36 %. За своїми властивостями (кількість і збалансованість незамінних амінокислот, перетравність) білок люпину, відповідно до прийнятих міжнародних стандартів, за біологічною цінністю близький до білка сої [2].
Люпин вузьколистий має велике агротехнічне значення у сівозміні.
Завдяки симбіозу із бульбочковими бактеріями, люпин вузьколистий здатний фіксувати близько 150-200 кг/га атмосферного азоту [3], що позитивно
впливає на азотний баланс ґрунту.
Проте, незважаючи на важливе кормове і агротехнічне значення люпину вузьколистого, обсяги вирощування його нині залишаються незначними, що обумовлено різними причинами, в тому числі недостатністю
вітчизняних сортових ресурсів та відсутністю напрацювань з питань зональних моделей технологій вирощування. У зв’язку із цим, виникає необхідність наукового обґрунтування та проведення відповідних досліджень
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по вивченню технологічних аспектів вирощування люпину вузьколистого,
зокрема доз та строків внесення мінеральних добрив в умовах регіону.
Методика досліджень. Дослідження з вивчення питань впливу різних доз та строків внесення мінеральних добрив на особливості формування показників індивідуальної продуктивності та урожайності зерна
сортів люпину вузьколистого, проводили на базі лабораторії польового
кормовиробництва Інституту кормів УААН. У досліді вивчали дію та взаємодію трьох факторів: А – сорт, В – дози мінеральних добрив, С – позакореневі підживлення. Площа облікової ділянки – 25 м2. Повторність – чотириразова. Розміщення варіантів систематичне в два яруси. Ґрунтовий
покрив дослідної ділянки представлений сірими лісовими ґрунтами. Вміст
легкогідролізованого азоту у цих ґрунтах низький – 4,5-5,5, рухомого фосфору та обмінного калію підвищений – 12,5-13,6 та 9,5-10,5 мг/100 г ґрунту, рН – 5,0-5,2.
Гідротермічні умови упродовж 2005-2007 рр., зокрема кількість та
рівномірність випадання атмосферних опадів, були різними та відрізнялись від середніх багаторічних показників. Так, у 2006 р., упродовж вегетаційного періоду люпину вузьколистого випало 433 мм опадів, що було
на 84-148 мм більше порівняно з іншими роками досліджень і середню
багаторічну норму опадів. Серед років проведення наших досліджень,
кращим за комплексом гідротермічних чинників для формування максимальної індивідуальної та зернової продуктивності люпину вузьколистого, виявився 2006 рік.
Результати досліджень. Нами виявлено, що кращі показники індивідуальної продуктивності рослин у сорту Кристал (кількість бобів на
одній рослині – 10,5 шт., кількість насіння на одній рослині – 39,9 шт., маса
1000 насінин – 156,5 г, маса насіння з однієї рослини – 6,2 г), і у сорту
Міртан (кількість бобів на одній рослині – 9,0 шт., кількість насіння на
одній рослині – 38,7 шт., маса 1000 насінин – 146,5 г, маса насіння з однієї
рослини – 5,7 г) формувалися при внесенні середніх доз азотних добрив
(N60) на фосфорно-калійному фоні (Р60К90) в поєднанні з двома позакореневими підживленнями Кристалоном коричневим у фазах бутонізації та
початку наливання насіння (табл. 1).
Відмічено, що на варіантах із внесенням високих доз азотних добрив
(N90) на фосфорно-калійному фоні (Р60К90) в поєднанні з двома позакореневими підживленнями, показники індивідуальної продуктивності рослин
люпину вузьколистого знижувалися при порівнянні із кращими варіантами досліду. Так, на цих варіантах формувались такі показники індивідуальної продуктивності у сорту Кристал: кількість бобів на одній рослині –
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Без добрив

Р60К90 (фон)
Кристал
Фон + N60

Фон + N90

Без добрив

Р60К90 (фон)
Міртан
Фон + N60

Фон + N90

позакореневі
підживлення

без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення
без підживлень
одне підживлення
два підживлення

Маса насіння з
однієї рослини, г

дози
мінеральних
добрив

Маса 1000 насінин,
г

сорт

Кількість насінин на
одній рослині, шт.

Фактори

Кількість бобів на
одній рослині, шт.

1. Індивідуальна продуктивність рослин люпину
вузьколистого залежно від впливу умов мінерального
живлення (у середньому за 2005-2007 рр.)

7,2
7,4
7,5
8,1
8,8
9,1
9,3
10,1
10,5
9,1
9,8
10,4
5,9
6,1
6,2
6,8
7,6
7,9
8,0
8,7
9,0
7,8
8,4
8,6

25,2
26,6
27,8
29,2
32,6
34,6
34,4
38,4
39,9
33,7
36,3
39,5
24,8
25,6
26,0
28,6
32,7
34,0
34,4
37,4
38,7
33,5
36,1
37,0

149,1
149,9
150,8
150,2
151,8
154,2
153,0
154,1
156,5
152,4
153,6
156,0
138,6
139,0
139,3
139,7
140,3
142,1
143,9
144,8
146,5
143,1
143,7
145,6

3,8
4,0
4,1
4,4
4,9
5,3
5,3
5,9
6,2
5,1
5,6
6,1
3,4
3,6
3,6
4,0
4,6
4,8
5,0
5,4
5,7
4,8
5,2
5,4

10,4 шт., кількість насіння на одній рослині – 39,5 шт., маса 1000 насінин –
156,0 г, маса насіння з однієї рослини – 6,1 г; у сорту Міртан: кількість
бобів на одній рослині – 8,6 шт., кількість насіння на одній рослині –
37,0 шт., маса 1000 насінин – 145,6 г, маса насіння з однієї рослини – 5,4 г.
При внесенні тільки фосфорно-калійних добрив у дозі Р60К90 та проведенКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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ні двох позакореневих підживлень спостерігалось істотне зниження величини елементів структури врожаю порівняно із варіантами, де вносили
середні та підвищені дози азотних добрив. При цьому у сорту Кристал
були такі показники індивідуальної продуктивності рослин: кількість бобів – 9,1 шт., кількість насінин на одній рослині – 34,6 шт., маса 1000 насінин – 154,2 г, маса насіння – 5,3 г; у сорту Міртан: кількість бобів –
7,9 шт., кількість насінин на одній рослині – 34,0 шт., маса 1000 насінин –
142,1 г, маса насіння – 4,8 г. Найменша кількість бобів – 7,2 шт., кількість
насінин на одній рослині – 25,2 шт., маса 1000 насінин – 149,1 г, маса насіння з однієї рослини – 3,8 г у сорту Кристал, і відповідно у сорту Міртан
кількість бобів – 5,9 шт., кількість насінин на одній рослині – 24,8 шт., маса
1000 насінин – 138,6 г, маса насіння на одній рослині – 3,4 г, формувались
на ділянках без застосування мінеральних добрив.
Слід відмітити, що рівень урожайності зерна люпину вузьколистого
в значній мірі залежить від показників індивідуальної продуктивності рослин. Виявлені залежності між формуванням показників індивідуальної
продуктивності та величиною урожайності зерна у сортів люпину вузьколистого можна виразити такими регресійними рівняннями:
У = –2,4930 – 0,0479Х1 + 0,0559Х2 + 0,0235Х3 для сорту Кристал;
У = –1,5796 + 0,8782Х1 – 0,1538Х2 + 0,0146Х3 для сорту Міртан:
де У – урожайність зерна, т/га; Х1 – кількість бобів на одній рослині, шт./
рослину; Х2 – кількість насінин на одній рослині, шт.; Х3 – маса 1000 насінин, г.
При цьому коефіцієнти множинної кореляції у сортів Кристал та
Міртан відповідно складали R = 0,9944 та R = 0,9889. Парні коефіцієнти
кореляції (r) між величиною врожайності зерна та кількістю бобів, кількістю насінин на одній рослині, масою 1000 насінин становили у сорту
Кристал 0,985, 0,992, 0,974, а у сорту Міртан 0,982, 0,978, 0,961. Таким
чином, парні коефіцієнти кореляції свідчать про тісний зв’язок між основними показниками індивідуальної продуктивності рослин та рівнем врожайності зерна люпину вузьколистого.
Максимальна урожайність зерна у сорту Кристал – 2,97 т/га, і у сорту
Міртан – 2,57 т/га отримана на варіантах, де вносили середні дози азотних
добрив (N60) на фоні фосфорно-калійних (Р60К90) та проводили два позакореневі підживлення Кристалоном коричневим. (табл. 2).
Тоді як мінімальний рівень урожайності зерна у сорту Кристал –
2,07 т/га, у сорту Міртан – 1,82 т/га відмічено при вирощуванні люпину
вузьколистого без застосування мінеральних добрив, що відповідно менше на 0,90 та 0,75 т/га ніж на кращих варіантах досліду.
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2. Урожайність зерна люпину вузьколистого залежно від
впливу доз мінеральних добрив та позакореневих
підживлень, т/га (у середньому за 2005-2007 рр.)
Сорт

Кристал

Міртан

Дози
мінеральних
добрив
Без добрив
Р60К90 (фон)
Фон + N60
Фон + N90
Без добрив
Р60К90 (фон)
Фон + N60
Фон + N90

Позакореневі підживлення
без
одне
два
підживлень
підживлення
підживлення
2,07
2,19
2,27
2,32
2,47
2,59
2,55
2,82
2,97
2,51
2,68
2,88
1,82
1,87
1,91
2,01
2,14
2,23
2,24
2,39
2,57
2,14
2,30
2,42

Висновки. Отже, в умовах правобережного Лісостепу України внесення середніх доз азотних добрив (N 60) на фоні фосфорно-калійних
(Р60К90) та проведення двох позакореневих підживлень Кристалоном коричневим (4 кг/га) у фазах бутонізації та початку наливання насіння, забезпечує формування максимальної урожайності зерна люпину вузьколистого сортів Кристал та Міртан на рівні 2,97 і 2,57 т/га.
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Коломийська дослідна станція
ЛАБОРАТОРНА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ФЕНХЕЛЮ
ЗВИЧАЙНОГО ЗА РІЗНИХ УМОВ РОЗВИТКУ РОСЛИН
Визначено механізм формування різноякісності насіння у зв’язку зі
строками достигання урожаю і сформульовано принципи покращання
його насіннєвих якостей за рахунок зміни певних технологічних параметрів.
Біологічною особливістю фенхеля є тривалий генеративний період
розвитку. Цвітіння триває з липня до середини вересня, плодоношення–
серпень-вересень. Розтягнутість періоду плодоутворення за стабільного
індивідуального онтогенезу плоду – 28-30 діб є об’єктивною передумовою
формування різноякісного урожаю насіння в генетичному, фізіологічному
і анатомо-морфологічному відношеннях. Цим частково пояснюється недопустимо низька лабораторна схожість насіння – 80-65% (ГОСТ 21032-75),
на 15-25% нижча інших сільськогосподарських культур – пшениці, кукурудзи, гороху, соняшнику та ін. Низька сировина якість плодів, так як вона
теж залежна від життєвості насіння [12]. Дослідження причин низької
схожості насіння та визначення шляхів покращання і становить проблему
проведених досліджень.
Матеріали і методи досліджень. Експериментальну частину польових досліджень виконували у стаціонарному досліді лабораторії землеробства, лабораторні дослідження – в лабораторії масових аналізів
Коломийської дослідної станції Івано-Франківського інституту АПВ
УААН.
Ґрунт дослідної ділянки дерново середньо опідзолений поверхнево
оглеєний середньо суглинковий, орний шар якого (0-20 см) характеризується такими показниками: рН сольової витяжки – 4,4; вміст гумусу – 2,4;
азоту, що легко гідролізується – 9,9; рухомого фосфору – 8,0 і обмінного
калію – 10,0 мг на 100 г ґрунту.
Сіяли сухим насінням, широкорядним способом, з міжряддями
45 см, у І декаді квітня, на глибину 2-2,5 см, нормою 8 кг/га.
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[12].

Посівні якості насіння визначали за ГОСТами 12036-66, 12038-66

Результати досліджень. Аналіз останніх досліджень і публікацій
показує, що плід фенхелю – двосім’янка довгасто-угнутої форми, гола,
брунатно-зеленого кольору, завдовжки 6-10 мм, завширшки 1,5-3,0 мм,
завтовшки 1,0-1,5 мм і масою 1000 плодів 5-6 г., при дозріванні розпадається на пів сім’янки. Оплодень сухий, ребристий (має 10 повздовжніх
ребер). Між ребрами на зовнішній стороні сім’янки знаходиться 4 ефіроолійних каналів, на внутрішній – 2 (табл. 1).
1. Анатомо-морфологічні ознаки плодів фенхелю звичайного
Показники

Форма
Поверхня

Лінійні
розміри,
мм

Колір
довжина
ширина
товщина
Маса 1000 плодів, г
Число продовгуватих ребер
Число ефіроолійних канальців
в покривних тканинах сім’янки:
всього
в т.ч. на зовнішній стороні
між ребрами
на внутрішній

Параметри
за літературними джерелами
продовгувата [12,7,10];
циліндрична [14,9];
довгастоугнута [5,2]
гола [1,2,4]
Брунатно-зелений [12,10];
зелено-брунатний [14,4];
брунатний [7]
6-10 [12,10]; 5-10 [4]; 10
[14];10-14 [15]
1,5-3 [12,10]; 2-3 [4]; 2,3-3,5
[14]; 3-4 [15]
1-1,5 [12,10]
3,5-6,5 [9]; 3-6 [7]; 5-6
[12,10,5]; 6-6,3 [15]
10 [14]

усереднені
(більш вірогідні)
довгастоугнута
гола
Брунатно-зелений
6-10
1,5-3
1,0-1,5
5-6
10

6 [14,9]

6

4 [14,9]

4

2 [14,9]

2

Інших дослідницьких даних, крім зазначених в табл. 1, щодо ботанічних, анатомо-морфорлогічних ознак і біологічних особливостей насіння
фенхеля не знайдено. Слід зазначити і те, що більшість літературних даних
не є результатами власних досліджень авторів, а зкомпельовані з інших
джерел.
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Робоча гіпотеза чинних досліджень полягає в тому, що життєздатність насіння, його посівні й урожайні властивості за аналогією до інших
культур (більш досліджених) залежні від зональних ґрунтово-кліматичних
та агрохімічних умов – попередників, обробітку ґрунту, удобрення, сівби,
догляду за рослинами, збирання урожаю та доведення насіння до посівних
кондицій [1,8,11,6].
Для визначення лабораторної схожості насіння фенхелю ГОСТом
12038 вимагається пророщення проводити за перемінної температури протягом доби: 6 год. – при 30 °С і 18 год. – 20 °С. Навіть за такого оптимального режиму повні сходи припадають на 14 добу. Головна причина подібної повільності – висока щільність оплодня і наявність в покривних тканинах ефірних олій, які протидіють проникненню до зародка води і кисню.
Фактором прискорення проростання насіння фенхелю є світло, тому методикою визначення схожості передбачається періодичне освітлення насіння. Ще однією особливістю насіння фенхелю є низька схожість. Навіть за
всіх позитивних умов лабораторна схожість насіння рідко досягає 80%
(вимоги І класу посівного стандарту). За робочою гіпотезою це пояснюється неоднорідністю насіння, так як урожай формується понад два місяці,
при онтогенезі плоду – 25-30 діб. Іншими словами – він імітує суміш різноякісних партій насіння.
Процес утворення плоду у фенхелю: на 12-15 добу після запилення
квітки закінчується первинне формування сім’янки, яка набуває характерні для неї метричні параметри і містить понад 80 % молоко подібної водянистої рідини. В наступні 15-20 діб вологість знижується і на кінець плодового онтогенезу становить 20-30 %; оплодень набуває зеленуватобрунатного кольору; сім’янки поступово втрачають зв’язок з материнською рослиною і опадають
Для з’ясування механізмів набуття насінням різноякісності системно
відбирались насінні зразки: при 10-30 % стиглості рослин (генеративно
молодий вік), 30-50 % (генеративно середній вік) і 50-70 % (старий вік).
Таким чином фіксувалася матрикальна і одночасно екологічна різноякісність урожаю, основу яких генерували погодні умови (табл. 2).
У літній період насіння фенхелю формується при середньодобовій
температурі 20,7-21,7 °С і сумі активних температур 538-564 °С, у літньоосінній – 16,8-18,6 °С і 504-505 °С. Максимальна різниця між сумами активних температур, яка має статистичне підтвердження (на рівні t05) відмічена між варіантами 30 і 50% стиглості рослин. У інших випадках температурні різниці залишались статистично недостовірними. Щодо цього
показника, звертає увагу низька варіабельність, яка жодного разу не пере138
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вищувала граничну межу низької мінливості ознаки. Це стало основою
ствердження, що даний фактор не є визначальним у створенні різноякісного насіння. Інша річ – опади, для яких характерна висока мінливість –
VΣW = 35,3-91,0 %. Це і обумовило стверджування, що даний фактор утворює екологічну різноякісність насіння (табл. 3).
2. Агрометеоумови формування урожаю насіння фенхелю
звичайного у 2003-2007 рр.
% стиглості
рослин

10

30

50

70

Статистичні параметри
lim
V, %
x ± Sx
min
max
Σ t, °C
507
577
538±12
5,0
t, °C
19,5
22,2
20,7±0,4
4,8
ІІІ дек. липня
І дек. серпня
ΣW, мм
16,2
96,4 34,7±14,1 91,0
ІІ дек. серпня
W, мм
0,5
3,7
1,3±0,5
93,5
ГТК
0,22
1,90 0,64±0,28 98,7
Σ t, °C
512
632
564±20 х)
7,9
t, °C
19,7
24,3
21,7±0,8
7,9
І дек. серпня
ІІ дек. серпня
ΣW, мм
21,2
51,6
35,2±5,6
35,3
ІІІ дек. серпня
W, мм
0,8
2,0
1,4±0,2
35,2
ГТК
0,41
0,93 0,62±0,11 38,7
Σ t, °C
459
536
505±12 х)
5,5
t,
°C
16,4
20,6
18,6±0,7
8,7
ІІ дек. серпня
ІІІ дек. серпня
ΣW, мм
25,3
94,7 57,2±12,0 46,8
І дек. вересня
W, мм
0,9
3,6
2,0±0,5
51,5
ГТК
0,52
1,77 1,13±0,21 42,4
Σ t, °C
426
546
504±22
9,7
t, °C
14,2
18,4
16,8±0,7
9,7
ІІІ дек. серпня
І дек. вересня
ΣW, мм
19,9
93,7 59,6±13,5 50,7
ІІ дек. вересня
W, мм
0,7
3,1
2,0±0,4
49,5
ГТК
0,47
1,78 1,18±0,23 44,2
Примітка: х) 5% рівень значущості
Період
формування
насіння

Показники
агрометеоумов

Лабораторна схожість насіння в цілому характеризується як середньоваріююча ознака (V=16.08%). Максимальні різниці в окремих випадках досягали 30-36% (85–49=36). Сила дії погодних умов становила 40%.
Проте, за загально дослідною НІР05 статистично достовірною були лише
різниці з варіантом – «30% стиглість рослин». Даний варіант різнився з
варіантом «10%» – на 15%, «50%» – 12% і «70%» – 20% при НІР05=12%.
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3. Лабораторна схожість насіння фенхелю звичайного
за різні періоди стиглості рослин
% стиглості
рослин
(посіву)
10
30
50
70
Середнє

Роки
2003

2004

2005

2006

2007

49
85
74
54
66

58
83
59
56
64

68
60
60
69
64

58
72
60
56
62

56
63
52
52
56

Середнє
58
73
61
57
62

Статистичні критерії оцінки досліду: Sx =3,84; Sd=5.44; НІР05=11,85; Dyx=0,40;
V=16.08%; Sx% =6,18

Залежність якості насіння фенхелю від агрометеоумов, особливо в
межах генеративних періодів онтогенезу рослин, підтверджується і кореляційним аналізом (табл. 4).
4. Залежність лабораторної стиглості насіння від стану
материнських рослин і метеоумов у генеративному
періоді розвитку фенхелю звичайного
Показник агрометеоумов
Сума активних температур, °C
Сума опадів, мм
ГТК

0–70%
0,091
-0,322
-0,337

% стиглості рослин (посіву)
0–10% 10–30% 30–50%
0,354
-0,234
-0,919
-0,561
0,951
-0,751
-0,568
0,948
-0,732

50–70%
-0,268
-0,521
-0,535

Практично функціональним рівнем відрізняються залежності схожості насіння фенхелю з сумою опадів (r=0.951) та ГТК (r=0.948) в групі
30% стиглості рослин (посівів), де, до речі, найвищий рівень результативної ознаки – 60-85% ( x =73% – табл. 3).
За методом групування встановлено, що кращими умовами формування насіння фенхелю складаються, коли сума активних температур у
період безпосереднього розвитку плодів знаходиться на рівні 544 °C, сума
опадів – 50,1 мм, ГТК – 0,95 (табл. 5). За подібних обставин лабораторна
схожість становить 84% (на 4 % вище вимог до І класу посівного стандарту). Правда, ймовірність такої позитивної ситуації низька – 10 % з 20 випадків (табл. 4)
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5. Розподіл лабораторної схожості насіння фенхелю
за групами ГТК в період 2003-2007 рр.
Групи ГТК
max − min
(i=
)
k

Сума активних
температур, °C

Сума опадів,
мм

Лабораторна
схожість, %

Ймовірність
події, %

0,28-0,54
0,55-0,81
0,82-1,08
1,09-1,35
1,36-1,62
1,63-1,90

537
487
544
537
531
523

20,7
29,2
50,1
69,1
78,2
94,9

60,0
70,0
84,0
57,0
58,0
49,7

40
15
10
10
10
15

Висновки. Передкарпатська зона Івано-Франківської області не
може вважатися зоною гарантованого насінництва фенхелю. В кращому
випадку тут можна отримувати його за якістю на рівні 3-го класу посівного стандарту.
Для підвищення якості насіння необхідно кардинально змінити строки збирання урожаю, тобто перенести з традиційного періоду 70% стиглості рослин на 30% рівень. У цьому випадку можна розраховувати на
досягнення вимог І класу.
Високоякісне насіння на рівні І класу формується за суми активних
температуру період безпосереднього формування плодів 544 ˚C, опадів –
50 мм в ГТК – 0,95.
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МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ У РАЦІОНАХ СІНА З ЛЮЦЕРНИ,
ЗАГОТОВЛЕНОГО ЗА РУЛОННОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ВОЛОГОСТІ ТА ВИКОРИСТАННІ
МІНЕРАЛЬНОГО КОНСЕРВАНТУ
Викладено результати годівельного досліду по визначенню продуктивної дії люцернового сіна, заготовленого за рулонною технологією при
підвищеній вологості з використанням мінерального консерванту.
Встановлено, що згодовування люцернового цього сіна, заготовленого за рулонною технологією при підвищеній вологості з використанням
мінерального консерванту, у складі раціону збільшує молочну продуктивність корів на 11,95 %, у порівнянні з сіном заготовленим за традиційною
технологією (без консерванту) та на 27,69 % у порівнянні з господарським
раціоном. Заміна частки силосу з кукурудзи на сіно сприяло підвищенню
жирності отриманого молока на 5,98 та 6,57 %, білковості на 8,2 та
9,4 %, СОМО на 8,23 та 8,50 %, щільність на 6,92 та 8,97 %. Затрати
кормів на 1 кг надоєного 4 % жирності молока склали 1,56, 1,33 та 1,28
кормових одиниць
Одним із основних факторів підвищення продуктивності тваринництва є міцна кормова база та організація повноцінної збалансованої годівлі тварин запо всіма необхідними поживними речовинами. Відомо, що
перетравність та продуктивний ефект об’ємистих кормів лишається найнижчим серед усіх складових кормів раціону. Проте, на долю частка саме
цих кормів припадає становить більш 60-70% поживності раціонів, що є
фізіологічно прийнятним для жуйних тварин. Підвищивши поживність
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об’ємистої частини раціону, шляхом застосування прогресивних технологій заготівлі та зберігання, можна добитися високої збереженості поживних речовин, протеїну зокрема протеїну, що дасть можливість суттєвому
зростанню підвищити продуктивніостьі корів та знизитиження затрати
кормів на одиницю продукції.
Однією з інтенсивних технологій заготівлі сіна є потокова технологія
з використанням рулонних пресів. Рулонна технологія заготівлі сіна з використанням мінерального консерванту «Універсіл» на основі вулканічного туфу, показала технологічність цього прийому, яка проявляється перш
за все у отриманні високопоживного сіна (8,5 МДж ОЕ та 18,2 % протеїну),
здатного зберігатися довгий час без ознак псування та додаткових витрат
на сушіння [2], зберегти 74,3 кг протеїну на кожній тонні сухої речовини
сіна завдяки збереженості листя на рівні 94,3 %, бутонів та суцвіть – 77,2 %
і звільнити площу на 32 години раніше, ніж за звичайної технології [1,3].
Високопоживні якісні корми позитивно впливають на продуктивність тварин, саме питанню визначення продуктивної дії люцернового
сіна, заготовленого при підвищеній вологості з застосуванням мінерального консерванту «Універсіл», на коровах української червоно рябої молочної породи присвячена наша робота.
Методика досліджень. Дослідження проводили у 2006-2007 роках у
виробничих умовах державної дослідної станції «Агрономічне»
Вінницького району Вінницької області. Заготовляли сіно з господарських
посівів за двома технологіями. Перша – сіно підбирали та пресували у
рулони при підвищеній вологості (25-30 %) з внесенням мінерального
консерванту «Універсіл», друга – при вологості 20-22 % без консерванту.
Групи корів сформовані за принципом аналогів. Для загального контролю
була сформована третя група корів, якій згодовували господарський раціон, що складався з соломи озимої пшениці – 6 кг, кукурудзяного силосу ,
на жаль не високої якості – 25 кг, дерті зерновідходів – 3 кг, барди кукурудзяної – 10 кг, бурякового жому – 10 кг, меляси кормової – 1,7 кг та солі
кухонної – 95 г на голову. Раціон дослідних тварин відрізнявся від загального контролю тим, що 15 кг силосу було замінено на люцернове сіно за
поживністю, а різниця у раціоні між дослідними групами полягала в згодовуванні сіна з консервантом та без нього. Упродовж зрівняльного та залікового періоду проводили контрольні доїння, при яких визначали якісні
показники молока на приладі «Екомілк». Дослід тривав 118 днів, з них –
26 зрівняльний період та 92 дні заліковий період.
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Результати досліджень. Основним критерієм повноцінності годівлі
корів, якісною та кількісною характеристикою раціону є молочна продуктивність.
Раціони годівлі піддослідних корів були збалансовані за основними
поживними речовинами. Концентрація обмінної енергії в сухій речовині
раціону складала 8,56, 8,65 та 8,91 МДж, забезпеченість кормової одиниці
перетравним протеїном – 75,4 г, 107,1 г та 105,8 г, цукро-протеїнове відношення – 1,25, 0,96, 0,90, а відношення крохмалю до цукру – 1,37, 1,30 та
1,30 відповідно до груп. Концентрація клітковини у сухій речовині раціону
була майже однаковою 26,45, 26,90 та 26,59 %, співвідношення кальцію до
фосфору високим 2,62, 4,02 та 4,02.
За заліковий період досліду, згідно раціонів (табл. 1 ) контрольна
група спожила 5520 к. од. та 416,3 кг перетравного протеїну, друга група –
5345,2 та 572,7, третя група – 5750 та 608,35 відповідно. Надоєно молока
в контрольній групі – 4881 кг фізичного молока ( 3530,38 кг 4 %), середньодобовий надій склав 10,61 кг фізичного молока ( 7,67 кг 4 % жирності) при
середній жирності молока 2,89 %, білку 2,67%, СОМО – 7,65 % та щільності – 26,3 °А (табл. 2).
Відповідно до дослідних груп надій склав: 5270,1 (4026,81) кг, 11,46
(8,75) кг та жирністю – 3,06% , білка – у 2,89%, СОМО – 8,28% та щільністю – 28,12 °А в другій, 5876 (4508,1) кг, 12,77 (9,8) кг та жирністю – 3,08 %,
білка – у 2,89 %, СОМО – 8,2 8% та щільністю – 28,12 °А третьої.
Отримані дані свідчать про те, що згодовування у складі раціону сіна
люцернового заготовленого за рулонною технологією з застосуванням
мінерального консерванту у дозі 1 % сприяло підвищенню продуктивності корів на 11,95 %, у порівнянні з сіном заготовленим за традиційною
технологією (без консерванту) та на 27,69 % у порівнянні з господарським
раціоном. Заміна частки силосу кукурудзи на сіно сприялао підвищенню
жирності отриманого молока на 5,98 та 6,57 %, білкаовості на 8,2 та 9,4 %,
СОМО на 8,23 та 8,50 %, щільноістіь на 6,92 та 8,97 %. Затрати кормів на
1 кг надоєного 4 % жирності молока склали 1,56, 1,33 та 1,28 кормових.
одиниць. відповідно до дослідних груп. Збільшення молочної продуктивності корів при згодовуванні сіна у складі раціону пояснюється, перш за
все, якістю згодованого сіна, та стабілізацією ферментативних процесів
травлення, оскільки при згодовуванні господарського раціону корови
контрольної групи отримували з силосом, бардою та жомом 2115 г органічних кислот, що перевищує оптимальну норму більше ніж у 2 рази.
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1. Раціони годівлі піддослідних корів
Групи корів
Показники

1 господарський
раціон

2 – ГР + сіно
люцерни без
консерванту

Солома озимої пшениці
Силос кукурудзяний
Сіно люцернове
Зерновідходи
Барда кукурудзяна
Жом буряковий
Меляса
Сіль кухонна
В раціоні міститься: СР
Корм. од.
Обмінної енергії, МДж
Сирий протеїн, г
Перетравний протеїн, г
Сира клітковина, г
Цукор, г
Крохмаль, г
Сирий жир, г
Кальцій, г
Фосфор, г

6
25
3
10
10
1,7
95
16,1
12
137,8
1565,6
905
4258
1134,1
1555
516
87,5
33

6
10
5
3
10
10
1,7
95
17,3
11,62
149,7
1970,6
1245
4653
1189,1
1540
536
151,2
37,6

3 – ГР+сіно
люцерни з 1 %
консерванту
«Універсіл»
6
10
5
3
10
10
1,7
95
17,4
12,5
155,1
2025,6
1322,5
4627,5
1189,1
1540
490
151,2
37,6

Відомо, що для нормального перебігу процесів травлення і обміну
речовин в організмі великої рогатої худоби на 1 кг живої маси у раціоні має
бути не більше 2 г органічних кислот [5].
В умовах недостатньої кількості глюкози органічні кислоти переповнюють кров’яне русло та стимулюють розвиток типового ацидозу. У боротьбі з надлишком кислот корова вивільнює з кісток лужні мінеральні
речовини і через сечу видаляє з організму. В умовах збільшення ознак
ацидозу тварина не здатна нормально засвоювати азот корму, вона витрачає багато власної енергії на знешкодження кислотних продуктів в печінці
та м’язах [6].
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надій за
92 дні

надій за
92 дні

Ссередня
жирність,
%
Білок, %

СОМО,%

Щільність,
°А

Затрати
корму,
к. од.

1 контрольна
976,2±52,1 10,61±0,57 706,08±39,7 7,67±0,43 2,89±0,01 2,67±0,11 7,65±0,29 26,3±1,15 1,13 1,56
( ОР)
2 – ОР–
сіно без
1054,02±9,56 11,46±0,10 805,36±6,75 8,75±0,07 3,06±0,02 2,89±0,04 8,28±0,10 28,12±0,62 1,01 1,33
консерванту
3 сіно з
1175,2±57,6 12,77±0,63 901,62±35,42 9,8±0,38 3,08±0,04 2,92±0,02 8,3±0,05 28,66±0,23 0,98 1,28
консервантом

Групи корів

середньодобовий
надій

молоко 4%, кг
середньодобовий
надій

молоко натуральне, кг

Отримано молока за заліковий період досліду, кг

натур. молоко

2. Продуктивність корів при згодовуванні в складі раціонів сіна та сінажу заготовлених за
рулонною технологію

4% молоко

При згодовуванні раціону з сіном, надходження органічних кислот
коровам складало 1230 г кислот чи по 2,46 г на кг маси, тобто наближалося до бажаної величини. Крім цього, разом з консервантом надходила
певна кількість мінеральних речовин, які в свою чергу зв’язували надлишок органічних кислот та сприяли нормальному перебігу травних процесів, що вплинуло позитивно на перетравність поживних речовин [4], як
наслідок збільшилась продуктивність тварин та зменшились витрати кормів на продукцію.
Таким чином, люцернове сіно, заготовлене при підвищеній вологості, за рулонною технологією з використанням мінерального консерванту,
сприяє підвищенню молочної продуктивності корів, жирності і білковості
молока та зменшенню витрат кормів на виробництво продукції.
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Вінницька ДСГДС
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НАСІННЯ ЯРОЇ ВИКИ НА
МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ І ЯКІСТЬ
МОЛОКА
Розвиток тваринництва в нинішніх економічних умовах змушує вишукувати шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва.
Аграрна реформа, економічне зростання тваринницької галузі України
пов’язані з широким використанням сучасних ресурсозберігаючих технологій, наукових досягнень та розробок технологічних новинок, які повинні
формувати конкурентоспроможність тваринницької продукції та забезпечити нею населення країни на середньосвітовому рівні.
У системі заходів, спрямованих на збільшення виробництва продуктів тваринництва, головне місце відводиться організації повноцінної годівлі тварин, особливо білкових кормів, таких як соя, горох, вика.
Однією з перспективних але недостатньо вивчених культур в біологічному і господарському відношенні є яра вика. Висока продуктивність
цієї культури, скороспілість і різностороннє використання (зелений корм,
трав’яне борошно, сіно, силос) підтверджує високі можливості цієї культури в зміцненні кормової бази тваринництва.
Вика дає дуже поживний легкозасвоюваний білковий корм. За даними лабораторії інституту рослинництва її білок має багато важливих у
фізіологічному відношенні амінокислот і високий коефіцієнт перетравлення. Зелена маса не містить глюкозинолатів, а тому згодовування її в
чистому виді не викликає отруєння і захворювання на тимпаніт.
Яра вика відзначається високими кормовими якостями і містить багато білків, вітамінів, мінеральних солей. Вона дає урожай насіння 20-26 ц
з 1 га і нагромаджує у ґрунті до 50-80 кг на 1 га азоту. Поживні якості зеленої маси і сіна вики ярої 100 кг зеленої маси відповідають 16 кормовим
одиницям, а така сама кількість сіна – 56 кормовим одиницям з вмістом
перетравного протеїну 140 грам на кормову одиницю. Зерно вики містить
у середньому 26-36% білка.
Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

149

Виникло питання вивчити вплив дерті з ярої вики на підвищення
молочної продуктивності і якість молока у порівнянні з дертю з гороху.
З метою вивчення білкових культур в годівлі великої рогатої худоби
було проведено два науково-господарських досліди.
Перший дослід по вивченню продуктивної дії насіння ярої вики у
порівнянні з горохом на молочну продуктивність корів і хімічний склад
молока проведений у ДГ «Олександрівське».
На дослід по принципу аналогів було набрано дві групи корів (за віком, живою масою, датою розтелу продуктивності) української чорнорябої молочної породи по 10 голів у групі.
Раціон годівлі дослідних корів приведений в таблиці 1. На одну кормову одиницю припадає 109 гр. перетравного протеїну. концентрація
енергії – 0,73. Оптимальний рівень Са до Р – 1,95:1
1. Раціон годівлі дослідних корів
сухої речови
ни, кг

цукру, г

кальцію, г

фосфору, г

каротину, мг

Солома ячмінна
Сіно багаторічних
трав
Сінаж багаторіч
них трав
Силос кукурудзи
Дерть ячмінна і
пшенична
Барда хлібна
Дерть горохова
Дерть з вики
У раціоні містить
ся, всього

Кількість
кормів, кг

перетравного
протеїну, г

Назва кормів

кормових
одиниць

У раціоні міститься

4

1,32

184

3,51

49

19

4,5

-

2,5

1,45

213

2,1

83

25

7,5

60

8

2,32

296

3,56

95

20

12

144

20

4,2

260

4,92

90

36

23

520

1

1,19

82

0,86

39

2,3

4,1

-

10
0,5
0,5

0,6
0,58
0,57

100
82
138

0,6
0,43
0,42

20
17

5,0
1,5
1,27

3
1,62
1,6

-

11,65

1273

15,97

373

108,57

55,7

724

У першу декаду досліду, крім основного раціону, коровам першої
дослідної групи, давали 0,5 кг дерті з вики на голову вдень, другої – 0,5 кг
дерті з гороху. У подальшому першій і другій групам згодовували на 1 л
молока по 200 г дерті з вики і 200 дерті гороху відповідно.
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Хімічний склад молока за даними Тростянецького молокозаводу наведено в табл. 2
2. Хімічний склад молока дослідних груп
Температура
замерзання
Корови І дослідної групи, яким згодовували дерть вики
Волошка
4,04
3,7
8,71
28,7
57,6
Зайка
4,09
3,18
8,47
27,7
56,6
Омега
4,31
3,41
8,58
27,9
56,2
Ліщина
3,91
3,15
8,40
27,6
58,2
Колона
4,44
3,45
91,8
30,2
59,7
Всього
4,16
3,27
8,67
28,4
57,1
Корови ІІ дослідної групи, яким згодовували дерть гороху
Сосонка
3,98
3,08
8,46
27,7
53,5
Мазунка
3,96
3,11
8,56
28,2
56,1
Білуга
3,87
3,14
8,32
27,5
55,0
Синця
3,85
3,21
8,36
27,5
56,1
Маківка
4,19
3,28
8,72
28,5
57,0
Всього
3,96
3,17
8,46
27,8
55,1
Кличка корів

% жиру

% білка

СОМО

Щільність

Аналіз продуктивності і якості молока дослідних корів за період досліду наведено в таблиці 3.
3. Аналіз продуктивності і якості молока дослідних корів
Групи тварин
І Дослідна
група згодову
вання дерті
вики
ІІ Дослідна
група згодову
вання дерті
гороху

При постановці на
По закінченні дослі
дослід
ду
надій,
%
%
надій,
%
%
надій,
кг
жиру білка
кг
жиру білка
кг

+/%
жиру

%
білка

1135

3,81

3,23

15,65

4,16

3,27

+4,3

+0,35

+0,06

11,64

3,81

3,22

14,02

3,96

3,25

+2,38

+0,15

+0,03

На основі проведеного досліду встановлено, що вищий надій молока
мали корови, які отримали дерть з вики. Надій у них був щоденно на 4,3 кг
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молока 0,35 % жиру, 0,06 % білка вищий ніж у корів які отримували дерть
з гороху (2,38 кг молока 0,15 % жиру і 0,03 % білка).
Другий дослід порівняльний був проведений у дослідному господарстві Вінницької ДСГДС по згодовуванню екструдованої сої, вики і гороху,
їх вплив на молочну продуктивність корів і хімічний склад молока. На дослід за принципом аналогів було набрано три групи корів по 10 голів у
кожній. Раціон годівлі для усіх груп був ідентичним. Крім основного раціону коровам першої групи згодовували по 200 г екструдату сої, другої
групи по 200 г екструдату вики, і коровам третьої групи по 200 г екструдату гороху на 1 л молока відповідно.
Результати проведеного досліду на коровах червоно-рябої молочної
породи по згодовуванню екструдату сої, екструдату вики і екструдату гороху наведені у таблиці 4.
4. Результати проведення досліду у ДГ ВДСГДС на коровах
червоно-рябої молочної породи по згодовуванню екструдату
сої, вики і гороху
Показники при по Показники при знятті
± до початку досліду
становці на дослід
з досліду
Дослідні групи
%
%
надій,
%
%
надій,
%
%
надій,
жиру білка
кг
жиру білка
кг
жиру білка
кг
1. Корови, які
одержували
додатково до
3,0
2,8
10,56
3,6
2,97
12,4 +0,60 +0,17 +1,84
о.р. екструдат
сої
2. Корови, які
одержували
додатково до
3,0
2,8
10,5
3,46 2,96 13,08 +0,46 +0,16 +2,58
о.р. екструдат
вики
3. Корови, які
одержували
додатково до
3,0
2,8
10,4
3,1
2,94 11,66 +0,10 +0,14 +1,26
о.р. екструдат
гороху

На основі проведеного досліду встановлено, що вищий надій молока
мали корови, які одержували екструдат вики. Надій у них був щоденно на
2,6 кг більший ніж у корів І і ІІ групи. А найвищий процент жиру і білка
+0,60% +0,17% відповідно мали корови яким згодовували екструдат сої.
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Аналіз проведених дослідів дає підставу підтвердити, що насіння
ярої вики (дерть чи екструдат) дає можливість отримати вищу прибавку
молока у порівнянні з соєю і горохом. А найвищий процент жиру і білка
одержано від корів яким згодовували сою.
Висновки. На основі проведених нами досліджень рекомендовано
господарствам області з різною формою власності, для підвищення надоїв
молока і покращання його якості сіяти кукурудзу з соєю і вико-мішанку
(вика + овес + ячмінь) в різні строки, буде дорідна зелена маса, сіно і силос.
А відтак вироблена продукція з такого молока буде мати попит як на власному так і на зарубіжному ринку.
УДК 636.087.25:636.22/28
© 2008
А. В. Тучик
Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту кормів
РІПАКОВА МАКУХА В ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ
Вирощування ріпаку традиційна складова сучасного сільського господарства в багатьох країнах. Лідирують у виробництві насіння цієї олійної культури Китай, Індія, Канада, вирощують ріпак більше ніж у 18 країнах. Вивело ріпак у лідери як сировину для отримання екологічно чистого
пального біо дизелю. Важливість ріпаку, як енергетичної культури позначилось на площах які відводяться під посів його у світі. Так, у 1968 році
вони становили лише 7163 тис. голів у 1994 році – 22453 тис. голів. А
сьогодні тільки на Україні, ріпакові площі займають 1209 мільйонів гектарів. Ріпак універсальний корм. У годівлі тварин широко використовується
його зелена маса, силос, трав’яне борошно, шрот, макуха. Так в 1 кг насіння ріпаку різних сортів міститься 1,08-1,40 к. од., 200-264 г перетравного протеїну, 152 г клітковини, 184,4 г жиру, 4,7 г кальцію, 8,0 г фосфору.
Білок насіння ріпаку багатий на амінокислоти (лізин, метіонін, цистин, триптофан та інші). В жирі містяться незамінні жирні кислоти: олеїнова, лінолева які необхідні для росту тварин і позитивно впливають на їх
здоров’я і продуктивність.
Відношення перетравного протеїну до сирого становить 0,91-0,94.
Обмінна енергія ріпакового шроту дорівнює 9,7-10,6 МДж/кг.
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Актуальне стало питання вивчення впливу макухи з ріпаку на молочну продуктивність і якість молока.
Методика досліджень. Дослід по впливу макухи з ріпаку на молочну
продуктивність корів і якість молока проведено у ДГ «Олександрівське»
Тростянецького району. На дослід по принципу аналогів (по віку, живій
масі, даті розтелу продуктивності) було набрано три групи корів по 10 голів в кожній української чорно-рябої молочної породи.
Схема досліду
Групи корів
Перша дослідна група
Друга дослідна група
Контрольна група

Кількість голів
10
10
10

Норма годівлі на 1 голову на день
О.р. + 2 кг макухи з ріпаку
О.р. + 2 кг екструдату вики
О.р. + 2,5 кг екструдату гороху

Дослід проводився в умовах стійло-табірного утримання. Утримання
корів прив’язне, доїння механізоване, 3-х разове на доїльній установці
«Браславчанка».
Параметри визначення продуктивності:
- надій молока по кожній корові визначався щоденно
- хімічний склад молока визначали подекадно від кожної корови на
приборі «Екомілк».
- раціони годівлі коректувались подекадно.
Дослід проводився на протязі 3-х місяців. Раціон годівлі дослідних
корів приводиться в таблиці 1.
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2,2
2,6
198
84
5,1
8,9
-

3
3,5
295
142
5,3
8,2
-

± до норми

2,8
3,2
456
127
8,4
9,1
-

В раціоні
міститься

дерть
пшенична

35
6,6
495
158
63
22,4
910

Меляса

дерть
ячмінна

4
0,76
32
28
15
3,9
-

дерть
горохова

4
2,4
480
160
67
9,3
564

Назва кормів
конц. корми
силос
кукурудзяний

солома ярої
пшениці

19,75
1985
1425
140
105
950

сіна люцерни

кг корму
к.од.
п.п.
цукор
Са
Р
каротин

Норма

№
п/п

Показники

1. Раціон годівлі дослідних корів в ДП ДГ «Олександрівське»

1
0,71
31
444
8,1
0,2
-

19,77
1987
1143
171,9
62
1474

+0,02
+2
-282
+31,9
-43
+524
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1. Рівень перетравного протеїну в основному раціоні складає 101 г на
1 к.од.
2. Цукро-протеїнове співвідношення 0,7:1.
3. Додатково до о.р. додали 200 г мінеральної добавки діамоній фосфат, який містить в 200 г – 46 г Р, чим збалансували співвідношення Са до
Р – 1,59:1.
4. Додатково до основного раціону ввели 635 г меляси на 1 голову на
добу.
Раціони годівлі контрольної групи і дослідних корів ідентичні.
Коровам першої дослідної групи до раціону додавали 2 кг ріпакової
макухи, коровам другої дослідної групи додавали до основного раціону
2 кг екструдованої ярої вики на голову в день. Коровам контрольної групи
до основного раціону додавали 2,5 кг екструдованого гороху, який по перетравному протеїну еквівалентний 2 кг ріпакової макухи. Молочна продуктивність корів і хімічний склад молока при постановці корів на дослід
приведений у таблиці 2.
Із даної таблиці видно, що при постановці на дослід корови в усіх
трьох групах мали приблизно однакову продуктивність, яка коливалася в
межах (18,2-18,9 кг процент жиру (3,70-3,72 %) білок (2,86-2,92 %).
Результати досліджень. На основі проведеного досліду встановлено, що молочна продуктивність дослідних корів обох груп підвищилась
першої групи на 1,5 кг, другої на 2,8 кг на корову в день.
Хімічний аналіз проведений у лабораторії Тростянецького молокозаводу наведений в таблиці 3.
Висновки. Встановлено, що хімічний аналіз молока першої групи,
яким згодовували ріпакову макуху процент жиру у молоці становив 4,15 %
білка 3,28 %, що на 0,45 % більше жиру і 0,12 % більше білка у порівнянні
з контролем.
У корів другої групи, яким згодовували екструдат вики процент жиру
у молоці становив 4,18 % білка 3,20 % що на 0,48 % більше жиру і 0,06 %
більше білка у порівнянні з контролем.
Отже, найбільша прибавка білка у молоці 0,12 % у корів яким згодовували ріпакову макуху в сухому вигляді з концкормами.
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інвент. №

8618
8641
8675
8758
8844
11
8785
710
805
9272

надій, кг

20
21
22
19,5
20
18
19
20
21
18,5
18,8

%жиру

4,21
3,48
3,58
3,47
3,53
3,86
3,58
3,67
4,11
3,68
3,72

% білка

2,84
2,81
2,81
2,76
2,86
2,94
2,95
2,78
3,05
3,04
2,88

щільність
25,8
27,5
27,1
26,9
27,3
28,3
28,8
27,8
29,2
29,7
27,84

сомо
8,30
8,74
8,50
9,02
8,68
9,17
9,02
8,51
9,33
9,29
87,6

інвент. №
8659
9370
9271
8754
9318
571
725
8764
8670
8776
-

надій, кг
16
20
17
20
20
22
20
18
19
17
18,9

%жиру
3,24
3,48
3,95
3,48
3,50
3,89
3,98
3,93
4,11
3,65
3,72

3,01
2,81
3,33
2,95
2,59
2,79
2,72
2,89
3,09
3,01
2,92

% білка

ІІ дослідна група
щільність
29,6
27,1
30,4
28,8
27,4
27,5
27,7
28,7
29,6
29,2
28,2

інвент. №
9305
9395
9325
9430
9438
9326
9435
8844
9288
9274
-

19
18
20
19
17
18
17
19
18
17
18,2

3,53
3,96
3,98
3,87
3,84
3,29
3,46
3,83
3,41
3,84
3,70

2,97
2,89
2,82
2,87
2,85
2,89
2,88
2,86
2,84
2,86
28,6

щільність
28,9
28,1
30,1
29,3
29,6
26,5
28,5
98,4
28,4
27,2
28,6

Контрольна група
%жиру

І дослідна група
надій, кг

2. Хімічний склад молока дослідних корів по групах.

% білка
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сомо
вика
8,31
8,56
8,61
9,03
8,62
8,64
9,21
8,40
9,20
918
8,89

9,03
8,43
8,61
8,53
9,07
8,66
8,64
8,63
8,49
8,72
8,68

сомо гороху

3. Хімічний аналіз молока корів по групах.

% білка

щільність

№ тварин

% жиру

% білка

щільність

сомо

4,03

29,7

9,03 0571 3,15

2,97

27,6

8,31 605

4,73

3,40

30,7

9,43

3,07

4,40

27,4

8,53 0725 4,27

3,19

28,8

8,87 8641 3,37

3,17

29,5

8,84

9325

3,16

3,53

29,3

8,81 8659 4,03

3,12

28,4

8,81 8675 4,72

3,06

27,2

8,50

9430

3,20

3,90

29,3

8,86 8754 3,61

3,28

30,5

9,13 8618 4,71

3,10

27,4

8,60

9438

3,29

3,46

30,8

9,17 9370 5,12

3,20

28,1

8,80 8785 3,66

3,24

30,0

9,02

9326

3,16

3,76

29,0

8,81 9318 3,72

3,03

27,4

8,86 9272 4,61

3,42

31,0

9,49

9435

3,18

3,39

29,6

8,87 9271 3,78

3,32

30,4

9,24 11

4,66

3,21

28,1

9,17

8844

3,14

3,75

28,8

8,75 8764 5,16

3,23

28,3

8,94 710

3,54

3,13

28,8

8,71

9288

3,04

3,37

28,1

8,49 8776 4,17

3,32

30,4

9,23 8758 3,27

3,96

27,3

8,27

9274

3,15

3,72

28,9

8,72 8670 4,87

3,35

30,6

9,28 8643 4,22

3,12

28,1

8,68

-

3,16

3,73

29,1

3,20

29,1

8,9

3,28

28,8

8,9

-

4,18

сомо

% жиру

3,25

9395

8,8

№ тварин

щільність

9305

сомо

% жиру

Дослідна група
Ріпак

% білка

Дослідна група
Вика

№ тварин

Контрольна група
Горох

-

4,15

Бібліографічний список

1. Жуковський О.В. Відходи переробки ріпаку в годівлі сільськогосподарських тварин // Тваринництво України. – 2007. – № 3. – С. 32-34.
2. Стопай П., Макар І., Гаврилюк В. Використання ріпакових кормів
в годівлі овець // Тваринництво України. – 2002. – № 2. – С. 28-29.

Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

157

УДК 636.085.522
© 2008
В. Д. Хорішко
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Інститут кормів УААН
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОТІВЛІ СИЛОСУ
В КУРГАНАХ ТА БУРТАХ
Представлено технологічні особливості заготівлі кормів в безтраншейних сховищах, в курганах і буртах, подано показники якості силосу
заготовленого в траншеях, буртах і євробагах.
За способом зберігання силос поділяється на корм, який заготовляють і зберігають в траншеях, баштах, поліетиленових плівкових рукавах,
рулонах чи тюках, в курганах та буртах.
Згідно статистичних даних основну масу силосу в Україні заготовляють саме в траншеях різної місткості (до 90 % від загальної кількості),
проте певну частину корму (до 8 %) закладають в буртах та курганах, в
полімерних шлангах, рулонах та баштах.
Провідними вченими та практикою силосування в попередні роки
встановлено [1] що буртове силосування мало ряд суттєвих недоліків і використовувалось лише у крайніх випадках (при відсутності інших сховищ,
при високому залягання ґрунтових вод). Саме цим пояснювали надзвичайно високі втрати від „угару” (до 50 % від закладеної маси), низьку якість
та поживність силосу, втрати від вторинного бродіння в зв’язку з неправильним використанням силосу з буртів. Проте за останній час зацікавленість цим методом силосування відновилась у зв’язку з мінімальними затратами на будівництво споруд та при можливості швидко і якісно затрамбувати та ізолювати корм від оточуючого середовища, а розробка і впровадження нових агрегатів для виймання силосу із сховищ без розрихлення
моноліту стінки, практично повністю зняла питання по вторинним втратам поживних речовин в процесі використання. Завдяки цьому собівартість корму була мінімальною саме з буртів і курганів (табл. 1).
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1. Економічні показники технологій заготівлі силосу в
сучасних наземних сховищах
Технологічні показники
Об’єми заготівлі , т
Втрати сухої речовини, %
Собівартість корму, грн./т
в т .ч %, оплата праці
ПММ
амортизація техніки
поточний ремонт техніки
амортизація сховищ
витратні матеріали

в траншеях*
26800
12,2
92,56
1,4
8,8
44,2
44,0
1,1
0,5

Силос з кукурудзи
в шлангах
“Ag-Bag”***
12200
3,1
112,32
0,7
10,5
39,5
40,2
8,7
0,4

в буртах**
(курганах)
3600
10,2
90,14
1,1
8,7
44,6
44,3
0,6
0,7

*силосні бетоновані траншеї наземного типу, на 4000-10000 тонн маси
**на бетонованих майданчиках з системою дренажу, укриття плівкою, шинами
***на підготовлених ґрунтових майданчиках (євробаги).

Змінилась і форма буртів – корм почали закладати як у вигляді конічних споруд – курганів (діаметром 50-150 м і заввишки 6-8 м), так і у вигляді прямокутних буртів з розмірами 50 х 150 і більше метрів, заввишки
5-6 метрів.
На сьогодні доведено, що в буртах і курганах вкритих плівкою можна
забезпечити належні умови силосування, які мало відрізняються від умов
у капітальних сховищах. Виникають навіть сумніви доцільності влаштування капітальних сховищ для заготівлі та зберігання силосу, тому закономірно постає питання: мати майданчик з твердим покриттям, з системою
відведення вологи опадів і низьким рівнем стояння ґрунтових вод, чи будувати капітальні сховища із затратами до 90 грн. на тонну закладеної зеленої маси [2].
Результати досліджень. Досвід кормозаготівлі передових господарств засвідчив ефективність заготівлі та зберігання силосу в курганах і
буртах. Так в АТЗТ „Агро-Союз” щорічно заготовлюється понад 10000
тонн якісного силосу і сінажу в буртах і курганах на відкритих бетонованих майданчиках обладнаних системою відведення атмосферних опадів.
Разом з тим слід відмітити і деякі технологічні особливості такої заготівлі,
які полягають в наступному:
- наявність майданчиків з твердим покриттям необхідних розмірів і
під’їздів з твердим покриттям;
Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

159

- надзвичайно висока технологічна інтенсивність заготівлі; не менше
800-1000 тонн/день;
- використання важкої техніки для ущільнення корму (до показників
780-900 кг/м3);
- негайне укриття плівкою (єдиним полотнищем) по завершенню
трамбування;
- використання спеціалізованих навантажувачів силосу, без розрихлення фронту виймання, з метою зменшення втрат від вторинного бродіння.
В основі бурту (кургану) знаходиться плівка (тобто корм кладуть не
на бетон, а на гідроізоляційний матеріал), яку загортають на довжину не
менше 2 м, в якості укривної може бути використана звичайна прозора
світлозахисна плівка (але завтовшки не менше 160 мікрон), або армована
плівка, захисна силосна плівка-сітка, які укладають з напуском 1,2-1,5 м.
Формування курганів проводиться з кутами нахилу не менше 16° (до 30°),
що істотно покращує сходження опадів, особливо при таненні снігу, при
грозах і затяжних дощах. Трамбування і вивершування укриття гусеничною і колісною технікою проводиться тільки з поздовжнім нахилом. Для
притискання укривної плівки до маси використовують шини різного діаметра ув’язані між собою шпагатом.
Візуальна оцінка такого корму показала відсутність зіпсованого шару
сировини, а хімічний аналіз підтвердив якісні показники на рівні силосу
І класу з активною кислотністю в межах 4,0-4,2 (табл. 2). Внаслідок використання кукурудзи в фазі повної стиглості зерна, вміст клітковини був
досить високий (понад 19 % за сухою речовиною), а сирого протеїну – до
10,02 %. Разом з тим енергетична цінність такого корму була досить висока (внаслідок вмісту зерна кукурудзи до 19 % за масою) і становила 0,290,30 к. од., 10,1-10,4 МДж/кг СР обмінної енергії та 6,4-6,6 МДж/кг СР
чистої енергії лактації (табл. 3 та 4), [4].
Співвідношення маси корму в укритті до площі відкритої поверхні
при розмірах кургану від 50 до 80 метрів, при висоті від 3 до 6 при щільності трамбування до 750 кг/м3 становить як 1:2,7-1:1,4, при підвищення
щільності трамбування до 800 кг/м3 – співвідношення зменшується до показників 1:2,5-1:1,3, відповідно при ущільненні до 850 кг/м3 та до 900 кг/ м3
ці параметри становлять 1:2,3-1-1,2 та 1:2,2-1:1,1.Тобто із збільшення
щільності корму в курганах і буртах, площа вірогідного контакту корму з
повітрям зменшується на 16-17 %.

160

Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

2. Показники якості силосів з кукурудзи пізніх фаз вегетації
при заготівлі в сховищах різного типу
Тип
сховища

Вологість,
%*

рН

Аміак,
мг%

62,92
60,34
63,28

4,05
4,12
4,20

14,2
56,3
21,1

В траншеї
В шлангах
В буртах

Сума
кислот,
мг
2,24
1,98
2,32

Співвідношення кислот, %
молочна

оцтова

масляна

58,48
60,61
54,31

41,52
39,39
45,69

-

* при закладанні проводилось зволоження силосної маси водою з розрахунку
1 : 20

3. Хімічний склад силосу з кукурудзи в сховищах різного типу, %
(ІК УААН, 2008)
Вид корму
Силос з кукурудзи
з траншеї (зерно
20,1 %)
Силос з кукурудзи
з шлангів (зерно
19,5 %)
Силос з кукурудзи
з буртів (зерно
19,9 %)

Суха
речовина

Протеїн

Жир

Клітковина

Зола

БЕР

Р,
г/кг

37,08

8,69

2,26

19,12

4,1

65,83

2,7

39,66

10,02

4,08

19,04

3,7

63,16

2,8

36,72

9,01

2,13

19,33

3,7

65,82

2,6

4. Енергетична поживність силосу з кукурудзи при різних
технологіях заготівлі
Вид корму
Силос з кукурудзи
з траншеї (зерно
20,1 %)
Силос з кукурудзи
з шлангів (зерно
19,5 %)
Силос з кукурудзи
з буртів (зерно
19,9 %)

Валова
енергія,
МДж/кг СР

Доступність
енергії
корму, %

Обмінна
енергія,
МДж/кг СР

Чиста енергія
лактації, МДж/кг/СР
(по Ван Ессу, NEL)

17,95

0,771

13,84/10,14

6,57

18,57

0,753

13,99/10,43

6,71

18,06

0,726

13,11/10,15

6,47
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Аналогічним чином при використанні кормів з буртів та курганів
площа поперечного перерізу, що контактує з повітрям, відкрита зона якого
підлягає інтенсивній вторинній ферментації, також зростає до повного
діаметра кургану (бурта), що потребує більш інтенсивного використання
кормів на щоденну глибину не менше 40 см, що можливе лише при денному використанні 20 і більше тонн корму [1].
Використання силосу з кукурудзи в фазах воскової та технічної стиглості в системі цілорічної однотипної годівлі (при 40-50 % у складі напів
вологої кормо суміші) [3, 4].
Перспективи розвитку технологій заготівлі силосу в буртах будуть
спрямовані на максимальне зменшення втрат, зниження капітальних затрат на будівництво і на розробку нових прийомів використання силосу з
метою зменшення біологічних втрат поживних речовин від вторинної
ферментації.
Висновки. Заготівля силосу в буртах і курганах вимагає значного
підвищення інтенсивності надходження (до 1000 тонн щоденно) маси, високого ступеня ущільнення до показників 850-900 кг/м3 і укриття плівкою
по всій площі сховищ. Використання такого силосу необхідно проводити
в структурі багатокомпонентного монокорму з щоденним фронтом виймання не менше 40 см по всьому перерізу кургану (бурту). Якісне використання силосу забезпечують фронтальні навантажувачі із змінними
спеціалізованими робочими органами, що дає можливість зберегти монолітність зрізу маси при вийманні.
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В результате не продуманных и проведенных наспех реформ в сельском хозяйстве Украины резко сократилось поголовье крупного рогатого
скота и свиней, что привело страну к острому дефициту животного белка
в питании населения. Практически без импорта мясной продукции реально стал возможен белковый голод. Обилие мясных продуктов на украинских рынках и кажущееся благополучие обманчиво и существует только
по причине высокой цены и низкой покупательной способности населения. Быстро восстановить прежние объёмы производства белка животного
происхождения в настоящее время практически невозможно. Разрушены
до основания большинство животноводческих ферм и комплексов, сокращено более чем на половину поголовье животных.
Восполнение недостающего белка в питании населения конечно
можно за счёт увеличения потребления традиционных культур возделываемых в Украине. Любому растению присуща специфическая потребность в каждом из факторов жизнедеятельности. Эта потребность – одно
из проявлений генетических особенностейи данного вида растений.
Комплексная биофизическая модель «погода – урожай» учитывает четыре
комплексных фактора урожайности: климатические условия, плодородие
почвы, биологические особенности культуры, сорта и уровень технологии
возделывания.
Факторы оказывающие влияние на рост и развитие растений
Жизнь растения, как и всякого другого живого организма, представляет сложную совокупность взаимосвязанных процессов; наиболее существенный из них, как известно, обмен веществ с окружающей средой.
Среда является тем источником, откуда растение черпает пищевые материалы, затем перерабатывает их в своем теле, создавая такие же вещества,
как те, из которых состоит тело растения,— совершается усвоение почерпКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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нутых из среды веществ, их ассимиляция. Одновременно с этим процессом в организме получаются при фиксации молекулярного азота микроорганизмов; азотные соединения, которые поступают в грунт с атмосферными осадками, поливной водой и семенем.
Факторы влияющие на рост и развитие растений можно
разделить на три группы:
Климатические

Биологические

Эдафизические

(тепло, влага, солнечная
радиация, длина дня и др.)

(микроорганизмы,
растительные организмы
и их сообщество,
животные организмы)

(структура, состав,
плодородие почвы)

Эти источники дают возможность составить баланс азота в почвах
Украины и определить пути эффективного повышения производительности сельскохозяйственного производства.
Общеизвестно, что рост и развитие растений чаще всего лимитируются недостатком азота. На протяжении всего периода жизни они проявляют относительно высокую потребность в азоте. Вместе с тем на азот
приходится почти 80 % атмосферных газов (свыше 8 т на 1 м2 земной поверхности). Кроме того, большое количество его помещается в горных
породах – 95-97 % от всего азота Земли (на атмосферный азот приходится
лишь 3-5 %).
Тем не менее, по мнению многих исследователей, преобладающее
количество связанного азота, который поглощается растениями из почвы
в естественных условиях, был накоплен из атмосферы и он не является
азотом первичных пород, а входит в состав органических веществ (К.А.
Блок, 1973).
Пахотный слой большинства окультуренных почв содержит от 0,02
до 0,4 % азота и испытает количественные колебания в каждом годовом
цикле, если определенная часть органического азота минерализуется, а
минерального – иммобилизуется. Часть азота, поглощенного растениями,
выносится с урожаем, часть возвращается в почву в виде растительных
остатков, а незначительное количество поступает в атмосферу, а потом
фиксируется из нее. Азот вносится и с минеральными удобрениями, а теряется и вследствие эрозии: вымывание, выдувание и т. п.. Вместе с тем
количество фиксированного азота в год достигло к концу XX ст. почти
200 млн. т, в том числе за счет увеличения симбиотической азотофиксации – на 25 млн. т. В соответствии со многими исследованиями, проведенными в Украине, а также в многих других странах, установлено, что бобо164
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вые культуры в симбиозе с клубеньковыми бактериями Rhizobium способные фиксировать большое количество азота: клевер – 180-670 кг/га, люцерна – 200-460, бобы – 100-550, соя – 90-240, горох – 70-160, люпин – 150450, пастбища с бобовыми – 100-260 кг/га. В Великобритании пастбища с
клевером усваивают до 470 кг/га азота.
Приведенные данные указывают путь к повышению производительности культурных растений там, где нельзя использовать азот минеральных удобрений.
Одним из реальных источников пополнения азота в данной ситуации
может стать его биологическая фиксация из воздуха в результате симбиотической и ассоциативной деятельности азотофиксирующих микроорганизмов. Микробиологическая фиксация атмосферного азота и фотосинтез
относятся к важнейшим биохимическим процессам, которые обеспечивают жизнь на Земле. Бобовые растения обладают уникальной способностью вступать в симбиоз со специфическими для каждого вида растений
клубеньковыми бактериями, образовывать азотфиксирующие клубеньки и
усваивать за вегетацию до 125-480 кг/га азота воздуха. Это обеспечивает
высокие урожаи дешёвого растительного белка без применения дорогостоящих и экологически небезопасных минеральных азотных удобрений.
С пожнивно-корневыми остатками многолетних бобовых трав в почве
остаётся в среднем около 50 % фиксированного из воздуха азота, который
в течение 2-3 лет существенно повышает плодородие почвы и урожай последующих культур.
Ученые открыли белок в конце XIX века. Слово «протеин» происходит от греческого слова «рroteios», что означает «первой важности».
Они знали, что белок очень необходим для здоровья, и что его дефицит
вызывает многие опасные болезни. Роль белка в теле человека весьма обширна. Если не брать во внимание воду, половину веса человека составляет чистый белок. Протеин выполняет сотни весьма важных функций.
Наиболее быстрым, экономически и агротехнически доступным способом решения белковой проблемы должно стать увеличение площадей
под бобовыми культурами: соя, горох, нут, чина, чечевица, фасоль, бобы и
др. Соя – один из немногих видов растений, белок которого наиболее
полно приближается к белку животного происхождения и во многом способен его заменить, а его в сои больше чем в мясе (от 38 до 42 %). Кроме
того в семенах сои содержится от 19 до 22 % высококачественного жира
не содержащего холестерина. Это в своём роде уникальное растение как
будто специально создано для человека.
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Согласно норм физиологических потребностей населения Украины
основных пищевых элементов и энергии для питания по возрастным группам необходимо:
1. Суточная потребность взрослого населения в белках,
жирах, и углеводах и энергии.
Группы Коэффи Возраст,
интенсив
циент
лет
I

1.4

II

1.6

III

1.9

IV

2.3

18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59
18-29
30-39
40-59

Энергия,
калорий
2450
2300
2100
2800
2650
2500
3300
3150
2950
3900
3700
3500

Белки, грамм
Жиры,
всего животные грамм
67
37
68
63
35
64
58
32
58
77
42
78
73
40
74
69
38
69
91
50
92
87
48
88
81
45
82
107
59
102
102
56
100
96
53
97

Углеводы,
грамм
392
368
336
448
424
400
528
504
472
624
592
560

При пересчёте потребности и фактического потребления белка дефицит составляет около 27 %, жиров растительного происхождения 31 % или
4.9 кг на человека в год. Кроме того должно всех беспокоить то, что качество белка не всегда соответствует потребности организма.
С другой стороны использование бобовых культур в кормлении животных и птицы повысит их продуктивность, снизит себестоимость и будет хорошей мотивацией развития животноводства.
Однако, при потребности комбикормовой промышленности жмыхов
и растительного белка в объёме 3,3 млн. тонн, как видно из приведенных
данных дефицит составит более 30 %, а потребность в шротах и макухи
будет обеспечена только на 15-20 %. Без решения этой важной проблемы
не возможно добиться высокой продуктивности животноводства в
Украине. В зимне-весенний период недостаток белкового питания для
КРС можно частично компенсировать применением малых доз карбамида.
При этом обязательно применяется в их рационе сено бобовых культур,
способное накопить в организме животного значительную биомассу микроорганизмов способных превратить минеральный азот в белок.
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2. Производство растительного белка в Украине в 2004 г.
Культуры
Масличные культуры, всего
В.т.ч.:
соя
подсолнечник
рапс
Зернобобовые, всего
В.т.ч.:
горох
фасоль
вика
Всего

Содержание
протеина, %

Вал., тис.
тонн

Производство
растит., белка.
805,5

36,0
21,0
23,0

363,3
3050,0
148,9

130,8
640,5
34,2
180,4

22,0
23,0
24,2

636,3
61,0
110,0

140,0
14,0
26,4
985,9

Увеличение производства продукции аграрного сектора экономики
может осуществляться двумя путями: интенсивным и экстенсивным.
Интенсификация отраслей сельского хозяйства базируется прежде всего
на широком внедрении эффективных технологий возделывания полевых
культур, созданных на основе новых машин и механизмов, биологических
и химических средств защиты, режимов орошения и способов полива. Эти
технологии отличаются от традиционных тем, что базируются не на применении отдельных приёмов, а на комплексном применении достижений
науки и передового опыта на всех этапах производства. Особенно это относится к возделыванию сои.
Соя в значительной степени отвечает требованиям интенсификации
земледелия и животноводства, как белково-масличная культура многопланового использования, пригодная для возделывания в основных, поукосных и пожнивных посевах. Возможности выращивания двух урожаев в год
определяются почвенно-климатическими условиями региона, биологическими особенностями растений и хозяйственными назначениями посевов.
Погодные условия юга Украины позволяют получить высокий урожай
семян сои в основном посеве и дополнительный в пожнивном и поукосном
посевах и тем самым пополнить рацион животных кормовым белком, сбалансированныом по аминокислотному составу. Кроме того в связи с резким уменьшением поголовья скота, свиней и птицы и снижением их продуктивности, значительная часть семян сои и продуктов их переработки
может быть использована для перекрытия образовавшегося белкового дефицита в питании населения.
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По нашему мнению, основываясь на ряд серьёзных причин, в ближайшей перспективе площади сои в Украине должны достигнуть 800900 тыс. га, в том числе в Крыму 60-80 тыс. га.
В Украине накоплен большой опыт возделывания сои на семена и
зеленый корм. Регионы возможного возделывания сои постоянно расширяются на основе новых технологий и сортов, где соя дает высокие и
устойчивые урожаи, не уступая зерновым по выходу валовой энергии с
единицы площади, обеспечивая высокую рентабельность производства.
Включение сои в севооборот способствует повышению плодородия почвы, а также урожайности и качества последующих культур.
В настоящее время имеются все необходимые условия для развития
соясеянияи в Украине. Дело совсем за немногим – нужна государственная
программа предусматривающая финансовую и материальную поддержку
сельскохозяйственным производителям, как к примеру это сделали во
многих странах Европы и Латинской Америки. В Италии государство доплачивает фермерам до 1/3 стоимости за каждую тонну семян сои. В результате была снята зависимость страны от импорта жмыхов из США.
Решение проблемы имеется и дело за малым – приступить к её решению.
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худоби на Ефективність використання ним
обмінної енергії кормів
Наведено узагальнення окремих компонентів годівлі в існуючих нормах годівлі молодняку м’ясної худоби та представлено результати досліджень з вивчення особливостей використання обмінної енергії кормів
тваринами за різних типів годівлі.
М’ясне скотарство – перспективна галузь, оскільки в світі знижується питома вага молочної худоби за рахунок збільшення м’ясної [1]. В
Україні нараховується 14 м’ясних порід, з яких шість – вітчизняні, але на
душу населення в середньому за рік споживається лише 16 кг яловичини
[2]. Тому необхідність становлення галузі зумовлена комплексом
соціально-економічних, енергетичних та екологічних факторів [3].
Постановка завдання, мета статті. В умовах формування господарств поголів’ям худоби м’ясних порід важливо встановити її потребу в
поживних речовинах для одержання максимальної кількості високоякісної
продукції. Тому дослідження, направлені на пошук оптимальної кількості
та концентрації енергії і окремих поживних речовин в раціонах молодняку
худоби м’ясного напрямку продуктивності, мають важливе теоретичне і
практичне значення. Завданням досліджень було вивчення потреби чистопородного та помісного молодняку м’ясної худоби з метою уточнення та
конкретизації існуючих норм годівлі.
Матеріал і методи. Матеріалом статті є узагальнення результатів
тривалих науково-господарських та виробничих дослідів, проведених в
умовах Лісостепу, Полісся та гірської зони Карпат України протягом 19962007 років на чистопородному та помісному поголів’ї молодняку великої
рогатої худоби м’ясних типів та порід. Усі досліди проведені згідно із загально прийнятими в зоотехнії методиками [4]. Узагальнення виконані із
застосуванням кореляційного та регресійного аналізів у розрізі типів годівлі, окремих дослідів та груп дослідів.
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Результати досліджень. Норми годівлі великої рогатої худоби
м’ясних порід, запропоновані ВАСГНІЛ [5], мають ряд теоретичних, методичних і технічних погрішностей, які не дозволяють одержати закладену в них продуктивність молодняку. До таких недоліків слід віднести: невірну теоретичну уяву про особливості вирощування молодняку великої
рогатої худоби на м’ясо; не враховані ні величина тварин, ні порода; ніе
врахована стать тварин; не врахована концентрація енергії і поживних
речовин в сухій речовині залежно від продуктивності тварин; не враховані
умови утримання тварин.
З даних табл. 1 видно, що перетравність протеїну в існуючих нормах
незмінна залежно від віку та прогнозованої продуктивності тварин; концентрація сирої клітковини в сухій речовині дуже мало змінюється, тоді як
концентрація обмінної енергії зростає з 8,5 до 10,0; концентрація сирого
протеїну в одних нормах зменшується на 5,4%, а в інших – залишається
без змін; в одних нормах концентрація цукру зменшується (500-800 г), в
інших (900-1200 г) – збільшується; у нормах для молодняку із середньодобовими приростами 500-600 г зростає концентрація обмінної енергії з
8,5 до 9 МДж, а концентрація сирої клітковини – з 24,1 до 28 %; норми
обмежені середньодобовим приростом 1200 г, тоді як генетичний потенціал більшості порід значно вищий; норми при вирощуванні на м’ясо не
враховують стать тварин. Крім того, у таких нормах вказані вік і жива маса
молодняку, але якщо вони не співпадають, тоді не відомо за якими нормами годувати: для віку чи живої маси?
1. Параметри норм годівлі молодняку м’ясної худоби при
вирощуванні на м’ясо [5]
Показник
Концентрація обмінної енергії в
сухій речовині, МДж
Перетравність протеїну, %
Концентрація протеїну в сухій
речовині, г
Крохмаль, %
Відношення перетравного протеїну
на одну кормову одиницю, г
Цукор, %
Сира клітковина, %
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Середньодобові прирости живої маси
500-600
700-800 900-1000 1100-1200
8,5-9,0

9,0-9,0

9,4-9,3

9,6-9,8

65

65

65

65

122-129

125-118

130-130

110-135

9,7-10,8
100-90
5,8-5,3
24,1-28,0

12,0-13,0 12,0-12,7
100-90

102-94

6,1-5,2
6,9-7,0
24,5-27,7 23,2-24,7
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12,2-12,8
105-95
7,7-7,8
22,8-23,5

Тому нами зроблено спробу удосконалити та уніфікувати норми
енергетичного, протеїнового, вуглеводневого, жирового та мінерального
живлення тварин для коректування норм годівлі тварин.
Обмінність валової енергії характеризує ефективність виходу обмінної енергії та залежить як від перетравності, так і від втрат енергії з сечею
та газами. У молочний період збільшення вмісту сухої речовини негативно
впливало на обмінність енергії як і при жомовому типі, що можна пояснити задоволенням потреби тварин в енергії і зниженням в першу чергу перетравності (табл. 2). Така залежність відмічена при кореляції по усіх типах
годівлі, однак при трав’янистому і сухому збільшення споживання сухої
речовини супроводжувалося більшою обмінністю валової енергії.
Слід підкреслити, що чим вища концентрація обмінної енергії в раціоні, тим вищий вихід обмінної енергії від валової.
2. Залежність обмінності валової енергії від вмісту сухої та
органічної речовини у раціонах різних типів для молодняку
худоби м’ясних порід (r)
Показник
Суха речовина
Концентрація обмінної
енергії в сухій речовині
Сирий протеїн
Сира клітковина
Безазотисті екстрактивні
речовини
Крохмаль
Цукор
Сирий жир

молочний
-0,792

Типи годівлі
трав’янистий жомовий
0,337
-0,623

сухий
0,499

усі
-0,909

0,837

0,468

0,602

-

0,919

-0,837
-0,650

0,483

-

-0,470
0,434

-0,921

0,835

-0,478

-

-0,426

0,897

0,834
0,831
0,830

-

0,577
-0,499

0,426
-0,496
0,522

0,483
0,893
0,532

У той же час зростання кількості сирого протеїну в раціоні має обернену кореляцію з обмінністю в молочний період та при відгодівлі сухими
кормами. Збільшення кількості сирої клітковини у молочний період та при
всіх типах годівлі знижує вихід обмінної енергії із-за зменшення її перетравності.
При трав’янистому і сухому типах годівлі спостерігався позитивний
зв’язок, що пояснюється у першому випадку високою перетравністю сирої
клітковини, а в другому – низьким вмістом її в раціонах. Ситуація із безазотистими екстрактивними речовинами протилежна: підвищення вмісту
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крохмалю позитивно впливало на обмінність валової енергії при використанні більшості типів годівлі, як і цукру та сирого жиру.
Обмінність перетравної енергії характеризує вихід обмінної енергії у
відсотках від перетравної і залежить від втрат її з сечею та газами.
Характеризуючи цей показник в молочний період слід відмітити, що при
збільшенні в раціоні сухої речовини і сирого протеїну підвищувалися
втрати енергії з сечею, газами та теплотою ферментації. Слід підкреслити,
що зниження обмінності перетравної енергії спостерігається при використанні зелених кормів як від кількості протеїну, так і безазотистих екстрактивних речовин, а жир і сира клітковина корелюють позитивно (табл. 3).
3. Залежність обмінності перетравної енергії від вмісту сухої
та органічної речовини у раціонах різних типів для молодняку
худоби м’ясних порід (r)
Показник
Суха речовина
Концентрація
обмінної енергії в
сухій речовині
Сирий протеїн
Сира клітковина
Безазотисті
екстрактивні
речовини
Крохмаль
Цукор
Сирий жир

Типи годівлі
молочний трав’янистий силосний жомовий
-0,988
0,600
-0,471

сухий
0,556

усі
-0,952

-

0,952

0,938

0,798

0,512

0,498

-0,915
-

-0,744
0,679

0,484
-0,579

0,544
-

0,835

-0,731

0,562

-

-0,529

0,869

-0,934
0,931
0,931

0,572
-0,645
0,769

0,404
0,547
-

0,487
-

-0,480
-0,552
0,580

0,429
0,857
0,635

-0,527
0,489 -0,888

При силосному типі годівлі, крім сирої клітковини, інші поживні
речовини мають позитивні коефіцієнти кореляції, а по всіх типах годівлі, –
за винятком ще й сухої речовини. Відсутність закономірностей можна
пояснити при оцінці впливу цих факторів на прикладі конкретного досліду, тому що характеристики різних дослідів при їх узагальненні, накладаючись, можуть давати необ’єктивну картину.
Висновки. Наведені результати свідчать, що підходити однобічно до
нормування енергії поживних речовин в раціонах молодняку м’ясних порід та типів некоректно, для правильної організації повноцінної годівлі
необхідно враховувати комплекс чинників, окремі з яких наведені вище.
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СТИМУЛЯЦІЯ РОСТУ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ
РОГАТОЇ ХУДОБИ ЯК ЕЛЕМЕНТАУ
ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ
Розглядається питання стимуляції росту як елемента енергозберігаючої технології використання кормів. На основі даних досліду встановлено, що імплантація стимуляторів росту суктира, препарату СХ та
хлорпропаміду підвищує конверсію енергії, протеїну і сухої речовини.
У світі не вистачає продуктів харчування та вичерпуються природні
запаси сировини, тому доводиться шукати шляхи найбільш ефективного
використання енергії, у тому числі і той, що витрачається на виробництво
яловичини [1].
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Важливою умовою успішного розвитку м`ясного скотарства та одним з основних резервів підвищення ефективності сільського господарства є використання ресурсозберігаючих технологій, в завдання яких входить забезпечення зниження витрат ресурсів – трудових, енергетичних,
матеріальних, фінансових – в розрахунку на одиницю виробленої та реалізованої продукції [2,3].
Широкі можливості зниження енергетичних затрат містяться в скороченні витрат кормів, необхідних для одержання приросту, тому що на це
витрачається більша частина енергії в м`ясному скотарстві. Ресурсозбере
ження досягається шляхом використання енергії самих тварин, тому одним з елементів енергозберігаючої технології може бути оптимальне використання стимуляторів росту [1,3].
Матеріал і методика досліджень. Метою проведення науковогосподарського досліду було вивчення ефективності імплантації стимуляторів росту з антитиреоїдною та гіпоглікемічною дією (суктиру, препарату
СХ. і хлорпропаміду) при жомовій відгодівлі молодняку великої рогатої
худоби.
Для науково-господарського досліду були відібрані 80 бичків віком
15 місяців середньою живою масою 428-432 кг, яких розділили на 4 групи.
Перед початком досліду тваринам імплантували підшкірно стимулятори
росту:
другої – суктир (0,5 мг/кг живої маси);
третьої – препарат СХ (1,2 мг/кг живої маси);
четвертої – хлорпропамід (0,8 мг/кг живої маси).
Бички першої групи обробці не підлягали і слугували контролем.
Через 90 днів тварин 2-4 груп реімплантували тими самимиже стимуляторами і в тих же дозах.
Бичківи усіх груп утримувались в одному приміщенні на прив`язі на
жомовому типі відгодівлі. В склад середньодобового раціону входили
50 кг бурякового жому, 4,5 ячмінної соломи, 1,4 кг бурякової меляси, 2,1 кг
ячмінної дерті. Тривалість досліду становила 165 днів. Контроль інтенсивності росту здійснювали шляхом щомісячного індивідуального зважування, облік кормів був щодекадним. Контрольний забій здійснювався за методикою ВІТ, для чого з кожної групи були відібрані по 3 голови.
Враховували передзаубійну масу, масу туші, внутрішнього жиру, визначали забійний вихід. Для вивчення впливу стимуляторів росту на м’ясність
була проведена обвалка правих напів туш, визначений хімічний склад середньої проби м’яса за загальноприйнятими методиками.
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Результати досліджень. Стимулятори росту сприяли незначному
збільшенню споживання кормів (табл. 1).
1. Середньодобові раціони бичків
Показники
Жом буряковий, кг
Солома ячмінна, кг
Меляса бурякова, кг
Дерть ячмінна, кг
Кухонна сіль, г
Діамонійфосфат
Кобальт хлористий, мг
Цинк сірчанокислий, мг
Вітамін А, тис МО
Вітамін D, тис МО
Вітамін Е, мг
В раціоні міститься:
Сухої речовини, кг
Кормових одиниць
Обмінної енергії, МДж
Перетравного протеїну, г

1 група
(контроль)
46,0
4,5
1,4
2,1
66
111
7
787
100
8,8
200
11,9
9,6
102,25
799

Стимулятори росту
3 група
4 група
2 група
(препарат
(хлор(суктир)
СХ)
пропамід)
49,0
48,0
47,0
4,5
4,5
4,5
1,4
1,4
1,4
2,1
2,1
2,1
66
66
66
111
111
111
7
7
7
787
787
787
100
100
100
8,8
8,8
8,8
200
200
200
12,2
9,9
104,95
822

12,1
9,8
104,05
814

12,0
9,7
103,15
807

Подвійна імплантація суктиру дала змогу підвищити рівень середньодобових приростів бичків: до 1105,2 г (2 група); до 1186 г (3 група);
до 1080 г (4 група) проти 1020 г у контролію. Стимулятори росту
сприяли зменшенню витрат кормів в розрахунку на 1 кг приросту. Так, застосування сук тиру зменшило витрати кормів до 8,96 к. од, препарату
СХ – до 8,26 к. од., хлорпропаміду – до 8,98 к. од. проти 9,41 к. од. у контролію або відповідно на 4,8 %; 12,2 % і 4,6 %, що свідчить про економію
кормів.
Реімплантація суктиру підвищила забійний вихід до 57,1 %, препарату СХ – до 57,2 %, хлорпропаміду – до 57 % при 56,5 % у контролію. Слід
відзначити, що приріст живої маси тварин, оброблених стимуляторами,
був одержаний не шляхом збільшення кістяку та нутрощів, а за рахунок
найбільш цінної м`якотної частини туші. Стимулятори росту також позитивно вплинули на хімічний склад м`яса бичків, але різниця між даними
контролю та піддослідних груп була незначною.
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Використання стимуляторів росту сприяло підвищенню конверсійної здатності бичків (табл. 2).
2. Параметри конверсійної здатності бичків на відгодівлі за
трансформацією енергії, протеїну і сухої речовини кормів в
енергію, білок та суху речовину м`якоті туш
Стимулятор
контроль
суктир
препарат СХ
хлорпропамід

енергії
9,8
10,8
12,0
11,0

Коефіцієнти конверсії, %
протеїну
сухої речовини
10,9
1,54
11,9
1,7
13,7
1,66
11,2
1,7

Як свідчать дані таблиці 2, стимулятори росту підвищили коефіцієнти конверсії енергії, протеїну та сухої речовини у порівнянні з контролем.
Найкращі показники конверсії були у бичків, проімплантованих препаратом СХ: енергії – 12 %, протеїну – 13,7 %, що у порівнянні з контролем
відповідно більше на 2,2 % і 2,8 %.
Реімплантація стимуляторів росту сприяла зменшенню використання кормів на одиницю м`ясної продуктивності бичків (табл. 3).
3. Параметри ефективності використання обмінної енергії
(ОЕ), кормових одиниць і протеїну кормів на одиницю м’ясної
продуктивності при використанні стимуляторів росту
Стимулятор
контроль
суктир
препарат СХ
хлорпропамід

На 1 кг м’якоті туші
перетравОЕ,
корм.
ний проМДж
од.
теїн, г
213,9
20,1
1672
196,5
18,5
1539
177,7
16,7
1390
201,5
18,9
1576

На 1 кг білкау м`якоті туші
перетравОЕ, МДж к. од.
ний протеїн, г
1176,5
110,5
9194
1072,9
101,9
8403
931,5
87,7
7288
1139,2
107,1
8913

Дані таблиці 3 свідчать, що найкращим енергозберігаючим стимулятором росту є препарат СХ., який за витратами обмінної енергії, кормових
одиниць і перетравного протеїну на 1 кг м`якоті туші і на 1 кг білкау
м`якоті туші значно випереджає показники як контролю, так і інших стимуляторів росту.
Висновки. Застосування стимуляторів росту (суктир, препарат СХ,
хлорпропамід) підвищують конверсію енергії, протеїну та сухої речовини
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і параметри ефективності їх використання на одиницю м`ясної продуктивності.
Найбільш енергоресурсозберігаючим є препарат СХ, реімплантація
якого сприяла підвищенню коефіцієнтів конверсії енергії, протеїну та сухої речовини у порівнянні з контролем відповідно на 2,2 %; 2,8 % і
0,12 %.
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ВИКОРИСТАННЯ ПІСЛЯСПИРТОВОЇ СУХОЇ БАРДИ
ПРИ ВІДГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ
ХУДОБИ
Суха післяспиртова барда за вмістом поживних речовин прирівнюється до концентрованих кормів. Нею можна заміняти концентровані
корми у складі раціону молодняку великої рогатої худоби. Встановлено
аналогічну продуктивну дію сухої післяспиртової барди порівняно з дертю
гороху при використанні в складі раціонів молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі.
У сільському господарстві при виробництві тваринницької продукції
важливе значення має пошук протеїнових кормів і їх компонентів – як
основного елемента збалансованої годівлі тварин. Асортимент протеїнових кормів можна розширити за рахунок сировинних ресурсів з сухих
відходів переробки зерна на спирт, зокрема післяспиртову барду, одержану
Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

177

при виробництві харчового спирту та біо етанолу. Дефіцит нафтопродуктів
у світі спонукає до використання альтернативних видів палива, зокрема
біо етанолу, який одержують із відновних джерел (рослинної сировини).
Починаючи з 2000 р. і до 2005 р. світове виробництво біо етанолу зросло
на 40 % і становило 50 млрд. л., а до 2010 р. прогнозоване виробництво
його оцінюється експертами в кількості 60 млрд. літрів щорічно [7].
Виробництво таких об’ємів спирту спонукає працівників спиртової
промисловості до організації переробки вторинних продуктів, зокрема
післяспиртової барди. В Росії прийнятий закон згідно якого з 1 січня
2008 року кожний російський спиртозавод повинен встановити у себе обладнання для переробки барди – основного відходу при виробництві спирту. Розробники закону вважають, що виробництво із відходів спиртової
промисловості кормів сухих і гранульованих безперечно буде користуватися великим попитом в сільському господарстві. Такі корми виявляться
дешевшими ніж, наприклад, фуражне зерно.
В Україні, як і в світі в цілому, існує проблема використання відходів
переробки рослинної сировини при виробництві спирту.
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2000 року, станом на 27 березня 2007 року, була затверджена програма «Етанол», яка
передбачає розширення використання етилового спирту як енергоносія та
сировини для промисловості.
Метою Програми є створення сприятливих умов для виробництва
продукції з використанням біологічних відновних джерел сировини та
енергії, а також організація нових для України та переорієнтація існуючих
виробництв використання продуктів переробки відновної сільськогосподарської сировини на етиловий спирт та його похідні [5].
При переробці зерна на спирт утворюється післяспиртова барда.
Оскільки вона містить велику кількість води – 92-94 % та незначну кількість поживних речовин – протеїну (3,5 %), жиру (1,2 %), клітковини
(1,1 %), мінеральні сполуки, а також амінокислоти, то доцільно її згодовувати лише в господарствах, що знаходяться поблизу переробних підприємств [6]. Транспортування її є невигідним, а злив у водойми та на поля
призводить до негативних екологічних наслідків. Вихід з такої ситуації
можна знайти виготовляючи суху післяспиртову барду, яка є цінним високобілковим кормом для сільськогосподарських тварин.
Суха післяспиртова барда – вторинний продукт переробки рідкої
зернової барди, є високо цінним білковим і вітаміновмісним кормом для
сільськогосподарських тварин і птиці [8]. У сухій речовині барди містяться цінні в кормовому відношенні речовини: протеїну до 28 %, який за
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ефективністю використання рівноцінний протеїну з соняшникової макухи,
вуглеводів – 16,5 %, жиру – 6,0 %, мінеральних солей – 2,4 %. Цінними
властивостями сухої барди є те, що в ній містяться вітаміни групи В, токофероли, ергостероли, які служать регуляторами метаболізму тварин, а також близько 17 амінокислот (лізин, глутамінова кислота, гліцин, валін,
лейцин, ізолейцин, пролін та ін.). У сухій барді є всі поживні речовини, що
містяться у вихідній сировині, але кількісне їх співвідношення відрізняється. В барді, наприклад більше ніж у вихідній сировині білкових речовин
за рахунок життєдіяльності дріжджів, а вуглеводів значно менше бо вони
максимально використовуються у вигляді крохмалю і цукру при перегонці
вихідної сировини на спирт [2, 4, 7].
У натуральному вигляді післяспиртову барду більш-менш ефективно
можна використовувати, в основному, для годівлі великої рогатої худоби.
А у сухому вигляді діапазон її використання поширюється на свиней, птицю, дрібних сільськогосподарських тварин і риб. До того ж, через подорожчання палива перевезення рідкої барди (з вмістом сухих речовин 5,57,0 %) на великі відстані невигідне. Більш перспективним є корм із сухої
барди [1].
Матеріал і методика дослідження. Дослід по вивченню продуктивної дії сухої післяспиртової барди при використанні її відгодівельному
молодняку великої рогатої худоби проводили на бичках української чорнорябої породи, що належать приватному фермерському господарству
ім. Шевченка Здолбунівського району Рівненської області.
Підбирали тварин-аналогів з урахуванням породи, віку, вгодованості
та стану здоров’я, крім того враховували середньодобові прирости за попередній місяць [3]. У зрівняльний період бичкам згодовували корми, що
входили до складу господарського раціону. Після закінчення зрівняльного
періоду, який тривав 30 діб, було сформовано дослідну і контрольну групи
тварин по 10 голів у кожній. Схема досліду подано в таблиці 1.
1. Схема науково – господарського досліду на бичках
Група

Кількість тварин
у групі, гол.

Контрольна

10

Дослідна

10

Умови годівлі
Основний раціон (ОР) до складу якого включе
но дерть горохову
У ОР дерть горохову замінили сухою післяспир
товою бардою

Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

179

2. Жива маса бичків у період досліду
(n=10; M±m; тривалість досліду 119 дн.)
№ п/п

Інв. №
тв.

1
4533
2
8011
3
8067
4
8047
5
4433
6
5769
7
8045
8
8027
9
8091
10
5774
У середньому на
1 голову, M±m
1
4445
2
5773
3
5639
4
8031
5
5791
6
8029
7
8131
8
8005
9
8037
10
5759
У середньому на 1
голову, M±m
± до
%
контролю

Жива маса
Жива маса
на початок
на кінець
досліду, кг
досліду, кг
Контрольна група
254
338
262
364
256
350
265
369
260
390
266
395
267
362
256
380
254
328
268
404

Приріст за
дослідний
період, кг

Середньо
добовий
приріст, г

84
102
94
104
130
129
95
124
74
136

706
857
790
874
1092
1084
798
1042
622
1143

260,8±1,85

107,2±7,2

901±59,9

85
110
156
107
139
83
107
136
84
118

714
924
1311
899
1168
697
899
1143
706
992

256
263
264
265
264
253
254
262
263
254

368±8,3

Дослідна група
341
373
420
372
403
336
361
398
347
372

259,8±1,63

372,3±9,3

112,5±8,4

945±70,4

х

х

+4,9

+4,9

Результати досліджень. При проведенні досліджень по вивченню
продуктивної дії сухої післяспиртової барди на відгодівельному молодняку великої рогатої худоби живою масою 270 кг на початок дослідного періоду, з розрахунку 900-950 г середньодобового приросту, до складу основного раціону бичків контрольної групи включили силос кукурудзи – 20 кг,
мелясу – 0,5 кг, дерть кукурудзи – 2 кг, дерть гороху – 1 кг. Бичкам дослідної групи у складі раціону дерть горохову замінили компонентом, що ви180
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вчали – сухою післяспиртовою бардою. Тварини обох груп корми поїдали
охоче. Зважували піддослідних бичків щомісячно. Результати зважування
показали, що тварини дослідної групи за перший місяць досліду мали
дещо нижчі прирости, ніж на контролі, а в наступні місяці прирости бичків
дослідної групи були вищими. Це можна пояснити тим, що у тварин дослідної групи проходив процес адаптації до нового виду корму – післяспиртової барди. Як показали результати досліджень, середньодобові
прирости тварин дослідної групи за період досліду, що тривав 119 днів був
на 44 г (на 4,9 %) вищим, ніж у контрольній групі (табл. 2).
Заміна горохової дерті у складі раціону бичків на відгодівлі сухою
післяспиртовою бардою позитивно вплинула на середньодобові прирости
піддослідних тварин.
Висновки. Зернові компоненти раціону молодняку великої рогатої
худоби можна заміняти сухою післяспиртовою бардою без ризику зниження рівня продуктивності.
Бібліографічний список

1. Кошель М., Дудник А., Каранов Ю. та ін. Утилізація післяспиртової барди і очищення стоків з одержанням білкового корму й біогазу. – К.,
2006.
2. ОАО «Башспирт» предлагает сухую БАРДУ. – 2007. – sb-еsvk@
mail. Ru.
3. Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве. – М.:
Колос, 1967. – 804 с.
4. ООО «СПС-Наладка»: Переработка барды (DDGS, кормовые
дрожжи) ©, 2006.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2000 р. № 1044
Про затвердження програми «Етанол». – Київ. – 2007.
6. Производство и использование комбикормов / Под общей редакцией проф. Н. И. Денисова. – М.: Колос, 1964. – 402 с.
7. Разработка и обоснование методов утилизации растительных отходов бродильных производств утилизация отходов спиртовой промышленности с 2008. – Рубрика: Без рубрики – admin @ – 2007.
8. Харламов А., Ирсултанова А. Продуктивность бычков разных пород при откорме на барде // Молочное и мясное скотоводство. – 2001. –
№1. – С. 9-10.

Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

181

УДК 636.087.636.4
© 2008
Л. П. Чорнолата, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів УААН
Кукурудзяний концентрат – кормова
сировина багата на вміст поживних
речовин
Проаналізовано вміст основних поживних речовин кормової сировини, яку одержують при переробці зерна кукурудзи на харчові цілі.
Проведено порівняльну оцінку хімічного складу кукурудзяного концентрату з традиційними кормами для свиней зерном ячменю, пшениці, кукурудзи
та розкрито доцільність його введення у склад раціонів свиней.
Зерно кукурудзи за своїм хімічним складом відрізняється від інших
злакових зернових культур низьким вмістом протеїну та клітковини і помітно вищим вмістом жиру.
Вміст великої кількості крохмалю, жиру і низький вміст клітковини
зумовлює найкращу перетравність усіх поживних речовин кукурудзи, особливо безазотових екстрактивних речовин, що становлять основну масу
зерна.
У зерні кукурудзи міститься порівняно мало протеїну і він низької
якості, тому що бідний на вміст критичних амінокислот – лізину і триптофану, ізолейцину, гістидину та інших. Якщо згодовувати лише зерно кукурудзи, тварина недоодержить 25-35% необхідної норми білка, що призведе
до зменшення більш ніж на третину продукції свинарства, собівартість
якої помітно зростає [1].
Обмаль у цьому кормі також і вітамінів, мінеральних сполук та інших
біологічно активних речовин.
У раціонах свиней зерно кукурудзи раціонально поєднувати з зерном
пшениці, вівса і ячменю з додаванням трав’яного борошна з люцерни до
бутонізації, соєвого шроту та вітамінно-мінеральної добавки. Відгодівля
свиней за такими збалансованими раціонами забезпечує оптимальний вихід пісного м’яса з середньодобовими приростами живої маси 600-700 г і
затратами на 1 кг приросту 3,5-4 к.од. [2].
Методика досліджень. Для вивчення хімічного складу та поживності кукурудзяного концентрату нами було відібрано середні зразки на
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ПАПП «Ранок» з партій отриманого вторинного продукту – кукурудзяного
концентрату.
Визначення вмісту азоту у зразках проводили фотометричним методом на проточному аналізаторі «Контіфло». Клітковину визначали загально прийнятим методом Геннеберга і Штомана. Вміст жиру визначали по
обезжиреному залишку з використанням апарату Сокслета. Для визначення вмісту сирої золи пробу піддавали повному озоленню.
Амінокислотний склад протеїну кукурудзяного концентрату вивчали
методом колоночної хроматографії на амінокислотному аналізаторі ААА
339.
Визначення вмісту біогенних елементів проводили методом атомної
спектроскопії на спектрофотометрі ААS-І.
Досліди по вивченню кукурудзяного концентрату, як складової раціонів для сільськогосподарських тварин, проводили на свинях. На початку
досліду їх вага була 72 кг. Для досліду було сформовано три групи свиней
по чотири тварини у кожній. Дві групи тварин отримували раціон, який
включав кукурудзяний концентрат. Всі три групи тварин отримували премікс у склад якого входили амінокислоти: лізин, метіонін, треонін. Вміст
лізину у всіх трьох групах був майже однаковий, а саме в першій групі –
6,03 %, другій – 6,02 %, третій – 6,06 %. Досліди включали підготовчий
період, тривалість якого була 10 днів і обліковий, який тривав 8 днів.
Протягом облікового періоду відбирався кожен день корм, його залишки
та виділення тварин. З них формували середні проби, склад яких вивчали
у лабораторії.
Результати досліджень. При переробці зерна кукурудзи на харчові
цілі виробляється вторинний продукт – кукурудзяний концентрат, який
включає в основному зародки кукурудзяних зерен. В енергетичному відношенні це дуже цінна кормова сировина, яка з задоволенням поїдається
тваринами.
Дослідження хімічного складу свідчить, що кукурудзяний концентрат порівняно з зерном ячменю, пшениці, кукурудзи багатший на вміст
протеїну, жиру і зовсім мало відрізняється за вмістом клітковини від зерна
кукурудзи, а тому його можна вводити 50-60 % в раціони свиней на відгодівлі.
У лабораторії моніторингу якості кормів проведена порівняльна
оцінка хімічного складу зерна ячменю, пшениці, кукурудзи і кукурудзяного концентрату (табл. 1).
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1. Порівняльна характеристика хімічного складу кормової
сировини, % у АСР
Характеристика
кормової сировини
Зерно ячменю
Зерно пшениці
Зерно кукурудзи
Кукурудзяний
концентрат

Протеїн

Жир

Клітковина

Зола

12,5
15,4
12,0

2,37
2,54
4,9

5,2
6,8
4,4

3,27
4,0
2,2

Безазотові
екстрактивні
речовини
76,6
71,3
76,4

17,2

25,8

5,1

6,2

45,7

Проаналізувавши зерно трьох злакових культур можна зробити висновок, що найбагатшим на вміст протеїну є зерно пшениці. Зерно кукурудзи містить найменше протеїну, клітковини та золи, але в ньому майже
у два рази вищий вміст жиру.
Кукурудзяний концентрат містить на 5% більше протеїну, у 2,8 разу
більше золи і у п’ять разів більше жиру порівняно з зерном кукурудзи.
Безазотових екстрактивних речовин у ньому найменше всього 45,7 %.
Негативним, як ми уже згадували, є той факт, що протеїн зерна кукурудзи
має низьку біологічну цінність. У кукурудзяному концентраті вміст амінокислот вищий порівняно з зерном кукурудзи (табл. 2).
2. Амінокислотний склад кукурудзяного концентрату і зерна
злакових культур, % у розрахунку на АСР
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Амінокислоти
Лізин
Лейцин
Валін
Треонін
Ізолейцин
Фенілаланін
Тирозин
Гістидин
Метіонін
Аргінін
Гліцин

Зерно
ячменю
0,49
1,04
0,40
0,41
0,68
0,57
0,35
0,33
0,20
0,69
0,96

Зерно
пшениці
0,41
1,10
0,50
0,38
0,60
0,52
0,47
0,28
0,29
0,78
0,70

Зерно
кукурудзи
0,33
1,01
0,37
0,39
0,29
0,39
0,37
0,29
0,16
0,42
0,36

Кукурудзяний
концентрат
0,66
1,60
1,01
1,95
0,74
0,80
0,57
0,13
1,10

У зерні ячменю і пшениці за даними лабораторії моніторингу якості
кормів вміст лізину відповідно 0,49 % і 0,41 %, у зерні кукурудзи 0,33 %,
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а у кукурудзяному концентраті 0,66 %. Спостерігається вищий у 2-4 рази
вміст валіну, ізолейцину, гліцину, фенілаланіну та тирозину у кукурудзяному концентраті порівняно з зерном кукурудзи. Треоніну у кукурудзяному
концентраті більше майже у чотири рази порівняно з зерном, але нижчий
вміст метіоніну на 0,03 %.
Кукурудзяний концентрат виявився значно багатшим на вміст лейцину, валіну, треоніну, тирозину та гліцину ніж зерно ячменю та пшениці.
Фахівці з мінерального живлення сільськогосподарських тварин єдині в тому, що за рахунок зернових кормів потреба свиней у основних біогенних елементах задовольняється лише на 20-40 %, виключенням з цього
є залізо, яким забезпечуються тварини в повній мірі. Дослідження мінерального складу кукурудзяного концентрату, у порівнянні з зерном пшениці, ячменю та кукурудзи, свідчить про значну концентрацію в останньому
біогенних елементів, а саме фосфору, магнію, марганцю, цинку, міді, заліза (табл. 3).
У кормовому концентраті значно вищий вміст заліза порівняно з
зерном пшениці, ячменю та кукурудзи. Майже у чотири рази вищий вміст
цинку. Зерно кукурудзи бідніше на вміст магнію та фосфору, тоді як концентрат містить цих елементів відповідно у 11 і 16 разів більше. Вміст
кальцію у кукурудзяному концентраті так само як і у зерні самої кукурудзи
залишається низьким. Марганцю у концентраті менше ніж у пшениці, але
майже так само, як у ячмені 22 мг/кг. Вміст міді набагато вищий порівняно
з зерном кукурудзи, а також у 1,6 разу вищий ніж у зерні пшениці та у
3,1 разу – ніж у зерні ячменю.
3. Порівняльна характеристика мінерального складу
кукурудзяного концентрату і зерна злакових культур,
у перерахунку на АСР
Характеристика
Кальцій, Фосфор, Магній, Марганець, Мідь, Цинк, Залізо,
кормової
г/кг
г/кг
г/кг
мг/кг
г/кг
г/кг
г/кг
сировини
Зерно ячменю
1,6
3,2
1,8
22,3
3,4
21,4
0,2
Зерно пшениці
2,8
4,2
1,1
41,4
6,6
20,3
0,05
Зерно кукурудзи
0,8
0,6
0,9
1,1
0,2
19,5
0,3
Кукурудзяний
0,9
9,8
9,9
21,7
10,7 82,1
76,3
концентрат

Тому, введення цієї кормової сировини в склад раціонів та комбікормів забезпечує краще мінеральне живлення тварин та дає змогу знизити
введення мінеральних добавок.
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Вивчивши хімічний склад кукурудзяного концентрату ми розробили
раціони для свиней, до складу яких входить 60 % і 35 % цієї кормової сировини. Проведені балансові досліди на свинях, вага яких на початок досліду була в середньому 72 кг. Раціон тварин першої групи включав 60 %
кукурудзяного концентрату, 35 % пшеничних висівок і 5 % преміксу. Друга
група тварин споживала раціон, який включав 35 % кукурудзяного концентрату, 25 % – соєвого шроту, 35 % пшеничних висівок, і 5 % преміксу. Третя
група отримувала в складі раціону 25 % соєвого шроту, 35 % барди сухої,
35 % пшеничних висівок і 5 % преміксу. Премікс введений у раціони перших двох груп включав амінокислоти промислового виробництва – лізин,
метіон, треонін. Раціон третьої групи містив достатню кількість треоніну
тому в склад преміксу входили лише лізин і метіонін.
На кінець досліду тварини першої і третьої групи мали вагу 83,8 кг і
83,3 кг відповідно середньодобові прирости були 655,6 г і 627,8 г.
Враховуючи, що соєвий шрот і суха барда достатньо дорога кормова сировина отримання таких приростів на раціоні основа якого кукурудзяний
концентрат, це достатньо вигідно економічно. Підтвердження цього ми
отримали проаналізувавши показники перетравності основних поживних
речовин у тварин всіх трьох груп (табл. 4).
З одержаних результатів можна зробити висновки, що перетравність
сухих і органічних речовин раціонів першої і третьої груп була майже однакова. Перетравність протеїну і клітковини була вища у свиней які отримували в складі раціону соєвий шрот і барду. Поряд з цим краще перетравлювали тваринами жир і безазотові екстрактивні речовини, раціон яких
включав 60 % кукурудзяного концентрату.
Тварини другої дослідної групи утримувалися на раціоні, який включав соєвий шрот і кукурудзяний концентрат. Коефіцієнти перетравності
протеїну, органічних і безазотово екстрактивних речовин були порівняно
високі. На кінець досліду свині важили 85,4 кг і середньодобові прирости
були 744,4 г. Отже заміна барди сухої на кукурудзяний концентрат дала
можливість підвищити добове утримання азоту у тілі тварин на 17 % порівняно з першою групою і на 27 % порівняно з третьою групою.
Висновки. 1. Кукурудзяний концентрат – кормова сировина, яка містить на 2-5 % вищий вміст протеїну порівняно з іншими злаковими зерновими кормами і він більш збалансований за амінокислотним складом.
2. Мінеральний склад кукурудзяного концентрату у порівнянні з зерном пшениці, ячменю та кукурудзи значно багатший на вміст останніх
біогенних елементів, а саме фосфору, магнію, марганцю, цинку, міді, заліза.
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4. Перетравність основних поживних речовин
раціонів у свиней
Перетравність, %
Раціон тварин
Кукурудзяні
зародки - 60%,
пшеничні
висівки - 35%,
премікс - 5%
М
±m
Соєвий жмих 25%, пшеничні
висівки - 35%,
кукурудзяні
зародки - 35%,
премікс - 5%
М
±m
Соєвий жмих 25%, пшеничні
висівки - 35%,
барда суха-35%,
премікс - 5%
М
±m

сухої
органічної
протеїну
речовини речовини

жиру

безазотових
клітко
екстрактивних
вини
речовин
47,4
83,7

75,3

77,1

72,6

57,6

75,0

76,8

70,2

63,4

46,8

83,2

72,3

76,1

72,3

64,1

50,4

81,2

75,5

77,9

71,1

61,3

56,4

84,0

74,52
0,86

76,98
0,09

71,53
0,98

61,60
2,37

50,25
0,28

83,02
0,19

74,0

76,9

83,3

63,7

40,5

80,1

76,0

77,4

82,0

53,3

43,4

82,8

73,0

74,7

83,0

49,1

37,4

79,1

71,5

74,6

76,2

52,1

33,1

81,8

73,63
0,86
68,9

75,89
0,82
72,5

81,11
0,39
82,0

54,54
4,32
47,2

38,59
1,74
49,7

80,96
1,09
74,9

77,1

79,1

87,1

66,8

53,4

80,5

72,6

75,4

84,4

56,6

44,8

78,2

78,7

80,8

75,3

65,7

64,2

89,8

74,33
2,57

76,96
2,13

82,21
2,91

59,07
5,27

53,00
4,76

80,84
3,71

3. Введення кукурудзяного концентрату в склад раціонів дає змогу
отримати достатньо високі прирости економно затративши при цьому такі
корми, як соняшниковий шрот та барду суху.
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ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ ПІДСВИНКІВ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ ВІТАМІНУ U
Розглядається можливість використання вітаміну метилметіонінсульфоній хлориду (вітамін U). Додаткове збагачення раціону підсвинків
вітаміном U та капустою, в якій міститься природний вітамін U, у кількості 60 і 80 мг на голову на день дозволило дало можливість збільшити
живу масу на 13,4-10,1% і на 3,0-9,0%.
Постановка проблеми і аналіз останніх результатів досліджень
Поросятам, які рано відлучаються (28-36 днів) і вирощуються на замінниках молока, необхідний цілий ряд вітамінів та мінеральних речовин.
При їх нестачі молодняк втрачає апетит, у них спостерігається порушення
руху, загрубіння шерстяного покриву, підшкірні крововиливи, гіпертрофія
печінки, язика, щитовидної залози, тощо (Nesheim К. О.1949); крім того
знижується вміст гемоглобіну, еритроцитів та ретикулоцитів (Pirth J. A
1954). На нашу думку однією із речовин, що необхідні поросятам, є вітамін
U (метилметіонінсульфоній).
Вперше синтезував вітамін U G. J. Toennies ув 1940 році при взаємодії метіоніну з надлишком галогенідного алкілу. Вміст вітаміну U в продуктах тваринного походження незначний – 0,02-0,11 мг (Трусов В. В. та
ін., 1974).
За даними М. К. Толєпнєва (1980), у літній період молоко багатше на
вітаміни, ніж в зимовий. У даному випадку він потрапляє в молоко із рослинних кормів. У процесі зберігання овочів вміст метилметіоніну знижується, що очевидно зумовлено дією гідролітичних та інших ферментів
(Франк Ю. П. та ін., 1981). Саме тому дефіцит вітаміну U зростає в зимововесняний період (Букін В. Н. та ін.,1973). Велика кількість його виявлена
в овочевій зелені: петрушці, спаржі (Shodak F. 1965; Rozie R. A. et al 1954),
значно менше в картоплі та моркві (Jons J. 1951; Challenger T et al, 1954);
в трав’янистих рослинах (кукурудза, кульбаба, конюшина) вміст його
складає 0,3-2 мг (Беззубів А. А. та ін., 1977; Буків В. Н., 1966).
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На думку І. Геслера (1988), вітамін U термолабільний. Так, при варінні капусти білокачанної , у якій утримується 20 мг вітаміну і більше, через
10 хв. йогоВітамін руйнується 4 %, через 30 хв. – до 11-13 %, через одну
годину – 60-65 %. Довша термічна обробка призводить до повного розпаду
вітаміну. При цьому виділяється литка речовина – диметилсульфід – яка
бере приймає участь при створенні характерного запаху капусти, спаржі,
буряка, кукурудзи, кип’яченого молока. Л. Я. Арешкіна (1979) показала,
що вітамін U не лише сприяє ресинтезу метіоніну в організмі, але і активує
всі процеси метилування за рахунок пришвидшення гідролізу інгібітору
метилоз-аденозилгомоцистеїну.
Дані Р. М. Валєєвої (1977), Є. С. Голованової (1974), Н. М. Губанової
(1975) та ін. дозволяають змогу стверджувати, що метаболізм
s-метилметионіна в організмі тварин здійснюється двома шляхами.
Перший пов’язаний з його здатністю виступати в якості донора метильної
групи в реакції метилування гомоцестину. Реакція здійснюється під впливом ферменту бетан-гомоцистеїнметилтрансферази (К.Ф.2.1.1.5) в печінці
і трохи меншою мірою в нирках та наднирниках. У ході цієї реакції синтезуються дві молекули метіоніну. Цим пояснюється здатність
s-метилметионіну заміняти метіонін в дієті тварин. Другий напрям біотрансформації пов’язаний з розщепленням молекули SMM під дією
s-аденозилметионіну, s-метилметіонінгідролази (К.Ф.3.3.1.2) з утворенням гомосеринлактону та диметилсульфіду. Диметилсульфід в організмі
окислюється до диметилсульфоксиду та диметилсульфону. Вітамін U проявляє протизапальну анальгезуючу, радіопротективну антиоксидантну
протиревматичну антидепресивну дію (Нікольський В. В., 1968; Маркевич
Д. А., 1973). Його застосовують як в медичній практиці при комплексному
лікуванні та профілактиці виразки шлунку та дванадцятипалої кишки,
гастритів, колітів, дерматозів, ревматизму, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця (Самсонов Є. І та ін., 1971; Посохова Є. А., 1976; Трусов В. В.
та ін., 1974), так і в тваринництві (Бурлака В. А., 1980, 1982; Сєряков І. Є.,
1986, 1987; Члєнов В. А., 1982; Ковальова Г. І., 1986) як противиразковий
та протигастритний засіб та стимулятор обмінних процесів.
Вітамін U бере участь в екзематичному переносі метильних груп
клітини (Shapiro S. K., 1956; Ericson D. E., 1960), в утворенні та переміщенні яких провідну роль відіграють коферментні форми фолієвої кислоти та
вітаміну В12 (Stecol J., 1955, Muw G. A., 1958; Shapiro S. K., 1956, Stevens
A. et al. 1959) та є основним донором метильних груп при синтезі життєвоважливих сполук (Merorie R. A. 1954).
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K. Nakamurа et al. (1959, 1961, 1965), в ряді робіт випробовували дію
ММ при гіперхолестеринемії, що викликана у кроликів дієтою з високим
вмістом холестерину (0,4 г в день) та встановили, що даний препарат в дозі
20 мг в день здатний стримувати підвищення рівня холестерину в крові та
вилучати з аорти відкладення, що забарвлені Суданом. Метіонін такої дії
не мав.
Враховуючи, що метіонін здійснює сприятливий вплив при порушенні функцій печінки, дослідження синтезованого В. Н. Букіним та іншими
(1973) кристалічного препарату (mmsc1) були проведені Заіконніковою І.
В. та іншими (1973) на кафедрі фармакології Казанського медичного інституту.
Ця дія обумовлена наявністю великої енергії групи сульфонія, що є
активним донором метильних груп для різноманітних синтезів, котрі тими
чи іншими шляхами зв’язані з укріпленням слизовою шлунка та підвищенням його опірності дії хлоридної кислоти та пепсину. Вважається, що
вітамін U сприятливо діє на тіамінний та холіновий обмін та завдяки цьому покращує метаболізм слизової шлунка, що і підвищує його опірність
до появи виразок, а при виникненні виразок – прискорює їх загоєння.
У цілях вивчення механізму дії метилметионіну Р. Сузуї (1978) дослідив його вплив на інактивування гістаміну. Дослідження розповсюдження радіоактивності в органах мишей після введення міченого вітаміну U показали, що велика його частина акумулювалася тканиною кишечника та печінки, а 14 % переходило до складу метіоніну. Автор вважає, що
вітамін U є активним донором метильних груп в процесі детоксикації гістаміну і цією властивістю частково може бути пояснена його ефективність
при лікуванні виразки шлунку. Аналогічні результати були отримані І. В.
Серяковим та ін.(1987) на молодих свинях, В. А. Бурлакою (1981) на свиноматках.
Збільшення кількості захворювань у тварин, зокрема у свиней, можливо пов’язано з тим, що до розвитку дефектів стінки порожнистих травних органів призводить нервово-психічне перевантаження та рефлекторна
взаємодія із різних патологічних джерел, що виникають під дією різних
екстремальних факторів, порушення режиму травлення, шуму механізмів
та ряду інших причин.
Конкретні механізми утворення виразок в стінці травного каналу при
дії надзвичайних подразників досліджені недостатньо.
На думку багатьох авторів, при утворені гострих гастро-інтестиналь
них виразок, що викликанні стресом, розвивається процес гальмування в
різних відділах нервової системи. Існує думка, що при подразненні нерво190
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вих утворень посилюється секреція шлункового соку, порушується нервова та судинна трофіка слизова оболонка, в якій розвивається дистрофічний
процес і внаслідок цього виникає її перетравлення. Інші дослідники мають
сумніви в даній послідовності, оскільки вважають, що в стресових ситуаціях секреція шлунку пригнічується. При стресі у тварин спостерігається
ульцерогенез, котрий пояснюється гіперпродукцією глюкокортикоїдів, що
стимулюють шлункову секрецію та послідовне перетравлення стінки
шлункуа (Сєльє Г.,1960, 1977; Коронаніс П., 1976, Бабара Г. М. та ін.,
1985).
Були проведені дослідження про застосування вітаміну U при відкритих гепатопатіях та отримані позитивні результати (Bersin Th 1956).
При цирозі печінки застосування цього вітаміну, за даними B. Colombo
(1959), понижує в крові вміст білірубіну та холестерину. Разом з тим R.
Suzue (1959) відмічає, що призначення людині в день 100 мл L-метіоніну
призводить до ожиріння печінки через три місяці, в той час як 500 мг
mmsc-1 в день за цей самий час не викликає ніяких патологічних змін печінки.
Власні дослідження
Для порівняння ефективності використання синтетичного вітаміну U
та капусти, в якій міститься цей елемент, провели науково-господарські та
промислові дослідження в умовах Заставнянського свинокомплексу
Чернівецької області. Були вибрані три групи підсвинків з початковою
живою масою 18,5-19,5 кг. Тварини контрольної групи отримували господарський раціон, а їх аналоги із дослідних груп відповідно отримували
синтетичний вітамін U та кормову капусту в якій міститься велика кількість метилметіонінсульфоній хлориду, з розрахунку на 100 кг маси на
добу.
Продуктивність свиней 2-ої дослідної групи за весь період дослідження була достовірно вище на 13,4 %, в порівнянні з контрольними
тваринами. У аналогів 3-ої дослідної групи (табл. 1), що отримували кормову капусту, приріст живої маси молодняку контрольної групи був вищим
на 11 %. Однак, показники були дещо нижче,. ніж у тварин 2-ої досліджуваної групи, в раціон яких вводили синтетичний вітамін U (метилметіонінсульфоній хлорид).
Для підтвердження отриманих даних був проведений виробничий
дослід на великому поголів’ї свиней, що утримувались на Витілівському
свинокомплексі Чернівецької області. Для цього відібрали три групи тварин на відгодівлі по 500 голів в кожній, масою по 51,0-54,5 кг. Контрольна
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група свиней отримувала господарський раціон, друга дослідна група додатково до господарського раціону отримувала 80 мг вітаміну U в розрахунку на 100 кг маси та тварини третьої дослідної групи на додачу до раціону – по 1,6 кг кормової капусти. Дослід тривав 110 днів.
1. Динаміка живої маси свиней
Жива маса, кг
на початку
в кінці
досліду
досліду
1-а контрольна
19,5
100,5
2-а дослідна
18,5
110,5
3-я дослідна
19,0
109,5
Група

Приріст
Середньо
Всього, кг
добовий, г
81,0
463
92,0
525
90,0
514

± до контролю
г

%

62
51

13,4
11,0

Примітка. Свині другої дослідної групи отримали 60 мг вітаміну U в період
вирощування та 80 мг в період відгодівлі; тварини третьої дослідної
групи – 1,6 кг капусти (в якій знаходилося 80 мг вітаміну U) в розра
хунку на 100 кг маси на добу.

Добавка до корму свиням 80 мг вітаміну U на одну голову на добу
призвело до збільшення продуктивності на 10,1 % в порівнянні з контролем (табл. 2), а згодовування свіжої кормової капусти дозволиало можливість підвищити продуктивність свиней на 9,3 % відносно показників
тварин контрольної групи.
2. Динаміка маси свиней на відгодівлі
Маса, кг
Приріст
на початку наприв кінці
середньо
валовий, кг
досліду
досліду
добовий, г
1-а контрольна
54,5
108,0
53,5
486
2-а дослідна
51,0
110,5
59,5
541
3-я дослідна
52,5
111,0
58,5
532
Група

± до
контролю, %
+10,1
+9,3

Висновки. 1. Застосування вітаміну U (метилметіонінсульфоній
хлорид) у кількості 60 мг на 100 кг живої маси на добу для підсвинків на
вирощуванні та 80 мг на відгодівлі призвело до збільшення їх живої маси
на 13,4 та 10,1 %.
2. Включення в раціон молодняку свиней капусти кормової дало змогуозволило отримати додатково 3,0-9,0 кг живої маси на 1 голову, за період
вирощування та відгодівлі.
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Перспектива подальших досліджень
Плануємо зробити обґрунтування економічної доцільності використання вітаміну U (метилметіонінсульфоній хлорид).
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ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ КАОЛІНУ ТА АЛУНІТУ НА
СТАН СТРУКТУР ШЛУНКА ТА КИШЕЧНИКУ
СВИНЕЙ
Встановлено, що при згодовуванні алуніту та каоліну в раціоні свиней в кількості 3% від сухої речовини раціону не викликало змін в масі
шлунка, тонкого та товстого кишечнику свиней дослідних груп.
Виробництво високоякісної свинини потребує впровадження повноцінної збалансованої годівлі свиней усіх вікових груп. Головним фактором, що знижує високу продуктивність свиней і збільшує витрати кормів
на виробництво свинини, є нестача мінеральних речовин в раціонах. Свині
мають підвищену потребу в мінеральних елементах харчування, що обумовлено рядом біологічних особливостей цього виду тварин. Для них характерна висока репродуктивна властивість, інтенсивний ріст та розвиток.
За цих причин нестача або відсутність окремих мінеральних речовин у
раціонах свиней погіршує засвоєння корму та впливає на стан їх
здоров’я.
Це вказує на необхідність балансування раціонів для годівлі тварин
різних вікових груп відповідно до потреб організму у мінеральних речовинах.
В останні десятиріччя почали широко використовувати природні
алюмосилікати, проте застосовувати їх, як повноцінні мінеральні добавки,
можливо лише після вивчення їх дії на організм тварин [3,10].
Природні мінерали вітчизняних родовищ, які містять макро- і мікроелементи та володіють адсорбційними, іонообмінними, детоксикаційними
та іммобілізуючими властивостями, останнім часом набувають все більшої популярності як фактори впливу на продуктивність сільськогосподарських тварин [7].
Створюючи нові кормові добавки до раціонів свиней, важливо знати
не тільки їх продуктивну дію, а й вплив на стан окремих структур внутрішніх органів, зокрема травної системи. Відомо про формоутворюючий
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вплив середовища (годівлі) на структуру внутрішніх органів тварин.
Морфологічні особливості травної системи та її залоз можна розглядати
як результат безпосередньої дії хімічних речовин корму на стінку травного
каналу, яка через нейрон-ендокринну систему викликає певні зміни структур, характерні для даного виду корму [4].
Метою даної роботи було, поряд з вивченням продуктивності, дослідити вплив згодовування алюмосилікатів на стан структур органів
травного каналу молодняку свиней при вирощуванні на м’ясо.
Методика досліджень. Дослідження проводили на чотирьох групах
молодняку свиней великої білої породи, підібраних за принципом аналогів
[1,6], по 15 голів у кожній. При їх формуванні враховували живу масу тварин, вік, стать, походження, вгодованість. Дослід проводилився за відповідною схемою (табл. 1).
1. Схема досліду
Групи

Кількість
тварин, гол.

I-контрольна

15

II-дослідна

15

III-дослідна

15

IV-дослідна

15

Характеристика годівлі за періодами
зрівняльний, 30 діб
дослідний, 192 дні
ОР*
ОР
В ОР 1,5% алуніту + 1,5%
ОР
каоліну
В ОР 3% каоліну
ОР
незбагаченого
ОР
В ОР 3% алуніту

*Примітка : ОР – основний раціон

Першій дослідній групі додавали до основного раціону 3 % суміші
алунітового борошна і каоліну, другій дослідній групі – 3 % каоліну і третій групі – 3 % алунітового борошна. Дослід тривав 7 місяців. Природні
мінеральні домішки з алунітового борошна та каоліну згодовувались додатково від маси сухої речовини раціону в суміші з комбікормом два рази
на добу. Рівень і повноцінність годівлі, а також збалансованість раціонів
відповідала нормам і зоотехнічним вимогам.
Жива маса тварин на початок зрівняльного періоду досліду була
16 кг.
Протягом досліду проводили облік спожитих кормів, щомісячне зважування тварин, а в кінці досліду провели контрольний забій.
При цьому органи травного каналу (шлунок, кишечник) відпрепаровували звільняли від вмістимого, зважували, вимірювали довжину кишок
і відбиралий зразки для морфологічних досліджень.
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Гістологічне дослідження проводили на кафедрі анатомії і гістології
факультету ветеринарної медицини Державного агроекологічного університету. Для проведення гістологічних досліджень застосовували загальноприйняті методи фіксації тканин та виготовлення зрізів [9,11]. Цифровий
матеріал статистично обробляли за допомогою комп’ютерної програми
«Microsoft Exсel». Біометрична обробка цифрового матеріалу проведена за
М. О. Плохінським [8], при цьому прийняті такі позначення: *Р<0,05;
**Р<0,01; ***Р<0,001.
Результати досліджень. Загальновідомо, що шлунок свиней є перехідного типу між однокамерним та багатокамерним. Стінка шлунка, як і
інших відділів травного тракту, має серозну, м’язову і слизову оболонки. В
слизовій оболонці розрізняють кардіальні залози, фундальні та пілоричні.
Вони побудовані з трьох видів секретуючих клітин: головних, обкладових
і додаткових [2,5].
Дослідження показали, що за масою шлунка між групами вірогідної
різниці не спостерігалось (табл. 2). Але все ж одержано суттєві зміни при
згодовуванні алюмосилікатів в окремих структурах шлунка. Так, у кардіальній зоні викликало потовщення слизової оболонки на 26,2% (Р<0,001),
а розміри стінки та серозно-м’язової оболонки були на рівні контролю.
2. Морфологічна характеристика шлунка піддослідних свиней
Показник
Маса шлунка, кг
Кардіальна зона
Товщина стінки, мм
в т.ч. серозно-м’язова
оболонка, мм
слизова оболонка, мм
Фундальна зона
Товщина стінки, мм
в т.ч. серозно-м’язова
оболонка, мм
слизова оболонка, мм
Пілорична зона
Товщина стінки, мм
в т.ч. серозно-м’язова
оболонка, мм
слизова оболонка, мм

1 група
0,76±0,027

2 група
0,77±0,061

3 група
0,72±0,021

4 група
0,84±0,05

10,55±0,71

10,54±0,53

9,1±0,64

10,03±0,84

9,18±0,75
1,37±0,18

8,94±0,44
1,6±0,07

7,57±0,91
1,5±0,31

8,3±0,80
1,73±0,04 *

4,97±0,11

6,4±0,16***

5,17±0,24

4,52±0,26

2,86±0,26
2,11±0,21

4,44±0,6*
1,95±0,47

2,78±0,25
2,38±0,35

2,5±0,34
2,00±0,12

11,9±1,28

10,4±0,6

10,1±0,53

10,4±0,47

9,86±1,1
2,02±0,27

8,41±0,58
1,98±0,17

8,17±0,64
1,93±0,1

8,27±0,51
2,15±0,14
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У фундальній зоні шлунка при згодовуванні алюмосилікатів мало
місце зменшення товщини слизової оболонки, особливо у тварин другої
(на 8,5 %) та четвертої груп (на 5,2 %, Р<0,05), а також суттєве потовщення стінки ( Р<0,001) та її серозно-м’язової оболонки (Р<0,01) при згодовуванні суміші алунітового борошна та каоліну.
Характерною особливістю пілоричної зони було потоншення слизової оболонки шлунка в усіх групах на 15,8 % (друга група, Р<0,001), 12,5 %
(четверта група, Р<0,001) та 8,8 % (третя група). В інших досліджуваних
структурах шлунка вірогідної різниці між групами не спостерігалось.
Зміни структур шлунка можуть бути пов’язані із секреторною діяльністю окремих зон.
Кишечник ділиться на два великі відділи – тонкий та товстий. Тонкий
відділ переважає довжину товстого відділу кишечнику. Відношення довжини товстого відділу до тонкого у дорослих тварин становить 1: 4,5. А
діаметр товстого у 3-4 рази більший, ніж діаметр тонкого відділу кишечнику.
Збагачення раціону свиней алюмосилікатами вплинуло на незначне
збільшення маси (тонкого і товстого відділів кишечнику) при відносно
однаковій їх довжині (табл. 3, 4).
3. Морфологічна характеристика тонкого відділу кишечнику
піддослідних свиней
Показник
Маса, кг
Довжина, м
Товщина стінки, мм
в.т.ч. серозно-м’язова
оболонка, мм
слизова оболонка, мм

1 група
1,25±0,07
18,25±1,01
1,27±0,06

2 група
1,27±0,05
18,64±0,82
1,1±0,04*

3 група
1,29±0,03
18,8±1,19
1,2±0,07

4 група
1,25±0,07
18,75±1,62
1,2±0,06

0,34±0,04
0,92±0,07

0,34±0,04
0,76±0,03 *

0,28±0,05
0,92±0,02

0,30±0,07
0,89±0,02

Стан слизової оболонки тонкого відділу частково залежить від взаємодії між мікрофлорою і раціоном. Помітну роль при цьому відіграють
метаболічні адаптації, пов’язані з конкретними видами мікроорганізмів,
відносинами симбіозу або антагонізму на даному субстраті. Але на кишкову флору великий вплив має склад раціону. Товщина стінки слизової
оболонки, що бере безпосередню участь в порожнинному та мембранному
травленні, у тварин третьої та четвертої груп під впливом алюмосилікатів
залишилась на одному рівні з контрольною групою, тоді як у другій групі
її товщина зменшилась на 14,3 % (Р<0,01).
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4. Морфологічна характеристика товстого відділу кишечнику
піддослідних свиней,
Показник
Маса, кг
Довжина, м
Товщина стінки, мм
в.т.ч. серозно-м’язова
оболонка, мм
слизова оболонка, мм

1 група
1,57±0,04
4,62±0,32
2,24±0,07

2 група
1,52±0,07
4,47±0,34
1,85±0,13*

3 група
1,54±0,09
4,45±0,28
2,06±0,29

4 група
1,56±0,11
4,59±0,30
1,99±0,13

0,57±0,11
1,68±0,14

0,54±0,08
1,32±0,13 т

0,56±0,07
1,5±0,31

0,63±0,07
1,36±0,11

Дані дослідження показали, що мінеральні добавки не вплинули на
масу товстого відділу, а зниження його довжини на 3,2 %, 3,6 %, 0,65 %
відносно контрольної групи не є статистично вірогідним (табл. 4). У той
же час, згодовування суміші алюмосилікатів викликало зниження товщини стінки в тварин другої групи (Р<0,01), в основному за рахунок потоншення слизової оболонки на 21,4 % (2 група) відносно контрольної групи.
У процесі аналізу результатів дослідження впливу алюмосилікатів на
структури різних зон шлунка, внаслідок чого відбулось потовщення його
стінки, а також зміни слизової оболонки, виникає необхідність сприйняти
ці дані з певною упередженістю. Це пов’язано з тим, щоб знайти раціональніший спосіб введення різних доз алуніту та каоліну в раціон тварин
з метою зменшення деструктивного їх впливу на різні зони шлунка.
Висновки: 1.Згодовування свиням на відгодівлі алюмосилікатів в
кількості 3% від сухої речовини раціону не впливає на зміну маси шлунка,
але відзначається потовщення в кардіальній, фундальних зонах шлунка в
тварин другої та третьої груп, при цьому відзначається зменшення слизової оболонки в пілоричній зоні.
2. Тонкий та товстий відділ кишечнику характеризується тим, що при
незмінній довжині та масі даного органа у тварин другої групи спостерігається потовщення серозно-м’язової оболонки та зниження розмірів слизової оболонки у тварин другої групи відносно контролю.
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БАЛАНС АЗОТУ, СА ТА Р ПРИ ВИКОРИСТАННІ
КОМПЛЕКСОНІВ В РАЦІОНАХ СВИНОМАТОК
В даній статті Ррозглядається обмінний дослід на свиноматках
великої білої породи. Автором було встановлено, що середньодобовий баланс азоту, кальцію та фосфору в дослідних групах був позитивний за
рахунок додавання до основного раціону комплексонів.
Під обміном речовин в організмі слід розуміти зміни, яких зазнають
речовини з моменту надходження їх в травний канал до виведення назовні.
Перетравлені речовини корму всмоктуються головним чином в тонких кишках і використовуються організмом для підтримання життєдіяльності, росту тварин і утворення продукції. Їх може бути як достатньо, так
і недостатньо для забезпечення потреб організму. В зоотехнічних дослідах
широко застосовують вивчення балансу речовин, які надходять в організм
тварин, і за цим показником роблять висновок про достатність живлення в
умовах дослідної годівлі. В зв’язку з тим, що кінцевим продуктом всіх
білкових перетворень є азот, вміст якого у різних білків коливається в невеликих межах і становить 17 % маси білка, то зручніше проводити розрахунки не білкового, а азотного балансу [1].
Частина азотовмісних речовин, що надійшли з кормом, виділяється з
калом. До них приєднується частина азотовмісних речовин травних соків.
Решта азотистих речовин корму надходить в організм тварини, де піддається різним перетворенням, відкладається в тілі або всмоктується і виводиться з сечею у формі сечовини, сечової кислоти, аміаку. Маса азоту,
що відклалася в тілі, та азоту, що виділилась, завжди в сумі буде дорівнювати масі азоту корму [2].
Матеріал і методика досліджень. Обмінний дослід був проведений
в умовах ТОВ «Дари ланів» Новоград-Волинського району, Житомирської
області на супоросних і підсисних свиноматках великої білої породи, які
були розподілені на 3 групи: 2 дослідні і 1 контрольну по 3 голови в кожній
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групі. 1 дослідній групі додавали до основного раціону 10 мл препарату на
тварину, 2 дослідній групі 15 мл препарату на тварину.
Результати досліджень. Вивчення балансу азоту у свиней проведено
одночасно з вивченням перетравності поживних речовин, балансу кальцію
і фосфору. Середньодобовий баланс азоту наведено в таблиці 1.
1. Середньодобовий баланс азоту при згодовуванні
комплексонів, г М±m, n=3
Показник
Спожито з кормом, г
Виділено з калом, г
Перетравлено, г
Виділено з сечею, г
Утрималось в тілі, г
Використано азоту, %
Від спожитого
Від перетравленого

1
34,34±0,07
6,69±0,15
27,65±0,32
9,58±0,17
18,07±0,61

Групи тварин
2
35,13±1,39
6,64±0,34
28,49±0,29
9,53±0,45
18,96±0,55

3
34,56±0,18
6,58±0,21
27,98±0,19
8,55±0,28
19,43±0,14

52,62±0,66
62,35±0,63

53,97±1,81
66,55±1,64

56,22±0,72
69,44±0,46

Тварини всіх дослідних груп споживали аналогічну кількість азоту і
достовірної різниці в споживанні, виділенні з калом і перетравленні між
групами не було. У тварин 3 групи з сечею виділялось азоту на 1,03 г
(Р<0,01) менше, ніж в 1 групі, і на 0,98 г (td=1,85) менше, ніж в 2 групі. Це
свідчить про те, що тварини 3 групи використовували азот краще, ніж
тварини 1 і 2 груп, що і обумовило більше відкладення його в тілі. Так, у
тварин 1 групи утрималось азоту в тілі 18,07 г; 2 – 18,96 г; 3 – 19,43 г, або
на 1,36 г (Р<0,10) більше, ніж в 1 групі і на 0,47 г більше, ніж в 2 групі.
Використання перетравленого азоту на підтримання життя і приріст
маси тіла було високе у всіх групах і становило в 1 групі 65,35 %,
2 – 66,55 % і 3 – 69,44 %. Утримано азоту в тілі у тварин 2 групи від спожитого більше на 1,35 % (не достовірно) і в 3 групі на 3,60 % (Р<0,05), ніж
в 1 групі. Ці показники від перетравленого становили аналогічно: 1,20 %
(td=1,55) і 4, 09 % (Р<0,01). Згодовування молодим свиням достатньої
кількості протеїну, збалансованого за незамінними критичними амінокислотами (лізин, метіонін, цистин) забезпечувало стійке співвідношення цих
амінокислот в хімусі, всмоктування в кишечнику і позитивно впливало на
використання тваринами азотистих речовин корму.
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Отже, дані про баланс азоту свідчать, що комбікорм з вмістом комплексонів має вищу протеїнову цінність порівняно до комбікорму, виготовленого з кормів місцевого виробництва.
Надзвичайно важлива і різноманітна роль мінеральних речовин в
організмі свиней. Здоров’я, продуктивність і прозвиток молодняку залежать від забезпеченості кальцієм і фосфором. Ці речовини необхідні для
розвитку кісток, зубів, м’яких тканин, впливають на стан нервової системи, приймають беруть участь в обміні вуглеводів, жирів, білків [3]. Кальцій
і фосфор складають більше половини мінеральних речовин молока і
близько третини мінеральних речовин тіла тварини. Тому важливо забезпечити раціони свиней цими складовими. Ці елементи розглядають у сукупності, оскільки між ними існує тісний взаємозв’язок. У раціонах свиней найчастіше не вистачає кальцію і рідше – фосфору. Це пояснюється
тим, що зерно злаків, яке складає головну частину раціонів, дуже бідне на
кальцій, але є задовільним джерелом фосфору. Для повного використання
кальцію і фосфору необхідні три умови: по-перше, треба згодовувати достатню кількість кальцію і фосфору; по-друге вони повинні знаходитись у
відповідних співвідношеннях; по-третє, в раціонах повинна міститись достатня кількість вітаміну D.
2. Середньодобовий баланс кальцію при згодовуванні
комплексонів, г, М±m, n=3
Показник
Прийнято
Виділено:
з калом, г
з сечею, г
Всього
Утрималось в тілі, г
в % до прийнятого

1
31,16

Групи тварин
2
29,90

3
31,20

9,84
0,22
10,06
21,10±0,31
68

9,38
0,34
9,72
20,18±0,57
68

9,88
0,24
10,12
21,08±0,57
68

Аналіз даних таблиці показав, що свиноматки всвіх груп отримували
кальцій за нормами. У тварин дослідних груп в тілі відкладалась така ж
кількість кальцію, як у тварин контрольної групи. Кальцій утримувався в
тілі свиней усіх груп на рівні 68 % по відношенню до його прийнятої кількості.
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3. Середньодобовий баланс фосфору при згодовуванні
комплексонів, г, М±m, n=3
Показник
Прийнято
Виділено:
з калом, г
з сечею, г
Всього
Утрималось в тілі, г
в % до прийнятого

1
22,60

Групи тварин
2
25,69

3
25,75

13,62
1,47
15,09
7,51±0,84
33

15,96
0,96
16,92
8,77±0,95
34

15,94
1,03
16,97
8,78±0,79
34

Аналіз наведених результатів показує, що баланс фосфору у тварин
усіх трьох груп був майже однаковий, а різниця в його засвоєнні була несуттєвою.
Висновки. Отже, за результатами проведених досліджень, статистичної обробки, даних середньодобового обміну кальцію і фосфору можна
зробити висновок, що використання комплексонів при годівлі свиноматок
забезпечило ефективне використання азоту, кальцію і фосфору.
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Доступність мінеральних речовин
концентрованих кормів молоднякУом
свиней великої білої породи
Представлено результати досліджень з доступності мінеральних
елементів злакових концентрованих кормів молоднякуом свиней великої
білої породи. Встановлено, що найвищою доступністю кальцію за однакових умов годівлі характеризується ячмінь сорту Бадьорий, тритикале
Укро та житниця Розовская 7, а фосфору – ячмінь СН-28, тритикале
Укро та житниця сорту Розовская 7.
Для повноцінного мінерального живлення свиней особливу увагу
потрібно звертати на доступність таких елементів, як кальцій та фосфор,
тому при організації годівлі свиней необхідно враховувати доступність
цих елементів.
Сьогодні на ринку з’явилися нові сорти та види злакових концентрованих кормів, дослідження засвоюваності мінеральних речовин яких проводилиося ще на початку та в середині минулого століття, а деяких не
проводилиося взагалі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Свині – всеїдні, багатоплідні, інтенсивно
ростучі тварини, які добре використовують корми рослинного походження, але через особливості шлунково-кишкового тракту вимогливі до
об’єму раціону, забезпечення вітамінами та мінеральними речовинами
[1].
У процесі життєдіяльності організму досить важливу роль відіграють кальцій та фосфор, які впливають на обмін речовин, здоров’я та продуктивність тварин [3].
Кальцій – основний елемент в структурі скелету, в якому міститься
99 % всієї його кількості в організмі. Зола кісток містить 38 % кальцію.
Мінеральний склад кісток залежить від надходження в організм кальцію,
фосфору та вітаміну Д. Солі кальцію відіграють не останню роль в нормальному функціонуванні серцевого м’язу. Кальцій сприяє звертанню
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крові, сповільнює дію токсинів, підвищує опірність організму. Він позитивно впливає на обмін заліза. При його нестачі порушується процес
окостеніння хрящової тканини скелету і виникає рахіт [2].
Матеріал і методика досліджень. Для вирішення поставлених завдань в умовах СГК «Летава» Хмельницької області протягом 20062007 років провели три фізіологічних досліди методом пар-аналогів за
схемою, наведеною у таблиці 1.
1. Схема балансових дослідів

Група

Кількість
Порода
голів

I

4

II

4

III

4

І

4

ІІ

4

ІІІ

4

І

4

ІІ

4

ІІІ

4

велика
біла

велика
біла

велика
біла

Жива
Тривалість періодів
Характе
маса на
ристика годівлі
початок підгото перехі обліко
(вид корму,
досліду,
вчий
дний
вий
сорт)
кг
Перший дослід
Ячмінь
41
6
3
8
«СН‑28»
Ячмінь
41
6
3
8
«Скарлет»
Ячмінь
41
6
3
8
«Бадьорий»
Другий дослід
Тритикале
41
6
3
8
«Укро»
Пшениця
41
6
3
8
«Галон»
Жито
41
6
3
8
«Синтетик 38»
Третій дослід
Житниця
41
6
3
8
«Розовская 7»
Пшениця
41
6
3
8
«Веста»
Кукурудза
41
6
3
8
«Гран 5»

Початкова жива маса тварин в усіх дослідах ув середньому складала
41 кг. Кожен із дослідів поділявся на три періоди: підготовчий, тривалістю
шість днів, перехідний – три та обліковий – вісім днів. Досліджуваним
фактором були вид та сорт злакових концентрованих кормів. Так, у першому досліді вивчали три сорти ячменю, у другому – тритикале, пшеницю та
жито, а в третьому – житницю, пшеницю та кукурудзу.
206

Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.

Результати досліджень. Проаналізувавши хімічний склад кормів у
першому досліді, виявили, що найбільше кальцію споживали тварини,
яким згодовували ячмінь сорту Бадьорий – 1,75 г, тоді як аналоги, в годівлі яких використовували ячмінь сорту СН-28, – 1,08, Скарлет – 1,29 г (табл.
2).
2. Доступність кальцію та фосфору в організмі молодняку
свиней у першому досліді; M ± m, n = 4
Показник

СН-28

Спожито, г
Виділено з калом, г
Всмокталося, г
Доступність, %
Спожито, г
Виділено з калом, г
Всмокталося, г
Доступність, %

Кальцій
1,08±0,07
0,65±0,04
0,43±0,06
39,09±4,32
Фосфор
5,60±0,31
1,56±0,08
4,05±0,31
71,92±2,14

Сорт ячменю
Скарлет

Бадьорий

1,29±0,05*
0,80±0,04*
0,49±0,05
38,06±3,16

1,75±0,16*
0,83±0,08
0,91±0,11*
51,88±3,25*

4,96±0,12
2,12±0,24
2,84±0,14*
57,63±3,91*

5,70±0,48
1,95±0,19
3,75±0,45
65,29±3,32

Примітка: тут і далі * – Р>0,95

Доступність кальцію найкращою була у ячменю сорту Бадьорий і
складала 51,9 %, що на 12,8 та 13,8 % відповідно більше порівняно з сортами Скарлет та СН-28. При цьому тварини з ячменем сорту Бадьорий
споживали найбільше фосфору – 5,7 г, але з калом його було виділено, порівняно з сортом СН-28, на 20 % більше. Тому найкраща доступність
фосфору була у тварин, яким згодовували ячмінь сорту СН-28 і становила
71,9 %, що на 14,3 та 6,6 % більше в порівнянні з аналогами, які споживали ячмінь сортів Скарлет та Бадьорий.
У другому досліді молодняк свиней, якому згодовували тритикале
сорту Укро, споживав у три рази менше кальцію, порівняно з тваринами,
які споживали пшеницю Галон, та в шість разів менше у порівнянні з тваринами, яким згодовували жито сорту Синтетик 38. Проте, із-за меншого
виведення з калом, доступність кальцію тритикале становила 68,0 %, тоді
як пшениці – 56,0, а жита – 51,1 % (табл. 3).
Тварини, яким згодовували тритикале, отримували найбільше фосфору – 7,6 г, що більше у порівнянні з тваринами, що споживали пшеницю
та жито, на 15,8 та 28,9 % відповідно. Тварини, які споживали тритикале,
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найменше виділяли фосфору з калом, тому у них була найвища доступність фосфору.
3. Баланс кальцію та фосфору в організмі молодняку свиней у
другому досліді; M ± m, n = 4
Показник
Спожито, г
Виділено з калом, г
Всмокталося, г
Доступність, %
Спожито, г
Виділено з калом, г
Всмокталося, г
Доступність, %

Вид та сорт корму
Тритикале Укро
Пшениця Галон Жито Синтетик 38
Кальцій
0,20±0,00
0,60±0,00
1,20±0,00
0,06±0,01
0,26±0,02*
0,59±0,10*
0,14±0,01
0,34±0,02*
0,61±0,10*
68,00±3,37
55,99±3,84*
51,06±8,41
Фосфор
7,60±0,00
6,40±0,00
5,40±0,00
1,67±0,23
2,33±0,29
2,07±0,24
5,93±0,23
4,07±0,29*
3,33±0,24*
78,00±3,05
63,64±4,49*
61,71±4,37*

Аналізуючи показники, наведені у таблиці 4, необхідно відмітити,
що найменшою доступністю кальцію характеризувалися тварини, яким
згодовували кукурудзу.
4. Баланс кальцію та фосфору в організмі молодняку свиней у
третьому досліді; M ± m, n = 4
Показник

Спожито, г
Виділено з калом, г
Всмокталося, г
Доступність, %
Спожито, г
Виділено з калом, г
Всмокталося, г
Доступність, %

Вид та сорт корму
Житниця
Пшениця Веста
Розовская 7
Кальцій
0,68±0,00
0,96±0,00
0,17±0,03
0,27±0,02*
0,51±0,03
0,69±0,02*
74,70±4,12
71,94±2,42
Фосфор
5,60±0,00
7,40±0,00
2,07±0,25
3,67±0,37*
3,53±0,25
3,73±0,37
63,08±4,51
50,35±4,97

Кукурудза
Гран 5
0,36±0,00
0,16±0,01
0,20±0,01*
55,53±3,93*
4,80±0,00
1,93±0,24
2,87±0,24
59,81±5,07

При цьому доступність цього елементау молодняком при споживанні
пшениці склала 72 %, а житниці – 75 %. У результаті згодовування пшени208
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ці тварини отримали найбільше фосфору, в порівнянні з житницею та кукурудзою, на 24,3 та 35,1 %. Але, через більше виділення з калом, доступність фосфору у другій групі була найнижчою і становила 50,3 %, тоді як
у тварин, яким згодовували житницю, вона була вищою на 12,7 %.
Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що
найвищою доступністю кальцію за однакових умов годівлі характеризується ячмінь сорту Бадьорий, тритикале Укро та житниця Розовская 7, а
фосфору – ячмінь СН-28, тритикале Укро та житниця сорту Розовская 7.
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН І БАЛАНС
АЗОТУ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ СВИНЯМ ЗЕРНА
КОРМОВИХ БОБІВ ТА СОЇ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ОБРОБКИ
Показано вплив згодовування оброблених по розробленій технології
кормових бобів та сої оброблених за розробленою технологією на перетравність основних поживних речовин раціону та баланс азоту в організмі відгодівельних свиней. Відмічено, що використання в годівлі свиней оброблених зернобобових кормів позитивно впливає на доступність поживних речовин корму, та ретенцію азоту.
Як відомо, хімічний склад кормів може дати лише інформацію про
валовий вміст поживних речовин у кормі, і не може повністю характеризувати його поживність [3].
Поживні речовини корму надходять в травний тракт переважно у вигляді складних органічних сполук. УВ такому вигляді вони не можуть
безпосередньо всмоктуватись в кров і використовуватись для власних потреб організму. Тому, у травному тракті поживні речовини кормових мас
піддаються механічному, хімічному і біологічному впливу, що сприяє їх
перетворенню на прості сполуки, які надходять в кровоносну та лімфатичну системи через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Такі прості сполуки використовуються організмом для власних потреб, зокрема
підтримання процесів життєдіяльності, формування продукції. В цілому
це називають процесом травлення поживних речовин. УВ результаті перебігу процесів травлення не весь корм повністю перетравлюється і засвоюється організмом. Неперетравлені речовини з залишками травних соків та
епітелію – кал, виводяться з організму [1].
На перетравність поживних речовин корму істотно впливає вид тварин, їх вік, індивідуальні особливості, склад кормів раціону, кількість
кормів, підготовки кормів до згодовування [1, 3].
Враховуючи вищесказане, метою наших досліджень було порівняльне вивчення впливу згодовування свиням на відгодівлі кормових бобів та
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сої, оброблених запо розробленоюій нами технологією,ї кормових бобів та
сої на перетравність основних поживних речовин раціону.
Матеріал і методика досліджень. Для вивчення впливу згодовування відгодівельним свиням кормових бобів та сої, оброблених запо розробленоюій нами технологією,ї кормових бобів та сої на перетравність основних поживних речовин раціону і баланс азоту проводили фізіологічні
балансові досліди методом груп-аналогів по 3 голови в кожній групі [4,
5].
З метою дослідження впливу оброблених кормових бобів відносно
сухих подрібнених (дослід І) сформували контрольну та дослідну групи
свиней і розмістили тварин індивідуально у спеціальні клітки, що пристосовані для збору калу та сечі. Основний період даних досліджень складався з таких етапів: підготовчого – тривав 6 днів, перехідного – 3 дні, облікового – 8 днів.
У підготовчий період цим тваринам згодовували однаковий основний
раціон (ОР), що включав в себе комбікорм (ячмінь, пшениця, соя екструдована, цукор, дикальційфосфат, крейда) – 750 г, тритикале – 750 г, сухі
подрібнені кормові боби – 320 г, сироватку – 500 г. Протягом перехідного
періоду тваринам дослідної групи сухі кормові боби поступово замінили
обробленими запо розробленоюій нами технологієюї [2] кормовими бобами в кількості 1170 г. Для зрівняння раціонів за кальцієм, свиням контрольної групи додатково вводили крейду – 7 г. (табл. 1).
1. Схема проведення фізіологічних балансових дослідів по
перетравності кормів та обміну речовин у свиней (дослід І)
Група тварин
І – контрольна
ІІ – дослідна

Підготовчий
ОР
ОР

Періоди досліду
Основний
ОР + подрібнені кормові боби + крейда
ОР + оброблені кормові боби

Аналогічно проводили дослідження по вивченню ефективності використання свинями основних поживних речовин кормів при згодовуванні
їм обробленої запо розробленоюій технологієюії повно жирової сої в порівнянні з екструдованою на екструдері КМЗ-2М (дослід ІІ). Різниця полягала в тому, що в підготовчий період цим тваринам замість сухих подрібнених кормових бобів згодовували екструдоване зерно сої – 280 г, а
протягом перехідного періоду тваринам дослідної групи екструдоване
зерно сої поступово замінили обробленим запо розробленоюій нами технологієюї в кількості 1100 г [2] (табл. 2).
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2. Схема проведення фізіологічних балансових дослідів по
перетравності кормів та обміну речовин у свиней (дослід ІІ)
Група тварин

Підготовчий
ОР
ОР

І – контрольна
ІІ – дослідна

Періоди досліду
Основний
ОР + екструдована соя + крейда
ОР + оброблена повножирова соя

Результати та обговорення досліджень. При проведенні досліджень свиням згодовувалиась майже однаковуа кількість сухих речовин –
в досліді І: 1638 г/гол/добу та 1644 г/гол/добу відповідно, а досліді ІІ –
1612 г/гол/добу та 1621 г/гол/добу відповідно.
Протягом всього періоду досліджень спостерігали добре поїдання
кормів всіма тваринами. На основі проведення обліку кормів, кількості
виділених екскрементів та сечі, їх зоохіманалізу, встановили показники
перетравності основних поживних речовин раціону (табл. 3, 4).
3. Перетравність основних поживних речовин корму при
використанні в годівлі піддослідних свиней оброблених
кормових бобів, n = 3 (M±m) (дослід І)
Показники
Суха речовина, %
Органічна речовина, %
Сирий протеїн, %
Сирий жир, %
Сира клітковина, %
БЕР, %
Зола, %

Групи тварин
І – контрольна
84,9±0,44
87,1±0,43
77,6±0,48
58,4±6,6
33,5±1,16
93,1±0,59
21,7±0,86

ІІ – дослідна
86,2±0,14*
88,6±0,11*
81,7±0,52**
74,0±4,04
43,2±1,35**
93,2±0,21
24,0±1,76

Примітка: *Р<0,05; **Р<0,01.

Як видно з отриманих даних, використання в годівлі піддослідних
свиней оброблених запо розробленоюій нами технологієюї кормових бобів сприяє поліпшенню перетравності поживних речовин корму: сухої
речовини на 1,3 % (Р<0,05), органічної речовини – 1,5 % (Р<0,05), сирого
протеїну – 4,1 % (Р<0,01), сирого жиру – 15,6 % (Р<0,1 – спостерігається
тенденція до збільшення), сирої клітковини – 9,7 % (Р<0,01), БЕР – 0,1 %,
золи – 2,3 %. Також при цьому спостерігається позитивний баланс азоту,
який вищий в дослідній групі на 2,56 г або 12,2 % (Р<0,05) (табл. 5). З таблиці 5 також видно, що з калом із організму тварин дослідної групи виді212
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лилося на 1,69 г менше азоту ніж у контрольній групі, що становило 12,6 %
(Р < 0,01) і перетравилося азоту у дослідній групі на 5,0 % більше ніж у
контрольній (Р < 0,01).
4. Перетравність основних поживних речовин корму при
використанні в годівлі піддослідних свиней обробленої сої,
n = 3 (M±m)
Показники
Суха речовина, %
Органічна речовина, %
Сирий протеїн, %
Сирий жир, %
Сира клітковина, %
БЕР, %
Зола, %

Групи тварин
І – контрольна
85,5±0,35
87,8±0,34
81,9±0,46
81,8±2,12
30,0±3,72
92,6±0,18
25,6±0,79

ІІ – дослідна
86,1±0,33
88,3±0,34
84,1±0,29*
82,3±2,82
41,8±0,27*
92,4±0,39
29,3±0,51*

Примітка: *Р<0,05; **Р<0,01.

5. Баланс азоту у піддослідних свиней при згодовуванні
кормових бобів оброблених запо розробленоюій технологієюї,
n = 3 (M±m)
Показники
Прийнято з кормом, г
Виділено з калом, г
% від прийнятого
Перетравлено, г
Виділено з сечею, г
% виділення
Виділено всього, г
Процент виділення
Відкладено в організмі, г
Процент відкладання від прийнятого
від перетравленого

Групи тварин
І – контрольна
ІІ – дослідна
42,43±0,01
42,41±0,02
9,50±0,2**
7,84±0,15
22,4
18,5
32,92±0,2
34,57±0,15**
12,00±0,36
11,09±0,64
28,3
26,1
21,50±0,55*
18,93±0,64
50,7
44,6
20,92±0,55
23,48±0,64*
49,3
55,4
63,5
67,9

Примітка: *Р<0,05; **Р<0,01.

Результати досліджень (табл. 4), дають можливість прослідкувати
подібну тенденцію в порівнянні показників перетравності основних поКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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живних речовин корму при використанні в годівлі піддослідних свиней
обробленої запо розробленій нашоюми технологієюї повно жирової сої.
Так відмічається збільшення перетравності: сухої речовини на 0,6 %, органічної речовини – 0,5 %, сирого протеїну – 2,2 % (Р<0,05), сирого жиру –
0,5 %, сирої клітковини – 11,8 % (Р<0,05), золи – 3,6 % (Р<0,05), що є позитивною рисою розробленої технології. Це також підтверджується позитивним балансом азоту в організмі тварин дослідної групи – 23,65 г., що є
більшим на 3,0 % відносно контрольної групи (табл. 6).
6. Баланс азоту у піддослідних свиней при згодовуванні
обробленої повно жирової сої запо розробленоюій
технологієюї, n = 3 (M±m)
Показники
Прийнято з кормом, г
Виділено з калом, г
% від прийнятого
Перетравлено, г
Виділено з сечею, г
% виділення
Виділено всього, г
Процент виділення
Відкладено в організмі, г
Процент відкладання від прийнятого
від перетравленого

Групи тварин
І – контрольна
ІІ – дослідна
42,84±0,02
42,73±0,02
7,79±0,2
6,81±0,12*
18,2
15,9
35,05±0,2
35,92±0,12*
12,09±0,62
12,27±0,36
28,2
28,7
19,88±0,61
19,08±0,29
46,4
44,7
22,97±0,61
23,65±0,29
53,6
55,3
65,52
65,8

Примітка: *Р<0,05.

Також на основі результатів наведених в таблиці 6 можна сказати, що
в дослідній групі із калом виділено на 2,3 % менше азоту – різниця достовірна (Р<0,05), відповідно перетравлено на 0,87 г більше азоту – різниця
теж достовірна (Р<0,05).
Висновки. Таким чином, на основі проведених досліджень можна
зробити висновок, що використання в раціонах піддослідних свиней кормових бобів та зерна сої оброблених запо розробленій нашоюми технологієюї сприяє підвищенню доступності основних поживних речовин корму,
а також дає можливість дозволяє підвищити ретенцію азоту на 12,2 %
(Р<0,05) та 3,0 % відповідно. А це в цілому дає підстави розраховувати на
кращу оплату корму приростами свиней при їх відгодівлі.
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ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНАХ СВИНЕЙ*
Наведені результати дисертаційного дослідження з розробки та
вивчення ефективності способів підвищення протеїнової поживності
раціонів свиней, побудованих на основі різних концентрованих кормів з додаванням кристалічних амінокислот промислового виробництва, що дають можливість підвищити середньодобові прирости свиней на 9-11,8 %
і знизити затрати кормів на 1 кг приросту на 0,55-0,67 кормової одиниці.
Свині наділені більш високою енергією росту порівняно з іншими
сільськогосподарськими тваринами. Вони характеризуються, так званим,
необмеженим типом росту, що проходить протягом досить тривалого пе*
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ріоду часу. Це визначає високу напруженість фізіологічних процесів в їх
організмі.
Вони добре використовують корми як рослинного, так і тваринного
походження, але порівняно з жуйними характеризуються більш високими
вимогами до амінокислотного складу раціонів і забезпеченості їх вітамінами групи В.
Генетичний потенціал цих тварин дає можливість отримувати високі
прирости живої маси, але за умови забезпечення їх усіма необхідними поживними речовинами на підтримання життя і утворення продукції. Знання
закономірностей процесу росту свиней дозволяає змогу використовувати
їх для створення найбільш ефективних режимів вирощування і відгодівлі.
Основним в годівлі тварин є забезпечення їх раціонами, які містять
всі необхідні поживні речовини, а саме пластичні речовини (білки). Від
повноцінності амінокислотного складу останніх залежить інтенсивність
обмінних процесів і ріст тварини.
Методика проведення досліджень. Для проведення досліду було
відібрано кабанчиків з живою масою однієї голови 34-35,5 кг. Годівлю
тварин усіх груп проводили сухим комбікормом згідно схемиі (табл. 1).
Спосіб годівлі – груповий, роздавання кормів – двохразове з вільним доступом до води.
1. Схема науково-господарського досліду
Кількість,
гол.

1 – контрольна

10

2 – дослідна

10

3 – контрольна

10

4 – дослідна

10

зрівняльний
(15 діб)
Кукурудза – 69,5%,
соняшникова макуха –
19,7%, м’ясо-кісткове
борошно – 9,9%, премікс
– 0,9% (ОР)

Група

Періоди досліду
основний
(180 діб)
Кукурудза – 69,5%, соняшникова
макуха – 19,7%, м’ясо-кісткове
борошно – 9,9%, премікс – 0,9% (ОР)
ОР + L – лізин – 8 г/гол./добу
Кукурудза – 64,6%, соєвий шрот
– 24,6%, м’ясо-кісткове борошно –
9,9%, премікс – 0,9% (ОР)
ОР + L – лізин – 6 г/гол./добу

У період проведення досліду здійснювали облік наступних показників: кількості з’їденого корму, кількості залишків корму, живої маси (щомісячно), віку досягнення живої маси 120 кг.
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По закінченні досліду визначали абсолютний, середньодобовий і відносний прирости, витрати кормів на один кілограм приросту.
Результати досліджень. За перший місяць відгодівлі при утримуванні свиней усіх груп на одному раціоні (перша група) і поступовому переході до дослідних – жива маса їх підвищилась в середньому до 48 кг за
середньодобових приростів 436-448 г (рис. 1). Це вказує на те, що молодняк усіх чотирьох груп за продуктивністю був практично аналогічним.
Протягом усього основного періоду спостерігалось рівномірне підвищення живої маси свиней залежно від складу раціонів і якості протеїну
у них.
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Рис. 1. Динаміка середньодобових приростів і живої маси свиней

Зокрема, тварини четвертої групи, які отримували раціони, якість
протеїну яких підвищувалась за рахунок введення поряд із соєвим шротом
кристалічного лізину, до кінця досліду мали прирости на 11,8 % вищі ніж
у тварин третьої групи, яким згодовували корми без добавок лізину.
Подібний ефект спостерігався у другій групі, коли свині отримували раціони з додаванням соняшникової макухи і лізину. Ці тварини мали середКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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ньодобові прирости на 9 % вищі порівняно з аналогами першої групи, які
споживали корми такого ж складу, але без добавок лізину.
Інтенсивність росту тварин у перший період відгодівлі була вищою у
тварин другої і четвертої груп, які отримували добавку лізину, що обумовлювало вищу їх продуктивність і нижчі витрати корму на 1 кг приросту
порівняно з контрольними групами (табл. 2).
Так, затрати кормів на 1 кг приросту у тварин другої групи були нижчі на 0,33 к. од., а в четвертій групі – на 0,63 к. од. Якщо порівняти затрати
кормів у тварин другої групи, які отримували раціони з соняшниковою
макухою і лізином (15,2 % протеїну) з затратами у третій групі, тварини
якої споживали раціони з соєвим шротом (16,7 % протеїну), то слід відмітити, що вони були у тварин другої групи на 0,32 кормової одиниці нижчі.
У другий період відгодівлі спостерігалиось зниження затрат кормів у
тварин другої групи порівняно з тваринами першої групи на 0,66 к. од. і у
тварин четвертої групи порівняно з тваринами третьої на 0,69 кормової
одиниці.
2. Затрати корму на 1 кг приросту при відгодівлі молодняку
свиней до живої маси 120 кг, (М±m; n=10)
Період

Показник

кормових одиниць
І період
обмінної енергії, МДж
відгодівлі
перетравного протеїну, г
кормових одиниць
ІІ період
обмінної енергії, МДж
відгодівлі
перетравного протеїну, г
кормових одиниць
обмінної енергії, МДж
перетравного протеїну, г
У
середньому Вік досягнення живої
за дослід маси 120 кг, діб
% 2 до 1
% 4 до 3

1
5,94
63,99
651,09
6,94
74,72
785,08
6,61
71,14
740,42

Групи тварин
2
3
5,61
5,93
60,61
64,15
609,75
665,55
6,28
6,54
67,7
70,65
715,06
736,81
6,06
6,34
65,34
68,48
679,96
713,06

4
5,30
57,61
595,08
5,85
63,01
658,26
5,67
61,21
637,20

253,1±3,0 240,8±2,9 238,0±2,3 225,9±2,2
100
-

95,14
-

100

94,9

За весь період відгодівлі найвищий валовий приріст (119,6 кг) на
кожну тварину було отримано від свиней четвертої групи, а найменший –
від свиней першої групи (94,4 кг). Середньодобовий приріст в першій
групі становив 524 г при затратах на один кілограм приросту 6,61 к. од. і
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740,4 г перетравного протеїну. Свині другої групи за середньодобовим
приростом перевищували своїх аналогів з першої групи на 47 г (P<0,05).
Від свиней, яким згодовували корми з додаванням соєвого шроту
(третя група), було отримано 594 г середньодобового приросту. При підвищенні повноцінності протеїну раціонів за рахунок додавання кристалічного лізину у свиней четвертої групи вдалося збільшити середньодобові
прирости, порівняно з тваринами контрольної групи (третя група), на 70 г
(P<0,05) і знизити затрати кормів на один кілограм приросту на 0,67 к. од.
і 75,9г перетравного протеїну.
При несуттєвій різниці в середньодобових приростах (23 г) між тваринами другої і третьої груп слід відмітити, що затрати корму на 1 кг приросту при використанні соняшникової макухи з додаванням лізину (друга
група) були на 0,28 к. од. і 33,1 г перетравного протеїну нижчі порівняно з
затратами тварин, які споживали корми з додаванням соєвого шроту (третя
група).
Нижчі затрати корму на одиницю продукції у свиней другої і четвертої груп пояснюються інтенсивнішим ростом тварин і підвищенням якості
протеїну за рахунок зміни співвідношення між амінокислотами при додаванні лізину.
Найефективнішими, в наших дослідженнях були раціони в четвертої
дослідної групи, в яких 25 % раціону становив соєвий шрот з додаванням
кристалічного лізину, а також раціони другої групи, потреба в протеїні
яких забезпечувалась за рахунок додавання 20 % соняшникової макухи, а
повноцінність протеїну підвищували добавкою лізину.
Висновок. Отже, доцільно підвищувати якість протеїну для свиней
в раціонах з високим рівнем протеїну за рахунок добавок кристалічного
лізину. Це дає можливість отримати на 11,8% вищі середньодобові прирости і знизити затрати корму на одиницю приросту. Використання в раціонах
свиней з соняшниковою макухою добавок кристалічного лізину підвищує
повноцінність протеїну до рівня раціонів з соєвим шротом.
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ВПЛИВ МАКУХИ РІПАКУ І ЕКСТРУДОВАНОЇ ВИКИ
НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД МОЛОКА КОРІВ У
ПОРІВНЯННІ З ЕКСТРУДОВАНИМ ГОРОХОМ
Представлені результати досліджень по впливу макухи ріпаку і екструдованої вики на жирнокислотний склад молока корів у порівнянні з
екструдованим горохом. Показано істотне зниження вмісту олеїнової
кислоти, неістотне – стеаринової та незначне підвищення пальмітинової, миристинової та лауринової кислот при згодовуванні макухи ріпаку.
При згодовуванні екструдованої вики істотної різниці в жирнокислотному складі молока не виявлено.
Жирні кислоти, які надходять у молоко з кормів, є переважно довголанцюговими. Коротколанцюгові жирні кислоти синтезуються в молочній
залозі в основному з оцтової і масляної кислот, які утворюються в результаті бродіння вуглеводів кормів у рубці. Співвідношення між жирними
кислотами, які синтезуються в молочній залозі та жирними кислотами, що
містяться в кормах, можна змінювати складом раціону.
Вважається, що близько 50 % ліпідів молока переходить із плазми
крові і 50 % синтезується в молочній залозі. При цьому жирні кислоти від
С4 до С12 синтезуються de novo самою залозою; попередники їх – ацетат і
β-гідрооксибутират (β-оксимасляна кислота), що надходять із крові. Жирні
кислоти С18 використовуються з тригліцеридів і НЖК крові, особливо з
ліпопротеїдів дуже низької густини. Жирні кислоти С12-16 можуть синтезуватися і в молочній залозі з ацетату і β-гідрооксибутирату de novo і можуть
надходити із крові з тих самих джерел, що й кислоти групи С18. У зв’язку
з такою особливістю кислоти молока групи С4-С12 є внутрізалозними або
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синтезованими, С12-С16 – проміжними або подвійного походження, групи
С18 – преформованими, трансформованими або транзитними. Такі кислоти
можуть надходити із жирових депо лактуючої тварини, постійно оновлюватись або мати шлунково-кишкове походження. Взаємозв’язок ліпідів
корму і жирових депо в процесі лактації – проблема досить складна й мало
вивчена [1].
Дієтологи вказували на незадовільний склад жирних кислот молока,
оскільки молочний жир містить значну кількість миристинової та пальмітинової кислот і невелику кількість мононенасичених та поліненасичених
кислот. Управління по збуту молока штату Вісконсин звернулось до представників промисловості та науки з проханням визначити ідеальний профіль жирних кислот молока. В результаті було зроблено наступне заключення: ідеальний молочний жир має містити менше 10 % поліненасичених,
до 8 % насичених і 82 % мононенасичених жирних кислот [3].
Однак, зазвичай, у коров’ячому молоці міститися більш ніж 70 %
насичених жирних кислот. Існує зв’язок між вмістом миристинової і пальмітинової та інших середньоланцюгових жирних кислот і розвитком
серцево-судинних та інших захворювань людей. Стеаринова і олеїнова
кислоти навпаки знижують холестерин у плазмі крові. Тому розробка раціонів, які призводять до збільшення вмісту в молоці стеаринової і олеїнової кислот за рахунок пальмітинової і миристинової вважаються доцільними з погляду здоров’я людини.
На сучасних молочних фермах є тенденція до збагачення раціонів
дійних корів жировмісними кормами з відомим набором жирних кислот
для забезпечення бажаного жирнокислотного складу молока. При цьому
поряд із підвищенням вмісту стеаринової і олеїнової кислот також може
підвищуватись кількість лінолевої і ліноленової кислот та кон’югатів лінолевої кислоти.
Методика досліджень. Досліди по впливу макухи з ріпаку і вики
ярої на жирнокислотний склад молочного жиру порівняно з горохом проводили в ДГ «Олександрівське» Тростянецького району. Для дослідів було
підібрано три групи корів української чорно-рябої молочної породи, по
10 голів у кожній: за віком, живою масою (600 кг), датою розтелу (3 місяць
лактації) і продуктивністю (табл. 1).
Дослід проводили в умовах стійлово-табірного утримання протягом
3-х місяців. Утримання корів прив’язне, доїння механізоване, 3-х разове на
доїльній установці «Браславчанка».
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1. Схема досліду
Групи корів

Кількість
голів

І-контрольна

10

ІІ-дослідна

10

ІІІ-дослідна

10

І-контрольна

10

ІІ-дослідна

10

ІІІ-дослідна

10

Умови годівлі
Зрівняльний період – 21 день
Основний раціон: сіно люцерни – 4 кг, солома
ярої пшениці – 4 кг, силос кукурудзяний – 25 кг,
екструдат гороху – 2,5 кг, дерть ячмінна – 2,2 кг,
дерть пшенична – 3 кг, меляса – 0,635 кг, сіль
кухонна – 100 г, діамонійфосфат – 200 г (46 г
фосфору).
Основний період 91 день
Основний раціон залишився таким самим, як в
зрівняльний період.
В основному раціоні заміняли 2,5 кг екструдату
гороху 2 кг макухи ріпаку
В основному раціоні заміняли 2,5 кг екструдату
гороху 2 кг екструдату вики

Удій молока від кожної корови визначали щоденно, хімічний склад –
подекадно на приладі «Екомілк». Жирнокислотний склад молочного жиру
добового молока визначали в останню декаду проведення досліду на газовому хроматографі ХРОМ 5 (Чехія) в лабораторії Інституту кормів
УААН.
Раціони розраховували для корів продуктивністю 22 кг молока на
добу [2, 4]. Раціони контрольної і дослідних груп були наближені за енергією та перетравним протеїном (табл. 2).
Рівень перетравного протеїну в раціоні контрольної групи склав
104 г на 1 к.од.; цукро-протеїнове співвідношення 0,46:1; співвідношення
кальцію до фосфору – 1,32:1.
Результати досліджень. У кормах раціонів піддослідних корів вміст
жиру був близьким до норми (табл. 2), близько половини якого містилося
в кукурудзяному силосі. Жирнокислотний склад кормів раціону в середньому містив 13 % пальмітинової кислоти, 3 % стеаринової, 22 % олеїнової, 47 % лінолевої і 15 % лінолевої кислоти. Тобто в кормах раціону містилося близько 62 % поліненасичених жирних кислот. У молоці внаслідок
процесів біогідрогенізації в рубці корів вміст поліненасичених жирних
кислот складав 4,4 % у І-контрольній групі, 4,2 % у ІІ-дослідній і 4,3 % у
ІІІ‑дослідній групі. Жирнокислотний склад молока корів І-контрольної і
ІІІ‑дослідної групи істотно не відрізнявся по жодній жирній кислоті, тоді
як у ІІ-дослідній групі відзначалось істотне зниження вмісту олеїнової
кислоти на 2 % і неістотне на 1 % стеаринової кислоти і незначне підви222
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щення пальмітинової та миристинової кислот і тенденція до підвищення
лауринової кислоти (табл. 3).
2. Раціони годівлі піддослідних корів
у ДП ДГ «Олександрівське»

І-контрольна ІІ-дослідна ІІІ-дослідна

Екструдат гороху, кг
Екструдат вики, кг
Макуха ріпаку, кг
Дерть ячмінна, кг
Дерть пшенична, кг
Сіно люцерни, кг
Солома ярої пшениці, кг
Силос кукурудзяний, кг
Меляса, кг
Сіль поварена, г
Діамонійфосфат, г
В раціоні міститься:
к. од.
обмінної енергії, МДЖ
сухої речовини, кг
сирого протеїну, г
перетравного протеїну, г
сирої клітковини, г
крохмалю, г
цукру, г
сирого жиру, г
лізину, г
метіоніну, г
кальцію, г
фосфору, г

2,5
–
–
2,2
3
4
4
25
0,635
100
200

–
–
2,0
2,2
3
4
4
25
0,635
100
200

–
2,0
–
2,2
3
4
4
25
0,635
100
200

17,44
193,2
20,289
2640,5
1813,1
4584,8
3985,5
828,3
553,9
101,1
39,7
130,5
98,6

16,83
188,1
19,964
2751,5
1857,1
4675,8
2848
690,8
680,4
94,4
43,3
135,1
103,7

16,75
187,9
19,846
2721,5
1885,1
4629,8
3438,8
755,4
540,4
98,6
40,7
130,6
94,3

+– контроль
до норми

Показник

Норма

Групи

16,3
189
19,7
2630
1735
4530
2355
1570
530
138
69
118
84

+1,14
+4,2
+0,589
+10,5
+78,1
+54,8
+1630,5
–741,7
+23,9
–36,9
–29,3
+12,5
+14,6

Співвідношення між небажаними (пальмітиновою і миристиновою)
та бажаними (стеариновою і олеїновою) кислотами істотно більше в 1,16
разу. Очевидно, введення до раціону ІІ-дослідної групи макухи ріпаку замість екструдованого гороху стимулює синтез пальмітинової, миристинової, лауринової, а також інших жирних кислот із парною кількістю атомів
вуглецю. Ці жирні кислоти синтезуються в основному молочною залозою
і їх вміст позитивно корелює з жирністю і білком молока. Вміст кислот із
непарною кількістю атомів вуглецю в молочному жирі був однаковим
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3. Жирнокислотний склад молочного жиру, хімічний склад
молока та продуктивність піддослідних корів, %
Код

ВЖК

І-контрольна
0,50 ± 0,02
0,54 ± 0,02
1,75 ± 0,06
0,18 ± 0,01
2,86 ± 0,10
0,07 ± 0,01
11,84 ± 0,18
1,63 ± 0,08
1,39 ± 0,06
0,26 ± 0,01
40,96 ± 1,14
2,06 ± 0,10
0,94 ± 0,04
0,78 ± 0,02
0,28 ± 0,02
9,52 ± 0,41
19,82 ± 0,65

Групи
ІІ-дослідна
0,39 ± 0,03
0,53 ± 0,02
1,87 ± 0,07
0,20 ± 0,01
3,14 ± 0,10
0,07 ± 0,01
12,24 ± 0,27
1,70 ± 0,06
1,43 ± 0,02
0,30 ± 0,03
43,19 ± 0,97
2,25 ± 0,14
0,93 ± 0,03
0,72 ± 0,02
0,24 ± 0,01
8,57 ± 0,39
17,85 ± 0,48*

6:0
Капронова
8:0
Каприлова
10:0
Капринова
11:0
Ундецилова
12:0
Лауринова
14:0 iso
Ізомиристинова
14:0
Миристинова
15:0 iso
Ізопентадецилова
15:0
Пентадецилова
16:0 iso
Ізопальмітинова
16:0
Пальмітинова
16:1
Пальмітолеїнова
17:0 iso
Ізомаргаринова
17:0
Маргаринова
17:1
Маргаринолеїнова
18:0
Стеаринова
18:1
Олеїнова
ц-9, т-11-18:2; Кон’югати лінолевої
1,48 ± 0,04
1,35 ± 0,03
т-10, ц-12-18:2 кислоти
18:2
Лінолева
2,26 ± 0,11
2,21 ± 0,08
18:3(n-6)
γ-Ліноленова
0,20 ± 0,01
0,19 ± 0,01
18:3(n-3)
α-Ліноленова
0,47 ± 0,03
0,42 ± 0,02
20:0
Арахінова
0,55 ± 0,04
0,47 ± 0,04
20:1
Гондоїнова
0,15 ± 0,01
0,13 ± 0,01
(16:0+14:0)/(18:0+18:1)
1,82 ± 0,09
2,12 ± 0,09*
18:2/18:3
4,88 ± 0,19
5,26 ± 0,15
Хімічний склад молока і молочна продуктивність корів
Жир, %
3,58 ± 0,14
3,87 ± 0,15
Білок, %
2,90 ± 0,09
3,02 ± 0,05
СОМО, %
8,55 ± 0,05
8,67 ± 0,10
Добовий удій, кг
22,05 ± 1,23 21,15 ± 1,97

ІІІ-дослідна
0,44 ± 0,03
0,49 ± 0,03
1,66 ± 0,13
0,16 ± 0,01
2,80 ± 0,22
0,09 ± 0,01
11,42 ± 0,47
1,51 ± 0,08
1,41 ± 0,04
0,30 ± 0,03
42,52 ± 0,92
2,28 ± 0,12
0,95 ± 0,02
0,79 ± 0,03
0,28 ± 0,02
8,98 ± 0,66
19,32 ± 0,68
1,41 ± 0,03
2,25 ± 0,13
0,21 ± 0,01
0,44 ± 0,03
0,57 ± 0,05
0,15 ± 0,02
1,95 ± 0,13
5,14 ± 0,14
3,73 ± 0,16
2,99 ± 0,04
8,58 ± 0,08
22,15 ± 1,67

*Р < 0,05

для всіх груп і становив 2,36 %. Однак, вміст ізокислот складав у
І-контрольній групі 2,90 %, ІІ-дослідній – 3,01 % і ІІІ-дослідній – 2,85 %,
тобто вміст ізокислот був вищим у ІІ-дослідній групі на 0,11 % порівняно
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з І-контрольною. Це свідчить про дещо вищу активність целюлозолітичних бактерій. Відомо, що целюлозолітичні бактерії зброджують клітковину корму в основному до оцтової кислоти, яка є джерелом для синтезу
середньоланцюгових жирних кислот молочною залозою. Вміст незамінних лінолевої і ліноленової кислот неістотно відрізнявся між групами корів. Співвідношення між лінолевою і ліноленовою кислотою було вищим
у дослідних групах: 5,26 у ІІ-дослідній і 5,14 у ІІІ-дослідній порівняно з
І-контрольною – 4,88. Оптимальне співвідношення, як відомо, становить 4. Лінолева і ліноленова кислоти входять до складу ліпідів інфузорій
де вони захищені від біогідрогенізації бактеріями рубця.
Вміст жиру був вищим на 8,1 % у ІІ-дослідній та на 4,2 % у
ІІІ‑дослідній групах порівняно до І-контрольної. Вміст білка також був
вищим на 4,1 % у ІІ-дослідній та на 3,1 % у ІІІ-дослідній групах порівняно
до І-контрольної. Удій у перерахунку на 4 % молоко становив у
І-контрольній групі 19,7 кг, ІІ-дослідній – 20,5 кг і ІІІ-дослідній – 20,7 кг,
що відповідно на 4,1 % і 5,1 % більше. Корми раціонів ІІ-дослідної та
ІІІ‑дослідної груп містили дещо вищу кількість протеїну, за вмістом лізину
переважала І-контрольна група, однак раціони не були збалансовані за лізином і метіоніном (табл. 2). Вміст метіоніну в раціонах дослідних груп
був дещо вищим, ніж у контрольній і це позитивно позначилося на вмісті
білка та жиру. Вважається, що лімітуючою амікислотою для жуйних тварин є метіонін, вміст якого в ріпаковій макусі та екстудованій виці вищий.
Відомо, що метіонін є донором метильних груп при синтезі холіну в організмі тварин, який входить до складу лецитину. Лецитин, бактеріями рубця
не синтезується, однак є компонентом фосфоліпідів необхідних для синтезу молочного жиру.
Висновки. Використання в годівлі дійних корів макухи ріпаку (2 кг)
порівняно до екструдованого гороху (2,5 кг) істотно знижує на 2 % вміст
олеїнової кислоти та на 1 % стеаринової кислоти і паралельно підвищує
небажані для харчування людей пальмітинову та миристинову кислоти.
Згодовування вики (2 кг) суттєво не впливає на жирнокислотний склад
молока порівняно до екструдованого гороху. Вміст жиру і білка в молоці
та надій у перерахунку на 4 % молоко був відповідно на 8,1, 4,1, 4,1 % вищим у корів, яким згодовували макуху ріпаку і відповідно на 4,2, 3,1, 5,1 %
екструдовану вику в порівнянні з екструдованим горохом.
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН І БАЛАНС
АЗОТУ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ВІВЦЯМ МЕЛЯСИ В
СИПУЧОМУ АГРЕГАТНОМУ СТАНІ
Показано вплив комплексної добавки на основі меляси на перетравність основних поживних речовин раціону та баланс азоту в організмі
овець в зимово-стійловий період їх утримання в порівнянні з рідкою мелясою. Встановлено, що комплексна добавка на основі меляси забезпечує
довготривалу ферментацію простих вуглеводів в рубці овець, що є підставою до ствердження про збільшення синтезу мікробіального білка та
підвищення продуктивності тварин.
Споживання кормів раціону є основною умовою забезпечення живлення тварин. Встановлено, що при силосній годівлі худоби спостерігається погіршення використання корму тваринами через зниження активності
бродильних процесів у рубці.
На процеси травлення у передшлунках жуйних впливають чисельні
кормові фактори, в тому числі співвідношення цукру та протеїну в раціоні.
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Якщо в кормі чи в кормовому раціоні вуглеводи розщеплюються
швидше, ніж білок, то недостача аміаку обмежує мікробіологічний синтез
білка. В результаті цього тварина отримує меншу кількість мікробіологічного білка [4].
Кількість утвореного мікробіального білка залежить від багатьох
факторів. Так, наприклад, для бактерій що розщеплюють клітковину, необхідний аміак, якщо аміаку отриманого в результаті розщеплення недостатньо, то ці бактерії не можуть розмножуватись в необхідній кількості. Саме
цей вид бактерій залежить від жирних кислот з розгалуженим ланцюгом,
які знову ж таки утворюються в результаті розщеплення білка.
Для оптимального росту рубцевих бактерій необхідні в достатній
кількості мінеральні речовини такі як кальцій, фосфор, сірка, калій, натрій, хлор і магній. У випадку, якщо всі вищезгадані речовини знаходяться
в організмі тварини в достатній кількості, то ріст бактерій залежить від
надходження енергії та азотовмісних компонентів. При дотримані цих
умов можна очікувати утворення оптимальної кількості мікробіологічного
білка [4, 5, 6].
На практиці синхронізацію в рубці тварини здійснити складно.
Причина полягає в тому, що корми складаються з багатьох поживних речовин. У більшості випадків основу утворює білок, різні вуглеводи, такі як
крохмаль, цукор та клітковина. Окремі компоненти мають різну швидкість
розщеплення. Цукор розщеплюється швидко, крохмаль повільніше, а клітковина довготривало. Між крохмальними кормами знову ж таки спостерігаються суттєві відмінності в швидкості розщеплення в рубці. Корми, що
швидко розщеплюються, мають також високу перетравність та засвоєння
[4, 6].
Крохмаль і целюлоза розщеплюються в рубці відповідно за 4,7 і 14,2
години, а глюкоза метаболізується за 0,17 годин, що дорівнює 10 хвилинам
[7]. Ці дані свідчать про необхідність оптимального забезпечення потреби
жуйних, особливо високопродуктивних корів, у ферментуючій речовині з
врахуванням особливостей розщеплення і метаболізму окремих видів вуглеводів. На цьому положенні слід наголосити у зв’язку з тим, що воно
часто не враховується в практичних умовах, коли в раціоні тварин домінує
один з найбільш поширених вуглеводів (клітковина, крохмаль) [6].
Одним з резервів поповнення дефіциту цукрів в рубці жуйних є меляса, в якій міститься понад 50 % цукрів, а безазотисті екстрактивні речовини її відрізняються високою перетравністю (91%) [1, 2, 3].
Проте, в зв’язку з особливим фізичним станом, меляса за своєю консистенцією є в’язкою речовиною, її важко вводити до складу кормових
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сумішей. Тому, при згодовуванні тваринам меляса потребує додаткових
технічних прийомів та відпрацювання технології, яка б забезпечувала виробництво комплексної вуглеводно концентратно мінеральної добавки для
забезпечення умов синхронності ферментації поживних речовин кормів у
рубці, як фактора підвищення молочної продуктивності корів і молодняку
великої рогатої худоби на відгодівлі.
Виходячи з цього, метою нашої роботи було порівняльне дослідження впливу згодовування вівцям в зимово-стійловий період утримання,
комплексної добавки на перетравність основних поживних речовин раціону в порівнянні з нативною мелясою та іншими складовими комплексної
добавки. Такий підхід в постановці досліджень виключає вплив інших
складових комплексної добавки на метаболізм в часі азотовмісних та вуглеводистих субстанцій вмістимого рубця з різницею лише в фізичному
стані меляси в дослідній та контрольній групах овець.
Матеріал і методика досліджень. Для виготовлення комплексної
вуглеводно концентратно мінеральної добавки нами розроблено рецептуру, яка включає мелясу з цукрових буряків, концентровані корми в подрібненому вигляді, природно-мінеральну добавку на основі сапоніту та кухонної солі в певних відсоткових співвідношеннях та відповідну почерговість їх змішування на змішувачах порційної дії.
Фізіологічні досліди на вівцях проводили методом груп-аналогів по
4 голови в кожній. Групи тварин формувалися з урахуванням живої маси,
віку, фізіологічного стану.
У дослідах по перетравності кормів раціону було два періоди – підготовчий та обліковий. Обліковий період досліду включав перехідний період, під час якого тварин повністю переводили на запланований режим
досліду.
Водночас з перетравністю вивчали обмін речовин. Для цього збиралася вся сеча, яка виділялась за основний період та визначався в ній вміст
азоту.
Тривалість періодів дослідів на вівцях – підготовчий 10 діб, обліковий – 7 діб, перехідний – 3 доби.
У підготовчий період вівці отримували однаковий раціон з включенням до їх складу рідкої меляси та інших складових добавки в нативному
стані . В перехідний період дослідній групі рідку мелясу було замінено на
комплексну добавку, а контрольній групі – згодовували раціон підготовчого періоду (табл. 1).
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1. Схема досліду по встановленню перетравності вівцями
раціону кормів з добавками, що вивчаються
Кількість тварин,
голів

Група тварин

І – контрольна

4

ІІ – дослідна

4

Характеристика
годівлі
Основний раціон (ОР), що включав силос
кукурудзяний, сіно різнотрав’я, концентровані
корми та інгредієнти комплексної добавки
(меляса нативна, висівки пшеничні, сіль
кухонна, борошно сапонітове)
ОР + комплексна добавка

Результати та обговорення досліджень. У процесі проведення досліду згідно раціону (табл. 2) вівцям згодовували однакову кількість сухих
речовин по 1624 г/голову/добу. В сухій речовині раціону містилося рівноцінна кількість інших поживних речовин, проте тварини дослідної групи
з’їдали 1447,7 г сухих речовин, а контрольної групи – 1392,6 г, що на 55,1 г
менше.
2. Раціон годівлі овець на балансовому досліді
Одиниці
виміру

Показники
Силос кукурудзяний
Сіно різнотрав’я
Висівки пшеничні
Меляса рідка
Сіль кухонна
Анальцим
Комплексна добавка

г
г
г
г
г
г
г

Групи тварин
І – контрольна
ІІ – дослідна
3000
3000
100
100
281
135
12,3
12,3
440

Наведені показники характеризують краще поїдання кормів раціону
на 3,3 % вівцями дослідної групи, яким згодовували комплексну кормову
добавку в порівнянні з рідкою мелясою та іншими складовими комплексної добавки згодованих тваринам порізно в контрольній групі.
Краще поїдання кормів вівцями дослідної групи в раціоні зимовостійлового періоду їх утримання, стало логічним наслідком збільшення
перетравності всіх основних поживних речовин в порівнянні з контрольною групою (табл. 3).
Поряд з цим, відмічається достовірне збільшення перетравності вівцями дослідної групи сирого протеїну на 6,8 % (Р<0,01), сирого жиру на
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4,5 % (Р<0,05), БЕР на 1,8 % (Р<0,01), та мінеральних речовин в сирій золі
в 3,2 разу (Р<0,001).
3. Перетравність основних поживних речовин (n=4; M±m)
Показники
Сухої речовини, %
Органічної речовини, %
Сирого протеїну, %
Сирого жиру, %
Сирої клітковини, %
БЕР, %
Мінеральних речовин
в сирій золі, %

Групи тварин
І – контрольна
ІІ – дослідна
58,76±1,16
61,58±1,92
62,18±1,18
64,67±0,89
39,45±1,02
46,27±1,4***
73,52±1,43
77,98±0,78*
64,48±0,77
66,88±1,72**
64,30±1,53
66,18±0,60***
7,07±1,67

22,46±2,91***

Примітка: Різниця до показників контрольної групи статистично достовірна *
Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001.

Характеризуючи перетравність основних поживних речовин кормів
раціону слід відмітити зменшення виділення азоту з калом і сечею вівцями
дослідної групи, що підвищило коефіцієнт його засвоєння організм цих
тварин. Про це свідчить баланс азоту (табл. 4).
4. Баланс азоту, г (М ± m)
Показники
Прийнято з кормом
Виділено з калом
% від прийнятого
Перетравлено
Виділено з сечею
% виділення
Виділено всього
% виділення
Відкладено в організмі
% відкладення:
від прийнятого
від перетравленого

Групи
1 контрольна
19,57 ± 0,96
11,86 ± 0,76
60,6
7,71 ± 0,42
2,01 ±
10,3
13,87 ± 1,67
70,9
5,7 ± 0,94

2 дослідна
20,49 ± 0,9
10,98 ± 0,26
53,6
9,51 ± 0,74
2,04 ± 0,8
8,9
13,01 ± 1,01
63,5
7,47 ± 1,01

29,5
74,3

36,4
78,5

Примітка: різниця до показників контрольної групи статистично достовірна
*(Р < 0,05), ** (Р < 0,01), ***(Р < 0,001)
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Як видно з таблиці 4, спостерігається тенденція до збільшення ретенції азоту в тілі тварин дослідної групи на 1,78 %, що забезпечувало збільшення орієнтовних приростів живої маси овець на 26,4 г або 16,2 % при їх
рівні в контрольній групі 136,8 г та 163,2 г в дослідній групі.
Висновки. Адсорбований сипучий стан меляси забезпечує синхронність метаболізму в рубці на що вказують результати отриманих досліджень.
Підвищення перетравності поживних речовин кормів раціону та покращання використання азоту вівцями дослідної групи ґрунтується на
тривалішому синхронному енергетичному забезпеченні їх раціонів.
Комплексна вуглеводно концентратно мінеральна добавка забезпечує тривалу синхронізацію травлення в рубці овець, що є наслідком вищої
перетравності основних поживних речовин кормів раціону у порівнянні з
раціоном до складу якого включали рідку мелясу та інші складові добавки
в складі простих концентратних сумішок.
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ГОДІВЛІ ПОРОСЯТ НА ВИРОЩУВАННІ
Показано вплив нової кормової добавки для свиней на основі кормового концентрату лізину «ЛіпротуЛіпроту» на інтенсивність росту, розвитку і продуктивності тварин, для цього було проведено науковогосподарський дослід на поросятах при вирощуванні. Встановлено, що
нова кормова добавка для свиней на основі «ЛіпротуЛіпоту» в порівнянні
з використанням нативного кормового концентрату лізину забезпечує
кращу інтенсивність росту, розвитку і продуктивності тварин.
На сьогоднішній день стратегія використання кормових добавок постійно зазнає змін. З однієї сторони це пов’язано з появою нових препаратів, з другої – введення визначених заборонених препаратів. В європейських країнах необхідні кормові добавки вводять в стандарт і далі цю
групу використовують, не задумуючись, лише здійснюють підбір препарату у конкретних виробників.
Досвід економічно розвинутих країн з високим рівнем ведення тваринницької галузі дає підставу стверджувати про ефективність використання концентрованих кормів тільки у складі повноцінних комбікормів, які
завдяки продуктивній дії поживних речовин дають змогу тваринам максимально реалізувати генетично зумовлений потенціал [2].
Дані численних досліджень, проведених на відгодівлі свиней, показують, що 1 т пшениці забезпечує отримання лише 125 кг приросту, кукурудзи – 175, ячменю – 217, комбікорму, збалансованого за нормованими
елементами годівлі, – 265 кг. Для збалансування 1 т пшениці білковими
добавками потрібна 1 т зернобобових культур, або 300 кг сої, тоді як для
збалансування 1 т ячменю – вдвічі менше названих компонентів [1].
За даними Інституту аграрної економіки, в Україні недостатньо виробляється кормового зерна: його частина у валовому зборі не перевищує
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45 %, тоді як у розвинутих країнах на кормове зерно припадає 60-70 %,
зокрема у Фінляндії – 85 %, США – 70-80 %, Югославії – 72 %, Польщі –
65-70 %, Угорщині – 53-54 %, Великобританії – 60-65 % [1].
В Україні затверджено близько 30 рецептів комплексних преміксів
для різних виробничих і статево-вікових груп тварин та птиці. За існуючою нормативною документацією до комбікормів додають у середньому
0,5-5 % преміксу.
Для вирішення протеїнової проблеми було прийнято рішення про
будівництво в Україні найбільшого на той час у Європі Трипільського біохімічного заводу, основним продуктом виробництва якого є кормові концентрати лізину [4].
За даними Л. І. Подобєда (2006), на сьогоднішній день існує постійна
модернізація технології приготування «Ліпроту», яка направлена на поступове збільшення концентрації критичної для годівлі тварин амінокислоти лізину в складі продукту.
Узагальнення практичного досвіду показує, що на даний час постає
необхідність в проектуванні нових та вдосконаленні існуючих кормових
добавок. Виходячи з цього нашою метою є розробка нової кормової добавки для свиней, яка сприятиме підвищенню інтенсивності росту, розвитку і продуктивності тварин.
У складі добавки концентрату лізину «Ліпрот» міститься: лізин, цистин, триптофан, треонін, метіонін, бетаїн і у незначній кількості вітаміни
В1, В2, В3, В5, В6, Вс та мікроелементи – залізо (Fe), цинк (Zn), мідь (Cu)
[4].
Недоліком лізинової добавки «Ліпрот» є те, що в її складі відсутні
вітаміни А, Д3, Е, К3, В4, біотин (Н), В12, макроелемент магній, мікроелементи: йод, кобальт, селен, а залізо, цинк, мідь, містяться у незначній
кількості.
Нами до складу кормової добавки «Ліпрот» був введений комплекс
вітамінів А, Д3, Е, К, В4, В12, біотин (Н), кристалічний лізин, макро- і мікроелементи.
Матеріал і методика досліджень. Науково-господарський дослід по
ефективності використання нової кормової добавки вивчали на 2-х групах
поросят при вирощуванні у господарстві ТОВ «Липовецьке» смт. Липовець
Вінницької області в період з 6 червня по 19 вересня 2007 року. Для проведення досліду за принципом аналогів було підібрано дві групи поросят
великої білої породи по 22 голови (табл. 1).
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1. Схема досліду

Група

Кількість
тварин,
гол.

контрольна

22

дослідна

22

Періоди дослідів
зрівняльний
обліковий
характер
тривалість,
характер
тривалість,
годівлі
діб
годівлі
діб
ОР+3%
ОР
15
60
«Ліпроту»
ОР+3% нова
ОР
15
кормова
60
добавка

Облік з’їдених кормів проводилився щоденно вна продовжтязі всього
дослідного періоду. Кратність роздачі корму – 2 рази на добу. Тварин утримували групами в станках типового свинарника для вирощування ремонтного молодняку. Під час досліду тварин щомісячно зважували.
Після 15-добового зрівняльного періоду за фактично з’їденими кормами контрольна група отримувала 1,4-1,7 кг комбікорму, до складу якого
входило (42 % дерть пшенична, 37 % дерть ячмінна, 18 % шрот соєвий та
3 % «Ліпроту»). Корми тваринам як дослідній так і контрольній групам
згодовувались в сухому вигляді при вільному доступі до питної води.
Дослідній групі свиней згодовували комбікорм в тій самій кількості,
що і контрольній (42 % дерть пшенична, 37 % дерть ячмінна, 18 % шрот
соєвий та 3 % нової кормової добавки).
Результати досліджень. Характеристика поросят за індивідуальним
номером, статтю, живою масою на початок і кінець досліду подана в таблиці 2.
Аналізуючи одержані дані використання нової кормової добавки в
годівлі поросят на вирощуванні, можна діприйти до висновку, що згодовування комбікорму в складі якого містилася нова кормова добавка істотно
впливав на ріст і розвиток поросят (табл. 2).
Слід відмітити, що тварини дослідної групи краще розвивались і
мали більш виражений м’ясний тип. Середньодобові прирости свиней дослідної групи за двомісячний період їх вирощування збільшилися порівняно до контролю на 123 г, або на 32,5 % (P<0,001). Витрати корму на 1 кг
приросту зменшилися на 1,08 корм. од., або на 24,7 % (табл. 3).
На кінець досліду жива маса свиней дослідної групи була більшою
на 7,3 кг (P<0,001) в порівнянні з контрольною групою. Аналогічно у свиней дослідної групи був більшим і загальний приріст живої маси.
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2. Характеристика дослідних тварин
Групи

№
п.п.

Інд. №

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4119
4120
4138
4131
0689
4140
4053
0337
4108
0615
0696
0397
0398
0659
0633
0668
0647
0698
0661
0697
4107
4136

Контрольна
жива
маса на
стать початок
досліду,
кг
л
26,9
л
28,5
л
32,1
л
29,8
к
19,2
к
30,3
к
27,7
к
28,1
к
19,9
к
22,0
к
18,0
к
17,8
л
18,2
к
21,7
л
20,3
к
20,0
л
19,4
л
19,6
л
19,0
л
18,0
л
18,3
л
17,7

жива
маса на
кінець
досліду,
кг
49,7
51,2
54,5
52,9
41,7
52,6
50,5
50,8
42,7
44,4
41,0
40,3
41,1
44,7
42,8
42,6
42,0
42,4
41,7
40,2
40,7
41,1

Інд. №

0688
0360
0690
0594
0683
0391
0694
0680
0354
0608
0686
0669
0700
0674
0622
0357
0682
0676
0631
0375
0368
0634

Дослідна
жива
маса на
стать
початок
досліду,
кг
л
22,1
к
22,9
л
25,0
к
22,3
л
24,7
к
23,2
л
19,8
к
18,0
л
21,7
л
22,3
л
19,0
к
22,6
к
20,4
к
25,0
л
23,1
к
20,9
л
20,0
л
24,6
л
25,4
л
21,0
к
26,7
л
20,3

жива
маса на
кінець
досліду,
кг
52,0
53,1
55,0
52,1
54,8
53,3
50,0
48,1
51,1
53,1
49,0
53,1
51,0
54,1
54,0
50,2
51,0
54,1
55,1
52,1
56,1
50,1

Висновки. 1. На основі досліджень можна зробити висновок про те,
що запропонована кормова добавка для свиней значно перевищує кормову
добавку «ЛіпротЛіпот» запо продуктивноюій дієюї.
2. Жива маса свиней дослідної групи, якій згодовували нову кормову
добавку в складі комбікорму була більшою на 7,3 кг в порівнянні з контрольною групою, якій згодовували лізинову добавку «Ліпрот».
3. Тварини дослідної групи краще розвивались і мали більш виражений м’ясний тип в порівнянні до контрольної.
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3. Показники продуктивності молодняку свиней при
вирощуванні. M±m, n=22
Групи

Показник
Жива маса на початок досліду, кг
Жива маса на кінець досліду, кг
Тривалість досліду, діб
Оодержано приросту за обліковий період, кг
Ссередньодобовий приріст, г
± до контролю, г
± до контролю, %
Витрачено корму на 1 кг приросту, к. од.
± до контролю, к. од.
± до контролю, %

Контрольна
22,4±1,07
45,1±1,04
60
22,7±0,05
378±0,85
4,37
-

Дослідна
22,3±0,51
52,4±0,47***
60
30,1±0,15***
501±0,25***
+123
+32,5
3,29
-1,08
-24,7

***Р < 0,001
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ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ
«ЛІПРОТКАЛНАТУ» ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАБРУДНЕНИХ
РАДІОНУКЛІДАМИ
Вивчено вплив кормової добавки «Ліпроткалнату» на зниження надходження радіонуклідів в організм тварин. Встановлено, що включення в
раціон корів по 300, 400 і 500 г кормової добавки сприяє достовірному виведенню радіоактивного цезію із організму тварин.
Для зниження радiоцезiю в органiзмi сільськогосподарських тварин
i тваринницькій продукції важлива роль належить оптимiзацiї мінерального живлення. Недостатнє споживання мінеральних речовин i мiкроелемен
тiв пов’язане з їх дефіцитом у органiзмi тварин, зниження iмунiтету [1].
Зменшити надходження радiонуклiдiв в організм тварин та продукцію тваринництва i бджільництва можна, вводячи до раціону як традицiйнi,
так i спецiальнi кормові добавки. Особливо актуальними цi питання відносяться до територій забруднених малими дозами радiонуклiдiв.
Виходячи із концепції безпорогової дії малих доз iонiзуючої радiацiї на
живi організми, тобто неможливість існування нешкідливих, котрої дотримуються бiльшiсть вчених, практично всі визначають, що ігнорувати їх
неможна. Однак,о доскональної методики вивчення бiологiчних ефектів
малих доз немає [2,3,4]. Захист організму людини i тварини від радіоактивного опромінення, небезпека якого збільшилась у зв’язку iз аварією на
Чорнобильській АЕС, є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення. Останнім часом основне дозове навантаження людини формують
радiонуклiди, що надходять в організм з харчовими продуктами i значно
впливають на стан здоров’я населення. Серед продуктів основним джерелом надходження в організм радiонуклiдiв є продукти тваринництва: молоко, м’ясо, яйця та рослинна продукція.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження перетравності поживних речовин, а також баланс азоту, кальцію і фосфору проводили запо
методикоюці А. І. Овсяннікова (1976 р.).
Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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Відбір кормів і продуктів обміну для хімічного аналізу проводили за
методикою Всесоюзного інституту тваринництва (1984 р.), розрахунок
поживності кормів проводили – на основі визначення енергетичної цінності переварених поживних речовин за результатами балансових дослідів. Дослідження проводили згідно схеми (табл. 1). У якості кормової добавки до раціонів корів використовували Ліпрот – концентрат лізину, виробництва Трипільського біохімічного заводу який містить 25,5 % протеїну, 0,55 % жиру, 11,9 % золи и 10,4 % вологи. Сума незамінних амінокислот
складає 40,9 %, що свідчить про її високу біологічну цінність. У якості
наповнювачів до Ліпроту додавали мінеральні добавки калію, натрію,
кальцію и фосфору, які володіють віддсорбуючщою іи зв’язуючщою здатністю, а також вітамін Д. Нова кормова добавка отримаполучила назву
«Ліпроткалнат».
1. Схема дослідів
Групи

І-контрольна
II
III
IV
I-контрольна
II-дослідна
III-дослідна
IV-дослідна

Кількість
Особливості годівлі
голів
Лактаційний період (зимовий раціон) 1-дослід
10
ОР – основний раціон
10
ОР+300 г/гол добавки «Ліпроткалнату»
10
ОР+400 г/гол добавки «Ліпроткалнату»
10
ОР+500 г/гол добавки «Ліпроткалнату»
Лактаційний період (літній раціон) 2-дослід
10
ОР – основний раціон
10
ОР+300 г/гол добавки «Ліпроткалнату»
10
ОР+400 г/гол добавки «Ліпроткалнату»
10
ОР+500 г/гол добавки «Ліпроткалнату»

Дослідження проводилися у колективному сільськогосподарському
пiдприємствi «Нестерварка» Тульчинського району, де потужність гамафону на сільськогосподарських угіддях спостерігалася до 35 мкр/год.
Ґрунти колективного сільськогосподарського підприємства містять у середньому 750,0 Бк/кг радiоцезiю-137 i 30,5 Бк/кг 90Sr. Для годiвлi корів
використовували корми місцевої заготiвлi. Раціони складали окремо для
сухостійних корів, якi були розподiленi за принципом аналогів у 4 групи
по 10 голів у кожній. Тривалість облікового періоду – 60 днів. Тварини всіх
груп пiдiбранi з урахуванням живої маси, періоду лактації, продуктивності, жирності молока за минулу лактацію.
Упродовж дослідного періоду тварини всіх груп одержували однакові збалансовані за всіма поживними речовинами i енергії раціони.
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Необхідно вiдмi-тити, що споживання обмінної енергії i сухої речовини у
всіх групах було приблизно на одному рiвнi. Концентрація енергії у сухій
речовині рацiонiв була у всіх групах приблизно на одному рiвнi. Велику
роль у використанні поживних речовин рацiонiв грає їх структура. Крім
того, тваринам дослідних груп додатково було дано кормову добавку
«Лiпроткалнат» у кiлькостi по 300, 400 i 500 г на кожну голову вiдповiдно
для II, III i IV дослідних груп.
Корови дослідних груп одержували концентрат вiтамiну Д у кiлькостi
2000, 4000 i 6000 IО до основного раціону. Концентратну добавку Ліпрот
збагачували сульфатом натрію і калію. Дані поживності свідчать про підвищений вміст перетравного протеїну у дослідних групах корів на 4,1; 6,0
i 8,0 %, лізину – на 22,7; 30,3 i 38,9 %, кальцію – на 34,1; 40,6 i 57,2 %,
фосфору – на 53,0; 79,4 i 106,0% вiдповiдно порівняно з контролем за рахунок включення додатково у раціон кормового препарату «Лiпроткалнат».
Крім того, необхідно вiдмiтити суттєве підвищення вмісту перетравного
протеїну у розрахунку на одну кормову одиницю у дослідних групах
вiдповiдно – 96,7; 103,9 i 107,8 г проти 95,7 г у контролі. За рахунок включення у раціон тварин дослідних груп кормової добавки «Лiпроткалнат»
вiдмiчено i збільшення споживання калію i натрію вiдповiдно на 58, 72, 96
i 11, 22, 33 г порівняно з контролем.
Результати досліджень. Аналіз кормів зимового i літнього рацiонiв,
свідчить про їх значне забруднення радiоцезiєм-137. Нашими дослідженнями встановлено, що у зимовому раціоні вміст радіоцезію склав 3431,6 Бк,
тоді як у літньому його було у 1,7 разу більше або – 5854 Бк. Найбільше
радіонуклідів виявлено у зеленій масі – 5750 Бк. У раціон входило 50 кг
зеленої маси з вмістом радіонукліду по 95 Бк/кг. Це можна пояснити тим,
що деякі лугові і пасовищні рослини, зелену масу, яких використовували
для годівлі тварин влітку, відрізнялися більш високим накопиченням радіонуклідів у порівнянні з рослинами на орних землях.
Кінцева i найбільш об’єктивна оцінка будь-якої технології виробництва i ефективного використання кормів може бути дана тільки після визначення їх дії на рівень продуктивності, якості продукції i стану здоров’я
тварин. Найважливішим показником поживності рацiонiв є вивчення перетравності поживних речовин. Нижче наведені дані свідчать про те, що
раціони пiддос-лiдних тварин характеризуються високою отупінню перетравності поживних речовин (табл. 2). Найбільш високий коефіцієнт перетравлення мали безазо-тисті екстрактивні речовини (БЕР). Близькі між
собою за показниками суха і органічна речовини. Найнижчий коефіцієнт
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перетравлення був у клітковини. У порівнянні з жиром поступається протеїн.
2. Коефiцiєнти перетравності поживних речовин рацiонiв
коровами у сухостійний період
Група
I-контроль
II-дослідна
300 г добавки
«Ліпроткалнату»
III-дослідна
400 г добавки
«Ліпроткалнату»
IV-дослідна
500 г добавки
«Ліпроткалнату»

М±m
М±
m
М±

Суха
Органічна
Протеїн
речовина речовина
75,20
2,16
76,39

76,10
2,16
78,89

62,54
4,06
70,90

Жир

Клітковина

БЕР

76,95
4,94
86,92

60,50
2,86
62,81

85,63
1,11
84,72

m

2,03

2,01

3,45

1,85

2,16

1,49

М±

76,90

82,10

74,10

83,28

62,33

88,50

m

1,26

1,04

2,23

1,81

1,60

2,28

М±

75,36

81,50

71,50

86,42

59,37

90,85

m

2,72

0,69

1,93

1,34

4,22

1,61

Дані коефiцiєнтiв перетравлення поживних речовин рацiонiв (табл.
2) свідчать про високу перетравність кормових рацiонiв дослідних груп
корів. Пояснити це можливо насамперед тим, що у раціонах дослідних
груп корів переважали контроль за кiлькiстю перетравленого протеїну у
розрахунку на 1 кормову одиницю, кiлькiстю енергії та лiзiну. Так, перетравність сухої речо-вини цих рацiонiв була майже на одному рiвнi, органічної речовини – на 2,8; 6,0 i 5,4 %, протеїну – на 8,4; 11,6 i 9,0 %, жиру
вiдповiдно – на 10; 6,3 i 9,5 % більше порівняно з контролем. Що стосується пере травлення клітковини, то вонаа була приблизно однакова у всіх
групах. В обмінних реакціях організму може брати участь тільки азот органічних сполук, якi всмоктуються через стінку травного тракту. Частина
азотовмісних речовин, що надходять з кормом, виділяються з калом. До
них приєднуються азотисті речовини харчових соків i клітин епiтелiю
шлункового тракту. Залишок азотистих речовин кормів надходить в організм тварини, де піддається різним перетворенням або виділяється з сечею, чи відкладається у тiлi. Кiнцевi продукти розкладу азотистих речовин
у тiлi виділяються з сечею, головним чином у формі сечовини i аміаку.
Залишковий азот у тiлi, з одного боку їде на відновлення виділених з калом
азотистих речовин, соків органів травлення, з іншого боку, можуть бути
вiдкладенi у тiлi у формі м’язової тканини або видiленi з молоком. Тому
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для точного визначення кiлькостi азоту, що залишився у тiлi, необхідно
знати його надходження з кормом i його кількість, що виділяється з калом,
сечею i молоком.
Одержані нами дані показують, що при неоднаковому споживанні
азоту тваринами дослідних груп виділення його з калом було також різним.
У відсотках від прийнятого він був менший у дослідних групах на 1,62,7 % порівняно з контролем. Але коефiцiєнт перетравності азоту був вищий у дослідних групах на 1,6; 2,7 i 2,0 %. Подібна картина вiдмiчена i при
засвоєнні азоту в тiлi. Вища засвоюваність азоту в тiлi тварин була в дослідних групах i в порiвняннi з контролем вона складала 14,9; 22,4 i 29,5 %.
Одержані дані свідчать про те, що включення кормового препарату
«Лiпроткалнату» у кiлькостi 300, 400 i 500 г на 1 голову на добу у раціонах
сухостійних корів сприяє більш високому відкладенню азоту у тiлi тварин,
що супроводжується у свою чергу більш високими середньодобовими
приростами.
3. Баланс i використання азоту коровами у період сухостою

Показники

I-контроль

Прийнято з кор
мом, г
Виділено з калом, г
% від прийнятого
Перетравлено, г
Коефіцієнт
перетравлення, %
Виділено з сечею, г
в % до прийнятого
Засвоєно азоту, г
в % до прийнятого
в % до перетравленого
Середньодобовий
приріст, г

Групи
Дослідні
III-400г
II-300г
препарату
препарату
«Ліпрот«Ліпроткалнат»
калнат»

IV-500г
препарату
«Ліпроткалнат»

183,0

197,0

211,0

225,0

61,4
33,5
121,6

62,7
31,9
134,3

65,0
30,8
146,0

71,0
31,5
154,0

66,5

68,1

69,2

68,5

77,2
42,2
44,4
24,3
36,5

75,3
38,2
59,3
30,1
44,2

79,2
37,5
66,8
31,6
45,7

80,2
35,6
73,8
32,8
47,9

700

762

860

853

Як відомо, мiнеральнi речовини (кальцій, фосфор, калій i натрій) поступають в організм тварини з кормами i водою, а виділяються – з калом i
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сечею, а у лактуючих корів із молоком, тому для вивчення їх балансу необхідно визначити кiлькiсть вiдповiдного елементау у названих джерелах
надходження i виведення. Насичення кальцієм раціону, який містить відносно мало цього елементау, дозволяє дає змогу знизити накопичення
радiостронцiю у скелеті приблизно в 3-6 разів. Споживання кальцію i фосфору всіма дослідними тваринами вiдповiдало діючим деталізованим
нормам i забезпечувало необхідний рівень елементів для сухостійних корів. Більше того, про сприятливе співвідношення кальцію i фосфору свідчать дані не тільки балансових дослiдiв, але i дані годiвлi тварин у період
сухостою. При цьому необхідно вiдмiтити, що у всіх групах, як по кальцію,
так i по фосфору, баланс був позитивним.
Кальцій є аналогом 90Sr, тому відкладення 90Sr в органiзмi тварин залежить від рівня споживання кальцію. Насичення кальцієм раціону, який
містить відносно мало цього елементау, дає можливістьозволяє знизити
накопичення радiостронцiю у скелеті приблизно в 3-6 разів. Споживання
кальцію i фосфору всіма дослідними тваринами вiдповiдало діючим деталізованим нормам i забезпечувало необхідний рівень елементів для сухостійних корів. Більше того, про сприят-ливе співвідношення кальцію i
фосфору свідчать дане не тільки балансових дослiдiв, але i дані годiвлi
тварин у період сухостою. При цьому необхідно вiдмiтити, що у всіх групах, як по кальцію, так i по фосфору, баланс був позитивним (табл. 4).
Наші дослідження показали, що між кількістю виведення і величиною відкладання в організмі кальцію і фосфору спостерігається певна кореляція.
Значна кількість кальцію виділялася при додаванні кормової добавки
«Ліпроткалнату». Розмір його дози значення в наших дослідах не мав суттєвого впливу.
Дещо інша картина виявилась з балансом фосфору. Виділення з калом зменшувалось пропорційно збільшенню дози «Ліпроткалнату» з 69,7
у контролі (без кормової добавки) до 52,5 – у четвертому варіанті, де доза
кормової добавки складала 500 г. Виділення з сечею було в межах до одиниці. Зате відкладання фосфору в міру збільшення дози «Ліпроткалнату»
від 29,9 % (контроль) збільшувалась до 46,5 % при дозах, особливо знову
ж таки 500 г.
У тварин, якi одержували по 300, 400 i 500 г препарату «Лiпроткал
нату», споживання кальцію було – на 34,1; 40,6 i 57,2 % більше. Вiдмiчено
зниження відкладення кальцію порівняно із контролем на 8,6; 8,8 i 7,3%.
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4. Баланс i використання кальцію і фосфору коровами у
період сухостою

Показники

Прийнято з
кормом, г
Виділено з
калом, г
Вв % до
прийнятого
Виділено з
сечею, г
Вв % до
прийнятого
Відклалось, г
Вв % до
прийнятого

I-контроль

Групи
Дослідні
II-300г кормової
III-400 г кордобаввки»
мової добавки
Ліпроткалнату» «Ліпроткалнатку»
Кальцій

IV-500г кормової добавки
«Ліпроткалнату»

108,1

145,0

152,0

170,0

79,0

118,0

124,0

136,0

73,0

81,3

81,6

80,0

0,46

1,12

1,25

1,20

0,6

0,9

0,9

0,9

28,54

25,88

26,75

32,80

21,4

17,8

17,6

19,1

Фосфор
Прийнято з
кормом, г
Виділено з
калом, г
Вв % до
прийнятого
Виділено з
сечею, г
Вв % до
прийнятого
Відклалось, г
Вв % до
прийнятого

30,0

46,2

54,2

62,0

20,9

29,6

30,1

32,7

69,7

64,0

55,5

52,5

0,130

0,215

0,325

0,516

0,4

0,5

0,7

1,0

8,97

16,385

23,78

28,98

29,9

35,5

43,8

46,5

Це можливо пояснити насамперед iнтенсивнiстю виведення кальцію
із організму та тим, що в останні мiсяцi тiльностi кальцій інтенсивно використовується на ріст кістяка у телят в утробі матері, а також для регуляції кислотно-лужної рівноваги в органiзмi тварин, що підтверджується
даними вчених [5]. Як свідчать дані результатів наших досліджень (табл.
5), надходження радiоцезiю-137 в організм тварин було приблизно на одКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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ному рiвнi у всіх групах. Незначне збільшення виведення цезію з калом у
дослідних групах сталося за рахунок збільшення виділення калу цими
тваринами та шляхом зв’язування у шлунково-кишковому тракті тварин
калію з цезієм. Як правило, ця різниця характерна при швидкому встановленні стану рівноваги в органiзмi, i призводить до зниження накопичення
цезію в його органах i тканинах.
При вивченні балансу 137Cs у зимовому раціоні (табл. 5) відмічено рух
137
Cs в залежності від дози «Ліпрокалнату». Спостерігається збільшення
виділення радіонукліду з калом із підвищенням дози введення у раціон
«Ліпроткалнату». З сечею виділялось більше всього радіо цезію при дозах
препарату в 300 і 400 г. При дозі 500 г виділення з сечею було меншим, ніж
у контролі, на 23%.
Найменше відклалося радіоцезію-137 у третьому варіанті (400 г препарату) – в 1,8 разу менше контролю. Хоча загальна тенденція до зменшення накопичення радіоцезію-137 відмічається у всіх варіантах застосування
препарату «Ліпроткалнату».
5. Баланс i використання радiоцезiю-137 пiддослiдними
коровами у сухостійний період
Показники

Прийнято з кормом, Бк
Виділено з калом, Бк
Вв % до прийнятого
Виділено з сечею, Бк
Вв % до прийнятого
Відклалось, Бк
Вв % до прийнятого
Прийнято з кормом, Бк
Виділено з калом, Бк
Вв % до прийнятого
Виділено з сечею, Бк
Вв % до прийнятого
Відклалось, Бк
Вв % до прийнятого
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Групи
Дача «Ліпроткалнату» на 1 гол/добу
I-контроль
II – 300г
III – 400г
IV – 500г
Зимовий раціон
3431,6
3415,6
3407,6
3431,6
1784,4
1844,4
1915,0
1959,4
52,0
54,0
56,2
57,1
1201,0
1264,0
1247,2
1153,0
34,0
37,0
36,6
33,6
641,7
307,2
245,3
319,4
13,0
9,0
7,2
10,0
Літній раціон
5854,0
5854,0
5854,0
5854,0
3161,2
3290,0
3448,0
3512,4
54,0
56,0
58,9
60,0
2107,4
2160,1
2195,3
2122,7
36,0
37,1
37,5
36,5
585,4
403,9
210,7
204,9
10,0
6,9
3,6
3,5
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Рiзнi види тварин мають i різну здатність накопичувати радiоцезiй,
що зумовлено особливостями їх годiвлi, зокрема мінеральної. Для тварин,
що використовують в основному грубі i соковиті корми, характерне високе
споживання калію (до 1,0 г на 1 кг живої маси). У зв’язку з підвищеним
надходженням в організм калію вiдмiчена iнтенсифiкацiя обміну, зниження відкладення радіоцезію-137 в органах i тканинах. Тому високий рівень
виведення його iз організму з калом можливо пояснити не тільки поганою
абсорбцією у травному каналі, а й значною екскрекцiєю нукліду у просвіт
шлунково-кишкового тракту після зв’язування з калієм i абсорбцією.
Такий високий коефiцiєнт виведення цезію вказує на високий рівень
всмоктування радiонуклiду у травному тракті. Проносна дія солі сірчанокислого натрію, яка була добавлена до Ліпроту супроводжуються уповільненням всмоктування із кишечнику, що особливо сприятливо при наявності різних отруйних речовин, токсинів, і чужорідних тіл. У концентрованому вигляді гіпертонічні розчини сульфату натрію виводять токсини, клітини, що омертвіли, бактерії. Загальна кількість маси, що не всмокталася в
кишечнику досягає великих розмірів. Ця маса тисне на стінку тонкого відділу, і тим самим рефлекторно викликає посилення перистальтики. В
товстому відділі кишечнику ця маса веде себе так, як і в тонкому відділі,
але тут тиск на кишкову стінку рефлекторно викликає дефекацію, яка повторяється до тих пір, поки селевий розчин не буде виведений повністью.
Згодовування коровам «Ліпроткалнату» в складі раціонів стійлового
і пасовищного періодів по 300, 400 і 500 г на голову за добу істотно не позначилось на їхній продуктивності та негативного впливу на стан здоров’я
не мало. Під час годівлі корів на територіях, забруднених радіоцезієм, рекомендовано включати кормову добавку «Ліпроткалнат» в кількості 500 г
на голову на добу. Це буде сприяти виведенню радіоцезію із організму та
зменшенню його концентрації в молоці. Молоко, надоєно від піддослідних
корів, мало забруднення по радіоцезію нижче встановленого допустимого
рівня (ТДР-97-100 Бк/кг).
Висновки. 1. Встановлено, що розроблена кормова добавка «Ліпрот
калнату» позитивно впливає на коефіцієнти накопичення і виведення з
організму радіонуклідів цезію і стронцію, сприяє підвищенню перетравності органічної речовини на 2,8-6,0 %, протеїну на 8,4-11,6 %, жиру на
6,3-10,0 % порівняно з контролем. Корови досвідчених груп в період сухостою споживали кальцію на 36,9 і 43,9 і 61,9 г більш ніж контрольні.
Відмічено достовірне виділення кальцію з калом в корів досвідчених груп
(Р < 0,001). Разом з тим відкладання його в організмі корів досвідчених
груп було нижче, ніж в контролі на 3,6; 3,8 і 2,3 % відповідно. Виділення
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фосфору з калом достовірно знизилося (Р<0,05) пропорційно збільшенню
кормової добавки «Ліпроткалнату» з 69,7 % у контролі до 52,5 % у четвертій досвідченій групі. Збільшення кормової добавки в раціонах корів (до
500 г на 1 голову) сприяло достовірному збільшенню (Р<0,001) його відкладення в організмі на 5,6; 13,9 і 16,6 % порівняно з контролем.
2. Доведено, що використання кормової добавки «Ліпроткалнату»
сприяє достовірному (Р<0,001) збільшенню засвоюваності азоту коровами
досвідчених груп в період сухостою на 14,9; 22,4 і 29,5 % порівняно з
контролем і зниженню накопичення радіо цезію в організмі корів досвідчених груп на 4,0-6,8 % при зимових раціонах і на 3,1-6,5 % при літніх
раціонах. При цьому відмічено підвищення стійкості організму телят до
різних інфекційних хвороб, їх імунітету і життєздатності, прискорення їх
зростання і розвитку.
3. Згодовування раціонів з підвищеним вмістом радіо цезію в кормах
коровам ув період сухостою при однаковій концентрації його сприяє не
однаковому відкладенню в організмі. При зимових раціонах кількість відкладеного радіо цезію достовірно знижується: в другій групі – на 4,0 %
(Р<0,01), у третій – на 5,8 % (Р<0,001) і четвертійою – на 3,0 % (Р<0,001),
а при літніх раціонах на 3,1 %; 6,4 % і 6,5 % порівняно з контрольними
відповідно.
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ВМІСТ ПРОТЕЇНУ ТА ВМ В М’ЯСІ ПРИ
ВИРОЩУВАННІ СЛИМАКА HELIX В УМОВАХ
ПРОМИСЛОВОЇ ФЕРМИ
Розглядаються питання використання різноманітних кормових
культур та експериментального комбікорму в раціонах слимаків Helix
pomatia, їх вплив на динаміку вмісту протеїну та ВМ у м’ясі молодняку
слимаків. Встановлено: використання білкових кормів та кормових добавок дозволяє дає змогу покращати протеїновий склад м’яса слимаків на
27,7 %, збільшити кількість сухої речовини на 6,6 % та зменшити рівень
важких металів – свинцю, кадмію, миш’яку та ртуті відповідно на 27,633,3-62,5 та 75 %.
Постановка проблеми та аналіз досліджень
У проекті Закону України «Про корми» (2007 р.)відзначається, що
регулювання якості та безпеки кормів та кормових добавок здійснюється з
метою гарантій щодо збереження здоров’я тварин, забезпечення якості і
безпеки тваринницької продукції, що призводить і до збереження здоров’я
людей [4, 7].
Проблема збільшення виробництва тваринного білка для харчування
людей може бути вирішене декількома шляхами. Один із них – збільшення
виробництва рослинного білка з подальшим перетворенням через організм тварини у високоякісний тваринний білок [1, 2, 3]. Таким білком може
бути білок слимака виноградного [8].
Свою назву молюск дістав через те, що його часто можна побачити
на виноградниках [5].
Науковці визначають еколого-біологічні властивості м’яса слимаків,
відкривають в них все нові й нові харчові, лікувально-профілактичні та
інші властивості [6].
Деякі цілющі властивості слимаків відомі ще з античних часів
Римської імперії, як на теренах Римської імперії так і на території сучасної
України. М’ясо слимаків рекомендували вживати вагітним жінкам, дітям і
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дорослим, які хворіли на остеохондрози, туберкульоз кісток, усіх форм
порушеннях кальцієвого балансу в організмі, пародонтозах, променевій
хворобі, шлунково-кишкових захворюваннях, тощо.
З виноградних слимаків із успіхом виготовлюють лікарські препарати, у тому числі, до складу яких входить слиз слимаків, м’ясом слимаків
начиняють піцу, пироги, виготовляють консерви.
Метою даної роботи було вивчити ефективність використання зелених кормів (конюшина, топінамбур, соняшник, кормові капуста і буряк) та
комбікормів у раціонах слимаків, якихі вирощуються в умовах промислової ферми, впливу на рівень сухої речовини, протеїну та ВМ у їх м’ясі.
Для успішної реалізації поставленої мети розв’язували такі завдання:
– попередньо висіяли вищезгадані кормові культури;
– створили дві групи слимаків (1-контрольну та 2-дослідну);
– вивчали вплив згодовування високобілкових рослинних кормів, та
комбікормів на динаміку вмісту білкау та важких металів у м’ясі слимака
Helix;
– на основі отриманих результатів зробили висновки.
Об’єктом дослідження були слимаки виноградні Helix pomatia, корми.
Предмет дослідження: динаміка сухої речовини, протеїну та важких
металів у м’ясі слимаків в залежності від типу, складу раціону.
Методи дослідження. Поставленні в роботі завдання вирішувалися
експериментально із використанням зоотехнічних, фізичних, біохімічних
та статистичних методів дослідження.
Наші дослідження проходили в умовах Південної зони українського
Полісся (в 22 км від м. Житомира). Піддослідне поголів’я слимаків утримували на території ферми розмірами 100х100 м.
На спеціально обгородженій сітчастим парканом ділянці, розділеній
навпіл,території ми розбили грядки і висіяли заплановані культури. Коли
висота рослин досягла 12-15 см висадили слимаків із розрахунку 1820 штук на м2. Перед тим ділянку розділили навпіл і вийшло, що організували дві групи слимаків – першу контрольну та другу дослідну. Відбирали
слимаків та формували групи (І-контрольра, ІІ-дослідна) згідно методикиці викладеній у О. І. Овсянникова (1982) [6]. На ділянці росли одні і ті ж
кормові культури: конюшина біла, редька олійна озима, кормова капуста
та буряк, соняшник звичайний, топінамбур.
Слимакам із другої дослідної групи додатково пропонували давали
експериментальний комбікорм, який насипали у годівниці. Комбікорм
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складався з основних інгредієнтів – зерно пшениці, ячменю, кукурудзи,
гороху. В якості мінеральної добавки вносили алунітовеі борошно.
Результати досліджень. Усі слимаки із обох груп (1-контрольна,
2-дослідна) росли та розвивалися успішно та мали гарне здоров’я.
В кінці досліду із кожної групи забили по 100 голів слимаків, висушили, визначили вміст протеїну та наявність важких металів (свинець,
кадмій, миш’як та ртуть) у м’ясі. Вміст сухої речовини та протеїну в м’ясі
показано в таблиці 1.
1. Вміст сухої речовини та протеїну у м’ясі слимаківа
Helix pomatia, г M ± m, n = 100
Показники
Суха речовина
± до контролю
Протеїн
± до контролю

Група
1-контрольна
27,3±0,07
100
14,8±0,12
100

2-дослідна
29,1±0,009
106,6
18,9±0,17
127,7

Вміст сухої речовини у м’ясі слимаків в обох групах відносно високий і знаходивться на рівні 27,3-29,1 %. Однак, слід відзначити, що вищим
бувце показник у другій дослідній групі на 6,6 % у порівняноні із контролем.
Аналогічнуа картинуа спостерігаєтьсяли і з протеїном. Так у м’ясі
слимаків 1-ї контрольної групи рівень протеїну був на 148 г на 1 кг сухої
речовини, а 2-й дослідній групі цей показник був вищим на 41 г, абочи на
27,7 %.
Роль важких металів двояка. З однієї сторони, вони необхідні для
нормального плину фізіологічних процесів в організмі тварин і людей, а з
іншої сторони – токсичні при підвищених концентраціях.
У досліді, в м’ясі слимаків, які отримували тільки рослинні корми,
кількість представників важких металів – свинець, кадмій, миш’як та
ртуть сягала відповідно 0,098-0,009-0,008 та 0,004 мг/кг сухої речовини. В
той же час рівень згаданих ВМ у м’ясі 2-ї дослідної групи, де слимаки
отримували комбікорм, цей показник впав відповідно на 27,6-33,3-62,5 та
75,0 % (табл. 2).
Слід відзначити, що в м’ясі як контрольних так і дослідних слимаків
вміст важких металів був значно нижчим гранично допустимих кордонів
норм.
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2. Вміст важких металів у м’ясі слимаківа виноградного,
мг/кг на суху речовину, n=100
Група
Хімічний
елемент
Свинець
Кадмій
Миш’як
Ртуть

ГДК
0,5
0,05
0,1
0,03

1-контрольна
кількість ВМ
всього
0,098
0,009
0,008
0,004

2-дослідна
кількість ВМ
всього
0,071
0,006
0,003
0,001

±
до
контролю,
%
- 27,6
- 33,3
-62,5
-75,0

Висновки. Використання кормових культур із додаванням комбікорму ву раціон слимаків виноградних, які вирощуються в умовах промислової ферми даєозволяє змогу збільшити в м’ясі сухої речовини (на 6,6 %) та
протеїну (на 27,7 %) та зменшити рівень ВМ (на 27,6-33,3-62,5 та 75 %).
На перспективу подальших досліджень
У перспективі плануємо запустити племінну ферму із вирощування
слимака виноградного та щорічно випускати в природні умови до 30-40 %
поголів’я молоді. слимаків виноградних.
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ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ НА ЗЕРНО В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ*
Обґрунтовано вплив вапнування і норм мінеральних добрив на формування величини урожайності і якості зерна сортів гороху із різним типом
росту. Відмічено переваги однофазного способу збирання детермінантних сортів типу Дамир 2.
Підвищення врожайності і якості зерна зернобобових культур за рахунок впровадження інтенсивних технологій вирощування є одним із
шляхів вирішення проблеми рослинного білка в Україні. Відомо, що урожайність гороху формується внаслідок сукупної дії генетичних, екологічних та агротехнічних факторів [1, 2].
У переважній більшості випадків, причини низьких врожаїв полягають в ігноруванні основних потреб гороху до умов вирощування, недостатньому вивченні сортових особливостей та технологічних прийомів їх
вирощування. Як вважають Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф. (2006) усі
технологічні прийоми вирощування гороху повинні бути спрямовані на
створення оптимальних умов для росту і розвитку рослин на кожному
етапі органогенезу. Несвоєчасність проведення технологічних операцій
призводить до зниження рівня реалізації генетичного потенціалу існуючих сортів гороху [3].
*Робота виконана під керівництвом доктора с.-г. наук, професора, членкореспондента УААН Петриченка В.Ф.
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Удосконалення моделей технологій вирощування гороху дасть змогу
збільшити його врожайність і, що не менш важливо, якість зерна. До таких
елементів технології відносяться детермінантні сорти інтенсивного типу,
вапнування, норми мінеральних добрив із обов’язковим застосуванням
позакореневих підживлень та способи збирання [4].
У зв’язку з цим, для наукового обґрунтування моделей технологій
вирощування гороху виникає необхідність дослідження сортових особливостей росту, розвитку та формування врожаю зерна детермінантних сортів гороху та його якості залежно від вапнування, застосування норм мінеральних добрив та способів збирання.
Методика досліджень. Польові дослідження проводили впродовж
2004-2006 рр. на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах спільного
дослідного поля Вінницького державного аграрного університету та
Вінницької обласної державної сільськогосподарської дослідної станції
Інституту кормів УААН. Ґрунтовий покрив дослідної ділянки характеризується низьким вмістом гумусу (2,1 %) та легкогідролізованого азоту
(6,3 мг на 100 г ґрунту), підвищеним вмістом рухомого фосфору (14,3 мг
на 100 г ґрунту), високим вмістом обмінного калію (16,6 мг на 100 г ґрунту), сумою ввібраних основ (12,0 мг-екв. на 100 г ґрунту), гідролітичною
кислотністю Нг – 2,1 мг-екв. на 100 г ґрунту, рН сольове – 5,1.
Вивчали дію та взаємодію трьох факторів: А – сорт; В – вапнування
та норми мінеральних добрив; С – спосіб збирання. Співвідношення цих
факторів, як 2:4:2. Повторність чотириразова. Розміщення варіантів – систематичне в два яруси. Площа облікової ділянки – 25 м2. Сівбу проводили
рядковим способом сортами Елегант та Дамир 2.
Обробку експериментальних даних проводили за допомогою сучасного пакету програм Excel і персонального комп’ютера Pentium IV.
Результати досліджень. Аналізуючи результати урожайності зерна
(табл. 1) слід відмітити, що фактори поставлені на вивчення мали суттєвий
вплив на формування її величини поряд із гідротермічними ресурсами.
За контроль було взято модель зональної технології вирощування
сорту Елегант на ділянках досліду, де вносили повну норму мінеральних
добрив N60P60K60 та обробляли насіння перед сівбою ризоторфіном та стимулятором росту Емістим С, і застосовували двофазний спосіб збирання.
За три роки досліджень середня урожайність зерна гороху на ділянках контролю становила 3,56 т/га, тоді як у сорту Дамир 2 на аналогічному
варіанті досліду показник урожайності зерна гороху становив 3,59 т/га, що
лише на 0,03 т/га більше. За однофазного способу збирання ці показники
були на рівні 3,68 т/га у сорту Елегант та 3,81 т/га – у Дамир 2. Таку різни252
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цю в урожайності зерна можна пояснити тим, що Дамир 2 – це сорт з детермінантним типом росту і є більш пристосованим до однофазного способу збирання.
1. Урожайність та втрати зерна гороху залежно від
вапнування, норм мінеральних добрив та способів
збирання, т/га (у середньому за 2004-2006 рр.)
Вапнування та норми
мінеральних добрив
N60P60K60+I+E, (фон)
Фон+0,5 норми вапна
за г. к.
Фон+0,5 норми вапна
за г. к. + Кристалон
особливий (у фазі
бутонізації)
Фон+0,5 норми вапна
за г. к.+ Кристалон
особливий (у фази
бутонізації та зелених
бобів)
N60P60K60+I+E, (фон)
Фон+0,5 норми вапна
за г. к.
Фон+0,5 норми вапна
за г. к. + Кристалон
особливий (у фазі
бутонізації)
Фон+0,5 норми вапна
за г. к.+ Кристалон
особливий (у фази
бутонізації та зелених
бобів)

Спосіб
збирання

Урожай
ність*
Елегант
Двофазний
3,56
Однофазний
3,68
Двофазний
3,79
Однофазний
3,90
Двофазний
4,05

+, – до
контролю

Втрати **

+, – до
контролю

–
+0,12
+0,23
+0,34
+0,49

0,442
0,390
0,527
0,425
0,615

–
-0,052
+0,085
-0,017
+0,173

Однофазний

4,16

+0,60

0,446

+0,004

Двофазний

4,21

+0,65

0,659

+0,217

Однофазний

4,32

+0,76

0,480

+0,038

Дамир 2
Двофазний
3,59
Однофазний
3,81
Двофазний
3,68
Однофазний
3,95
Двофазний
3,99

+0,03
+0,25
+0,12
+0,39
+0,43

0,544
0,366
0,668
0,390
0,723

+0,102
-0,076
+0,226
-0,052
+0,281

Однофазний

4,30

+0,74

0,411

-0,031

Двофазний

4,16

+0,60

0,798

+0,356

Однофазний

4,49

+0,93

0,418

-0,024

Примітки *Нір0,05 (2004-2006), т/га А – 0, 04 В – 0,06 С – 0,04 АВ – 0,08 АС –
0,06 ВС – 0,08 АВС – 0,11
** Нір0,05 (2004-2006), т/га А– 0,009 В– 0,013 С–0,009 АВ – 0,018 АС
– 0,013 ВС – 0,018 АВС – 0,026
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Слід також відмітити позитивну дію вапнування на сірих лісових
середньосуглинкових ґрунтах, що забезпечило збільшення урожайності
зерна на 0,34 т/га у сорту Елегант, та на 0,39 т/га у сорту Дамир 2 за однофазного способу збирання в порівнянні з контрольним варіантом. На аналогічних варіантах за двофазного способу збирання приріст врожаю лише
складав 0,23 у сорту Елегант та 0,12 т/га у сорту Дамир 2.
Додаткове застосовування Кристалону особливого (2 кг/га) у фазі
зелених бобів та однофазного способу збирання забезпечило урожайність
зерна у сорту Елегант до 4,16 т/га, а у сорту Дамир 2 до 4,30 т/га, що на
0,60 та 0,74 т/га більше в порівнянні з ділянками контрольного варіанта.
Однак, максимальний рівень урожайності зерна гороху за три роки
досліджень 4,49 т/га у сорту Дамир 2 та 4,32 т/га у сорту Елегант відмічено на ділянках досліду, де проводили вапнування (0,5 норми за г. к.), позакореневі підживлення Кристалоном особливим (2 кг/га) у фазах бутонізації та зелених бобів та однофазний спосіб збирання, що відповідно більше
на 0,93 та 0,76 т/га при порівнянні з ділянками контролю. Отримані прирости врожаю зерна гороху є вірогідними на п’ятивідсотковому рівні значущості.
У технології вирощування гороху найбільш складним і відповідальним прийомом є його збирання. Окремі науковці вважають, що за рахунок
вибору способу збирання можна зменшити розміри втрат урожаю зерна на
15-25 % і більше [5, 6].
Двофазний спосіб збирання застосовують в умовах достатнього волого забезпечення, при розтягнутому, недружньому дозріванні бобів, а
також на ділянках з підвищеною забур’яненістю. Проте навіть за сприятливих погодних умов двофазний спосіб збирання гороху може спричиняти
значні втрати урожаю [7].
Нові вітчизняні високопродуктивні сорти гороху з вусатим типом
листків дають змогу з успіхом зібрати врожай однофазним способом. Саме
за такого способу збирання можна зберегти найвищий рівень врожайності
зерна з високими посівними якостями і забезпечити значний економічний
ефект [8].
Так, у середньому за три роки (табл. 1) втрати зерна гороху сорту
Елегант за двофазного способу збирання на варіантах досліду, де застосовували повне мінеральне удобрення N60P60K60 обробляли насіння ризоторфіном та стимулятором росту Емістим С, вносили вапно (0,5 норми за г. к.)
та проводили позакореневі підживлення Кристалоном особливим (2 кг/га)
у фазах бутонізації та зелених бобів були 0,66 т/га, тоді як на аналогічному
254
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варіанті, із застосуванням однофазного способу збирання втрати зерна
складали лише 0,48 т/га.
На контрольному варіанті, в середньому за три роки втрати складали
0,44 т/га. Що ж стосується сорту Дамир 2, то на ділянках досліду, де застосовували повне мінеральне удобрення N60P60K60 обробляли насіння ризоторфіном та стимулятором росту Емістим С, вносили вапно (0,5 норми
за г. к.) та проводили позакореневі підживлення Кристалоном особливим
(2 кг/га) у фазах бутонізації та зелених бобів за двофазного способу збирання втрати були значно вищі, ніж у сорту Елегант, і складали 0,80 т/га.
У той же час за однофазного способу збирання цей показник був на рівні –
0,42 т/га. Аналогічну залежність спостерігали на всіх варіантах досліду.
Аналіз показників втрат зерна показує, що отримані результати досліджень є вірогідними на п’ятивідсотковому рівні значущості.
Слід відмітити сортову перевагу Дамира 2 перед Елегантом за однофазного способу збирання урожаю зерна. Це можна пояснити належністю
Дамира 2 до сортів детермінантного типу. Тоді як за двофазного способу
збирання спостерігалась обернена залежність.
Відмічено вплив моделей технологій вирощування на формування
вмісту сирого протеїну в зерні гороху.
Так, найвищий вміст сирого протеїну 24,02-24,06 % у зерні гороху
сорту Елегант було відмічено на варіантах досліду, де застосовували повне
мінеральне удобрення N60P60K60, обробляли насіння ризоторфіном та стимулятором росту Емістим С, вносили вапно (0,5 норми за г. к.) та проводили позакореневі підживлення Кристалоном особливим (2 кг/га) у фазах
бутонізації та зелених бобів. На аналогічних варіантах досліду у зерні гороху сорту Дамир 2 вміст сирого протеїну був дещо нижчим, і складав
22,88-22,91 %. Нами відмічено, що на вміст сирого протеїну впливають, як
гідротермічні умови так і фактори, які поставлені на вивчення.
Створення сприятливих умов для активного симбіозу істотно впливає на вихід сирого протеїну з одиниці площі (табл. 2).
Максимальні показники виходу сирого протеїну 1,045 у сорту
Елегант і 1,030 т/га у сорту Дамир 2 відмічено на ділянках, де створено
сприятливі умови для активного симбіозу і застосовано однофазний спосіб
їх збирання. Відмічені показники виходу сирого протеїну з одиниці площі
при порівнянні з ділянками контрольного варіанта є достовірними на
п’ятивідсотковому рівні значущості.
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2. Вихід сирого протеїну з урожаєм зерна гороху залежно від
вапнування, мінеральних добрив та способів збирання, т/га
(у середньому за 2004-2006 рр.)
Вапнування та норми мінеральних
добрив

N60P60K60+I+E, (фон)
Фон+0,5 норми вапна за г. к.
Фон+0,5 норми вапна за г. к. +
Кристалон особливий (у фазі
бутонізації)
Фон+0,5 норми вапна за г. к. +
Кристалон особливий (у фази
бутонізації та зелених бобів)
N60P60K60+I+E, (фон)
Фон+0,5 норми вапна за г. к.
Фон+0,5 норми вапна за г. к. +
Кристалон особливий (у фазі
бутонізації)
Фон+0,5 норми вапна за г. к. +
Кристалон особливий (у фази
бутонізації та зелених бобів)

Середнє

+, – до
контролю

Елегант
Двофазний
Однофазний
Двофазний
Однофазний
Двофазний

0,797
0,831
0,881
0,901
0,966

–
+0,034
+0,084
+0,104
+0,169

Однофазний

0,986

+0,189

Двофазний

1,015

+0,218

Однофазний

1,045

+0,248

Дамир 2
Двофазний
Однофазний
Двофазний
Однофазний
Двофазний

0,757
0,816
0,807
0,862
0,892

-0,040
+0,019
+0,010
+0,065
+0,095

Однофазний

0,961

+0,164

Двофазний

0,954

+0,157

Однофазний

1,030

+0,233

Спосіб збирання

НІР0,05 (2004-2006), т/га А–0,007 В–0,010 С–0,007 АВ–0,013 АС–0,010
ВС–0,013 АВС–0,019

У своїх дослідженнях ми розраховували вихід кормових та кормопротеїнових одиниць. Розрахунки показують, що на ділянках контролю, у
сорту Елегант вихід кормових та кормопротеїнових одиниць складав відповідно 4,27 та 5,59 т/га, що на 0,91 та 1,19 т/га менше в порівнянні з варіантом досліду, де створено сприятливі умови для активного симбіозу.
Аналогічну залежність відмічено і по сорту Дамир 2.
Висновки. Таким чином, у правобережному Лісостепу України на
сірих лісових ґрунтах використання моделі технології вирощування сортів
гороху із застосуванням мінеральних добрив у нормі N60P60K60 передпосівної обробки насіння ризоторфіном та стимулятором росту Емістим С,
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внесенням вапна (0,5 норми за г. к.) та проведенням позакореневих підживлень Кристалоном особливим (2 кг/га) у фазах бутонізації та зелених
бобів при однофазному способі збирання забезпечило максимальну урожайність зерна сортів гороху Елегант та Дамир 2 на рівні 4,32 та 4,49 т/га.
При цьому відмічено максимальний вміст сирого протеїну в зерні гороху
сорту Елегант 24,06 % і сорту Дамир 2 – 22,91 %, та його вихід з одного
гектара 1,045 та 1,030 т/га. Відмічено істотне зменшення загальних втрат
при збиранні гороху однофазним способом.
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ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА
МУЛЬЧУВАННЯ ҐРУНТУ РОСЛИННИМИ РЕШТКАМИ
ПОПЕРЕДНИКА В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ
Вивчені ефективні заходи захисту посівів кукурудзи від бур’янів при
покритті ґрунту рослинними рештками попередника в умовах західного
Лісостепу. Представлені дані щодо впливу високотехнологічних ґрунтових і післясходових гербіцидів та їх поєднання на забур’яненість посівів
при покритті поверхні ґрунту рослинними рештками.
Забур’яненість посівів є одним із найбільш негативних факторів, що
знижують ефективність усіх заходів, спрямованих на підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Бур’яни мають природну здатність
активніше засвоювати поживні речовини, а також виносити їх з ґрунту та
добрив у кількості, яка перевищує споживання культурними рослинами.
Кукурудза – одна із найбільш слабких конкурентів з небажаною рослинністю. Вона пригнічується бур’янами в десять разів більше, ніж озима
пшениця і в три рази сильніше ніж соняшник. Втрати урожаю через засмічення кукурудзи бур’янами становлять 25-30 % і більше [1].
У сучасних умовах ведення сільського господарства дедалі більше
застосовують ресурсозбереженні і маловитратні технології. Широкого
розповсюдження набувають системи ведення землеробства із використанням післяжнивних решток попередніх культур, наявність яких на поверхні
ґрунту призводить до змін температурного і водного режимів ґрунту, фітосанітарного стану посівів, що створює певні ускладнення подальшого
технологічного процесу. У зв’язку з цим значної актуальності набувають
дослідження з визначення оптимальних строків сівби і заходів знищення
бур’янів в посівах кукурудзи в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.
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Умови та методика досліджень. Дослідження проводили впродовж
2005-2007 рр. на Подільській дослідній станції Тернопільського інституту
АПВ. Попередник – озима пшениця. Ґрунти – чорноземи глибокі малогумусні середньосуглинкового механічного складу. За даними фізикохімічних аналізів вони містять у середньому 3,87 % гумусу, гідролітична
кислотність коливається від 0,3 до 1,4 мг/екв. на 100 г ґрунту. Реакція ґрунтового розчину – рН 6,6.
Сівбу проводили в два строки: перший – при температурі ґрунту на
глибині заробки насіння 8-10°С, другий – 12-14°С. Після сівби проводили
покриття ґрунту соломою озимої пшениці з розрахунку 35 ц/га. На кожному із строків сівби на фонах як без покриття так і при покритті ґрунту
рослинними рештками попередника розміщували варіанти з заходами
боротьби з бур’янами: 1. Конроль (природна забур’яненість); 2. Контроль
(ручне видалення бур’янів); 3. Механізований догляд (досходове боронування + розпушування + підгортання); 4. Ґрунтовий гербіцид Фронт’єр –
1,5 л/га; 5. Ґрунтовий гербіцид Харнес – 2,5 л/га; 6. Ґрунтовий гербіцид
Харнес – 2,5 л/га + після сходовий МайсТер – 150 г/га; 7, після сходовий
МайсТер – 150 г/га.
Основний та передпосівний обробітки ґрунту, сівбу й догляд за посівами проводили відповідно до зональних рекомендацій, з використанням
комплексу існуючих сільськогосподарських машин і агрегатів.
Дослідження проводили згідно загальноприйнятих рекомендацій (Б. А.
Доспєхов, 1985; ВНДІ кукурудзи, 1980) [6, 7].
Результати досліджень свідчать, що кількість бур’янів у посівах
кукурудзи формувалась під впливом строків сівби, покриття ґрунту соломою попередника та заходів боротьби з бур’янами. Перед застосуванням
прийомів знищення бур’янів кількість шкідливих об’єктів у варіантах була
практично на одному рівні, відзначено лише, що при зміщенні сівби в
сторону пізніх строків забур’яненість знижувалась на чистому від рослинних решток фоні з 64,0 до 58,3 шт./м2, а на фоні з мульчуванням ґрунту – з
72,6 до 65,1 шт./м2. Тобто, ранні строки сівби і розсівання рослинних залишків попередника призводить до збільшення кількості бур’янів на 11-13
%. У варіантах, де були застосовані ґрунтові гербіциди Фронт’єр, 1,5 л/га
та Харнес, 2,5 л/га, рівень забур’яненості був практично на одному рівні,
хоча і відмічено зниження маси бур’янів при застосуванні Харнеса порівняно з Фронт’єром за ранньої сівби на 31-34 г/м2. Застосування післясходового гербіциду МайсТер, 150 г/га призводило до значного зниження
забур’яненості посівів порівняно з ґрунтовими незалежно від строків сівби або рівня мульчування ґрунту.
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Особливо чітко це проявлялося за ранньої сівби, коли маса бур’янів
на момент збирання кукурудзи знижувалась із 136,2-194,3 г/м2 у варіантах
з внесенням ґрунтових гербіцидів до 115,1-148,3 г/м2 при застосуванні
післясходового гербіциду. Рівень знищення бур’янів під впливом гербіциду МайсТер за ранньої сівби на чистому від рослинних решток фоні в
кількісному відношенні складав 87,1 %, за масою – 74,1 %, а на фоні розкидання соломи – 89,7 та 72,3 % відповідно. Якщо порівнювати з контролем (природною забур’яненістю, яка формувалася за ранньої сівби), то за
механізованого догляду за посівами кількість бур’янів зменшувалась в 3,03,1 разу, маса – в 2,1-2,2 разу, тоді як при застосуванні гербіциду МайсТер
– в 7,8-9,7 та 3,9-3,6 разу відповідно (табл.1).
1. Забур’яненість посівів кукурудзи в зв’язку зі строками
сівби та заходами боротьби з бур’янами упродовж вегетації,
при мульчуванні ґрунту рослинними рештками попередника,
2005-2007 рр.
Забур’яненість посівів
Заходи боротьби
з бур’янами

Строки
сівби

після
завершення
догляду за
посівами, шт./м2

у фазі
дозрівання
зерна, шт./м2

повітряно-суха
маса, г/м2

А

Б

А

Б

А

Б

Контроль (природна
забур’яненість)

64,0

72,6

84,0

92,6

445,0

535,2

Механізований догляд

25,5

28,4

28,0

29,5

210,2

240,1

Фронт’єр, 1,5 л/га

13,5

15,1

19,4

20,5

170,0

194,3

14,1

14,9

17,9

19,4

136,2

163,0

МайсТер, 150 г/га

9,2

10,8

10,8

12,1

115,1

148,3

Харнес, 2,5 л/га +
МайсТер, 150 г/га

5,5

8,4

8,1

9,5

98,0

148,3

Контроль (природна
забур’яненість)

58,3

65,1

78,3

85,1

396,4

440,1

Механізований догляд

18,6

21,4

20,8

22,5

153,3

176,3

Фронт’єр, 1,5 л/га

10,2

12,9

17,1

17,9

84,0

106,2

9,9

13,1

16,5

17,4

81,5

107,8

МайсТер, 150 г/га

7,3

9,5

9,4

11,0

70,2

86,3

Харнес, 2,5 л/га +
МайсТер, 150 г/га

3,2

6,1

6,7

8,4

65,2

98,2

20 квітня

Харнес, 2,5 л/га

Харнес, 2,5 л/га

10 травня

У варіанті, де застосовували механізований догляд за посівами при
пізньому строку сівби, кількість бур’янів після міжрядного обробітку становила 18,6 шт/м2 на фоні без рослинних решток, а при мульчуванні ґрун260
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ту – 21,4 шт/м2, у фазі дозрівання зерна – 20,8 та 22,5 шт/м2 відповідно.
Найменша кількість бур’янів відмічена у варіантах, де застосовували ґрунтові та післясходові гербіциди при другому строку сівби. На фоні без рослинних залишків, кількість бур’янів після внесення гербіцидів становила
3,2 а у фазі дозрівання – 6,7 шт/м2, при покритті ґрунту рослинними рештками відповідно 6,1 та 8,4 шт/м2.
На ріст та розвиток рослин кукурудзи упродовж всього періоду органогенезу впливав комплекс факторів, але найбільше – погодні умови,
строки сівби, рослинні рештки попередника, які локалізуються на поверхні ґрунту, та рівень забур’яненості посівів, який формувався під впливом
цих факторів.
При здійсненні ранньої сівби період появи повних сходів суттєво подовжувався, що зумовлювалось, в першу чергу, термічним режимом ґрунту в період проростання насіння, а також біолого-фізіологічними процесами, які відбувалися в насінні кукурудзи. Тривалість від посіву до появи
сходів при першому строкові сівби на фоні без рослинних решток складала 21 добу, при другому строкові – 13 діб. На фоні з покриттям ґрунту
рослинними рештками озимої пшениці період збільшувався в середньому
на 1-2 доби. За роки досліджень тривалість періоду сівба-сходи залежала
від температурного режиму ґрунту, який змінювався за роками.
Засміченість посівів суттєво впливала на проходження фенологічних
фаз розвитку рослин. Так, у контрольному варіанті (природна забур’яне
ність) спостерігали подовження міжфазних періодів в порівнянні з варіантами, де було проведено захист рослин від бур’янів згідно схеми досліду.
При сівбі 20 квітня тривалість вегетаційного періоду на контролі 1 становила 123 доби, що на 4 доби довше, ніж у варіантах з ручним видаленням
бур’янів та на 2-3 доби – у варіантах із застосуванням гербіцидів.
При сівбі в пізні строки відбувалося підвищення температурного
фону ґрунту і повітря, що позначалось на скороченні міжфазних періодів
у кукурудзи. В той же час, зниження температури повітря в період дозрівання зерна призводило до подовження вегетації. У варіантах з ручним
видаленням бур’янів та в тих, де бур’янів було найменше (Харнес, 2,5 л/га
+ МайсТер, 150 г/га), період «сходи – повна стиглість зерна» становив 123
доби, що перевищує варіанти першого строку сівби на 4 доби. Потрібно
відмітити, що на вегетаційний період здійснювала вплив і система захисту
кукурудзи від бур’янів. При зменшенні кількості бур’янів скорочувався
період «сходи-повна стиглість зерна».
На фоні з покриттям ґрунту соломою озимої пшениці міжфазні періоди були більш тривалими (на 1-2 доби), ніж у варіантах без мульчування
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ґрунту рослинними рештками попередника, що позначилось на загальній
тривалості вегетаційного періоду в цілому – він подовжився в середньому
на 2-3 доби.
Найвищий показник висоти стебла зафіксовано у гібрида Кремінь
200 СВ, у фазі цвітіння волоті, при обох строках сівби на контрольному
варіанті (з ручним видаленням бур’янів) на фоні без покриття ґрунту рослинними рештками попередника. Так, при сівбі 20 квітня висота рослин
становила 213,4 см, а 10 травня – 225,9 см. При покритті ґрунту рослинними рештками дані показники були дещо меншими і становили відповідно
206,8 та 220,7 см. У контрольному варіанті (природна забур’яненість), висота рослин при обох строках сівби на фоні без рослинних залишків була
на 20,7 та 26,2 % менша порівняно з контрольним варіантом (ручне видалення бур’янів). На фоні з рослинними рештками озимої пшениці зниження становило 24,8 та 29,4 %. При застосуванні ґрунтових гербіцидів
Фронт’єр 1,5 л/га та Харнес 2,5 л/га висота рослин на фоні без рослинних
залишків становила при першому строку сівби 204,5 та 206,0 см, при другому відповідно 211,5 та 246,6 см. У варіанті з покриттям ґрунту соломою
озимої пшениці дані показники були на 3-4 % менші.
Знищення бур’янів за допомогою хімічних та агротехнічних заходів
вплинуло на ріст та розвиток рослин і в кінцевому результаті, на продуктивність досліджуваного гібрида. Найвищий урожай кукурудзи забезпечили варіанти із застосовуванням ґрунтових гербіцидів в поєднанні з після
сходовим та ручного видалення бур’янів при різних строках сівби як на
фоні без покриття, так і при покритті ґрунту соломою попередника.
На фоні без рослинних залишків при другому строку сівби, у варіанті із застосуванням ґрунтового гербіциду Харнес 2,5 л/га та по сходового
МайсТер 150 г/га урожайність кукурудзи становила 6,98 т/га, тимчасом, як
при покритті ґрунту рослинними рештками – 6,44 т/га. При застосуванні
тільки ґрунтових гербіцидів Фронт’єр 1,5 л/га чи Харнес 2,5 л/га при даному строку сівби одержано відповідно 6,07 та 6,21 т/га, що вище ніж на
фоні з рослинними рештками на 0,18 та 0,21 т/га. При застосуванні механізованих способів знищення бур’янів урожайність була на рівні 5,80 т/га,
на фоні з рослинними рештками 5,47 т/га, що вище контрольного варіанта
(природна забур’яненість) на 1,55 т/га та 1,32 т/га (табл. 2). Слід відмітити,
що за роки досліджень урожайність кукурудзи на фоні з покриттям ґрунту
соломою попередника нижча в усіх варіантах досліду порівняно з такими
ж варіантами, але без рослинних залишків озимої пшениці.
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Контроль (природна забур’яненість)
Контроль (ручне видалення бур’янів)
Механізований догляд за посівом
Ґрунтовий гербіцид Фронт’єр 1,5 л/га
Ґрунтовий гербіцид Харнес 2,5 л/га
Харнес 2,5 л/га + МайсТер 150 г/га
Післясходовий МайсТер 150 г/га
Контроль (природна забур’яненість)
Контроль (ручне видалення бур’янів)
Механізований догляд за посівом
Ґрунтовий гербіцид Фронт’єр 1,5 л/га
Ґрунтовий гербіцид Харнес 2,5 л/га
Харнес 2,5 л/га + МайсТер 150 г/га
Післясходовий МайсТер 150 г/га
НІР 0,95, т/га
Р, %

Заходи боротьби з бур’янами

На фоні без покриття ґрунту
На фоні з покриттям ґрунту
рослинними рештками
рослинними рештками
Строки
попередника
попередника
сівби
урожайність т/га
2005р. 2006р. 2007р. середнє 2005р. 2006р. 2007р. середнє
3,92
3,86
3,98
3,92
3,78
3,65
3,81
3,74
5,51
6,63
7,94
6,94
5,26
6,27
7,69
6,51
4,85
5,38
6,45
5,56
4,28
5,47
6,23
5,32
20 квітня
4,84
5,61
7,0
5,81
4,58
5,62
6,62
5,60
4,95
5,98
7,20
6,04
4,74
5,59
6,84
5,72
6,15
6,75
7,87
6,67
5,73
6,14
7,65
6,39
5,29
6,07
7,45
6,27
4,27
5,91
7,32
5,83
3,90
4,17
4,30
4,25
3,88
4,25
4,32
4,15
5,88
6,94
8,0
7,09
5,40
6,15
7,95
6,71
5,29
5,41
6,70
5,80
4,40
5,18
6,85
5,47
5,32
5,57
7,34
6,07
5,17
5,61
6,86
5,88
10 травня
5,42
5,81
7,42
6,21
5,29
5,82
6,89
6,00
6,31
6,88
8,14
6,98
5,95
6,25
7,78
6,44
5,62
6,26
7,61
6,49
4,14
6,11
7,51
5,92
0,32
0,28
0,30
0,34
0,32
0,31
1,9
1,7
1,6
2,0
1,9
1,8

2.Урожайність зерна кукурудзи в залежності від заходів боротьби з бур’янами та строків сівби на
фоні без покриття та при покритті ґрунту соломою озимої пшениці 2005-2007 рр.

Таким чином, за роки дослідження встановлено, що продуктивність
кукурудзи залежала від заходів знищення бур’янів та строку сівби.
Найвищий урожай одержано у варіанті з ручним видаленням бур’янів та
застосуванням ґрунтових та страхових гербіцидів на фоні без рослинних
залишків при другому строку сівби. На фоні з покриттям ґрунту соломою
озимої пшениці спостерігається зниження урожайності в усіх варіантах
досліду.
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ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ
Наведені особливості гібридів кукурудзи різних груп стиглості накопичувати обмінну енергію зерна при вирощуванні у Лісостепу України.
Розвиток сільського господарства відбувається на основі підвищення
економічної ефективності виробництва. За цих умов забезпечується збільшення валової і товарної продукції. Одним із головних факторів успіху
товаровиробника є постійне підвищення рівня конкурентоспроможності
продукції. Необхідно формувати таку економічну політику, яка б сприяла
забезпеченню конкурентного економічного росту, оскільки, лише за умов
конкурентної боротьби, існує необхідність постійного удосконалення і
підвищення ефективності виробництва продукції, що є основою економічного розвитку. Сучасне сільське виробництво характеризується застосуванням різноманітних енерго- і ресурсозатратних технологій, які потребують переосмислення з наступною модернізацією. Крім того, підвищення
ефективності технологічних процесів виробництва кормів потребує аналізу їх як системи [7].
Наявність показників економічної оцінки вирощування сільськогосподарських культур дає можливість вибрати економічно більш вигідніший
варіант технології і намітити шлях можливої економії ресурсів і затрат
енергії, як в цілому по всьому технологічному потоку, так і за окремими
складовими. Економічно ефективні лише ті прийоми інтенсифікації виробництва, які забезпечують збільшення виходу продукції з одиниці площі
при невеликих витратах праці та засобів.
Внаслідок обмеженого використання традиційних джерел енергії,
збільшення обсягу виробництва кормів та продукції тваринництва можливе при широкому впровадженні економічного обладнання, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, нетрадиційних і постійно відновлюваних джерел енергії, зниженні витрат енергії при виробництві продукції. Вибір
технології у кожному господарстві залежить від природних умов, розтаКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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шування кормових угідь, забезпеченості кормозбиральними машинами,
транспортними засобами, сховищами, а також, від енергетичних витрат.
Формування важливої на сьогоднішній день галузі кормовиробництва можливе на основі виробництва достатньої кількості кормів відповідної якості. Досить суттєвим при цьому є інформація про склад сировини,
що використовується для годівлі тварин. Основною сировиною, що використовується для виготовлення комбікормів є зерно злакових культур, яке
містить речовини необхідні для нормального розвитку і життєдіяльності
організму тварини. Важливість зерна кукурудзи в даній галузі важко не
оцінити. Склад більшості комбікормів для птиці і свиней на 60-70 % формується із зерна кукурудзи. Воно є однією із кращих концентрованою
енергетичною сировиною для комбікормової промисловості, яка має високотехнологічні лінії із виробництва багатокомпонентних комбікормів,
кормових добавок, преміксів для різного виду і продуктивності тварин.
Наукові дослідження і практичний досвід показує, що далеко не повністю
використовуються високі потенційні можливості цієї культури. На сьогоднішній день в Україні висівається значна кількість гібридів кукурудзи як
зарубіжної, так і вітчизняної селекції з потенційно різною зерновою продуктивністю і поживними якостями зерна. Вони по-різному реагують на
екологічні умови вирощування, що обумовлює значну варіабельність показників урожайності, поживності і якості зерна [1, 2].
Тому, вивчення впливу регіону вирощування на гібриди з різним
ФАО є актуальним при відображенні енергетичного балансу у сільськогосподарському виробництві.
Методика досліджень. Для наукового обґрунтування мети і реалізації поставленої задачі, узагальнення результатів експериментальної роботи використали польовий дослід на гібридах кукурудзи різних груп стиглості і лабораторний – визначення хімічного складу зерна та поживності
зерна кукурудзи.
У польовому досліді висівали гібриди кукурудзи чотирьох груп стиглості (ранньостиглі, середньо ранньостиглі, середньостиглі, середньо
пізньостиглі). Кожна група була представлена 8-ма гібридами [3, 4].
Вивчали дію і взаємодію двох факторів: А – група стиглості гібридів, В –
регіон вирощування гібридів кукурудзи на урожайність зерна.
Схема польового досліду:
Фактор А – група стиглості гібридів кукурудзи:
1. Ранньостиглі;
2. Середньо ранньостиглі;
3. Середньостиглі;
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4. Середньо пізньостиглі
Фактор В – регіон вирощування гібридів кукурудзи:
1. Правобережний Лісостеп України;
2. Лівобережний Лісостеп України.
Попередником на дослідних полігонах була озима пшениця.
Основний обробіток ґрунту включав в себе: лущення стерні у два сліди
дисковою бороною БДТ – 6 на глибину 6-8 см, з подальшим внесенням
фосфоро–калійних добрив у дозі по 60 кг д. р. на 1 га, у вигляді суперфосфату простого гранульованого і 40 % калійної солі; проводили оранку на
глибину 22-24 см [5].
Напровесні проводили закриття вологи важкими зубовими боронами, а пізніше передпосівну культивацію на глибину 6-8 см. Під передпосівну культивацію вносили азотні добрива у вигляді аміачної селітри у дозі
N30. Гібриди кукурудзи висівались оптимальні строки при досягненні температури ґрунту 10-12°С на глибині загортання насіння. За 3-4 дні до посіву вносили гербіцид Харнес (2,5 л/га) з одночасним заробітком його в
ґрунт. Сівбу кукурудзи проводили сівалками СУПН – 8 і СПЧ – 6М завглибшки 6-8 см з шириною міжрядь 70 см. Норма висіву насіння 80 тис./
га із страховою надбавкою до норми висіву у 20 %. Для боротьби із
бур’янами проводили міжрядні обробітки: перший на глибину 8-10 см у
фазі 7-8 листків, другий – на глибину 6-8 см [6]. Качани збирали вручну з
кожного гібрида окремо. Облікова площа ділянки складала 2 м2 при 3-х
разовій повторності.
У лабораторному дослідженні визначали біохімічний склад зерна
кукурудзи різних гібридів і за їх результатами обраховували енергетичну
поживність для свиней.
Результати досліджень. У практику сільського господарства з 1971
року введена нова система оцінки кормів, яка розроблена колективом учених Інституту годівлі сільськогосподарських тварин ім. О. Кельнера.
Одиницею виміру енергетичної цінності кормів прийнята 1 ккал
(4,187 КДж). Кількість енергії, яка міститься в кормі, або іншому біологічному об’єкті, визначають шляхом переведення її в теплову енергію, яка
визначається за кількістю тепла, що утворюється при спалюванні.
Концентрація енергії в 1 кг сухої речовини служить важливішим критерієм
якості кормів. Даний критерій на сьогодні незамінний при плануванні і
балансуванні раціонів, особливо для високопродуктивних тварин [7].
Рівень надходження енергії в організм визначається кількістю спожитого корму и концентрацією в ньому енергії. Частина спожитої з кормом
енергії виділяється у тваринному організмі у формі не перетравних поКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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живних речовин із калом, метаном, що утворюється в процесі ферментації
у шлунку, а також, у формі органічних сполук сечі. Об’єм цих втрат енергії
зумовлюється станом тварини, кількістю спожитого корму, його хімічним
складом і фізичною формою. Кількість енергії, яка залишається при підрахунку із валової енергії корму, енергії втрат із калом, метаном і сечею,
позначають як обмінна енергія. Обмінна енергія бере участь у процесах
обміну, де одні реакції пов’язані із трансформацією засвоєних речовин в
енергію для роботи і тепло для підтримання нормальної температури тіла,
інші – синтезу структурного матеріалу, відновлення речовин, які утворюються в процесі життя, відкладення резервних речовин і т. д.
Розрахунки вмісту обмінної енергії у зерні кукурудзи різних гібридів
показали, що в середньому протягом років досліджень суттєвих відмінностей у гібридів кукурудзи різних груп стиглості не має. Варіювання даного показника є дуже низьким, а відносна похибка результатів обчислень
не перевищує 1 %. В середньому 1 кг зерна кукурудзи містить від 15,28 до
15,37 МДж обмінної енергії, в нашому випадку для свиней (табл. 1). В розрізі років досліджень спостерігалась особливість гібридів накопичувати
різну кількість обмінної енергії в зерні. За наявності стресових для кукурудзи чинників кліматичних умов, зерно гібридів різних груп стиглості
істотно відрізнялось, не кажучи вже про істотну різницю між самими гібридами. Але, при цьому, слід відзначити, що все таки зерно гібридів кукурудзи ранніх груп стиглості здатне містити більшу кількість обмінної
енергії в порівнянні із зерном гібридів кукурудзи середньостиглої групи.
За результатами дисперсійного аналізу дію факторів, що нами вивчались, можна зобразити у вигляді малюнка 1.
Отже, на вміст обмінної енергії в зерні гібридів кукурудзи на 45 %
залежить від групи стиглості певного гібриду. Також доведено, що на дану
ознаку впливають інші фактори, які не вивчались у наших дослідженнях.
Регіон вирощування, або провінція Лісостепової зони де вирощується той
чи інший гібрид, не відображається на вмісті обмінної енергії у зерні кукурудзи.
Цікавим і важливим для кормовиробництва залишається вихід обмінної енергії з одиниці площі. Також залишається відкритим питання
показника виходу обмінної енергії у гібридів кукурудзи різних груп стиглості і чи змінюється вихід при вирощуванні гібриду на тій чи іншій території в розрізі однієї кліматичної зони України. Відповіді на поставлені
питання демонструють розрахункові данні таблиці 2.
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1. Вміст обмінної енергії у зерні гібридів кукурудзи
різних груп стиглості, МДж/кг
Група стиглості

Регіон
вирощування

2002

Роки
2003

2004

Середнє,
(M±m)

Лісостеп
15,34
15,30
15,48
15,37±0,11
Правобережний
Лісостеп
15,29
15,40
15,34
15,34±0,06
Лівобережний
Лісостеп
15,31
15,30
15,30
15,30±0,01
Правобережний
Середньо
ранньостиглі
Лісостеп
15,31
15,37
15,31
15,33±0,04
Лівобережний
Лісостеп
15,27
15,30
15,30
15,29±0,02
Правобережний
Середньостиглі
Лісостеп
15,32
15,38
15,37
15,36±0,04
Лівобережний
Лісостеп
15,40
15,31
15,27
15,33±0,08
Правобережний
Середньо
пізньостиглі
Лісостеп
15,26
15,36
15,22
15,28±0,08
Лівобережний
Коефіцієнт варіації (V), % - 3,35
Відносна похибка (sx%), % - 0,21
НІР0,05 (група стиглості) – 0,07, НІР0,05 (регіон вирощування) – 0,05, НІР0,05 – 0,10
Ранньостиглі

45%

55%
0%

ɝɪɭɩɚ ɫɬɢɝɥɨɫɬɿ ɝɿɛɪɢɞɭ

ɪɟɝɿɨɧ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ

ɿɧɲɿ ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ

Рис. 1. Частка впливу факторів на вміст обмінної енергії у
зерні гібридів кукурудзи
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2. Вихід обмінної енергії з 1 га при збиранні на зерно гібридів
кукурудзи різних груп стиглості, ГДж/га
Група стиглості

Регіон
вирощування

2002

Роки
2003

2004

Середнє,
(M±m)

Лісостеп
9,85
8,64
7,05
8,51±1,62
Правобережний
Лісостеп
10,89
10,64
7,93
9,82±1,90
Лівобережний
Лісостеп
11,13
8,82
9,03
9,66±1,47
Правобережний
Середньо
ранньостиглі
Лісостеп
11,29
11,70
10,03
11,01±1,00
Лівобережний
Лісостеп
10,75
11,67
10,67
11,03±0,64
Правобережний
Середньостиглі
Лісостеп
13,14
12,16
11,18
12,16±1,13
Лівобережний
Лісостеп
11,72
12,87
11,48
12,02±0,86
Правобережний
Середньо
пізньостиглі
Лісостеп
15,66
16,00
12,18
14,16±2,44
Лівобережний
Коефіцієнт варіації (V), % - 19,80
Відносна похибка (sx%), % - 4,47
НІР0,05 (група стиглості) – 1,06, НІР0,05 (регіон вирощування) – 0,75, НІР0,05 – 1,50
Ранньостиглі

За результатами наших досліджень, на відміну від стабільних показників вмісту обмінної енергії, показники виходу обмінної енергії з одиниці площі є середньо варіабельними. Збережена тенденція наростання виходу енергії із збільшенням вегетаційного періоду гібридів. Також, достовірним залишається особливість гібридів накопичувати більшу кількість
поживних речовин, а відповідно, і обмінної енергії при їх вирощуванні у
лівобережній частині Лісостепу. За результатами середньо зведених даних, сучасні гібриди кукурудзи при вирощуванні їх на зерно здатні забезпечити у Лісостеповій зоні України вихід від 8,51±1,62 до 14,16±2,44 ГДж
обмінної енергії на 1 га посіву. При цьому, більш ніж у три рази вагомішим
є фактор групи стиглості гібриду, ніж фактор регіону вирощування (рис.
2).
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3%

21%

76%
ɝɪɭɩɚ ɫɬɢɝɥɨɫɬɿ ɝɿɛɪɢɞɭ

ɪɟɝɿɨɧ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ

ɿɧɲɿ ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ

Рис. 2 . Частка впливу факторів на показник виходу обмінної
енергії у зерні гібридів кукурудзи

Висновки. Отже, гібриди кукурудзи в зерні здатні накопичувати
різну кількість поживних речовин і біологічної енергії. Їх збір може варіювати залежно від групи стиглості гібриду і від кліматичних умов вирощування. При цьому, достовірно доведена гіпотеза зміни поживності зерна
кукурудзи за різними загальноприйнятими критеріями залежно від групи
стиглості гібридів і регіону її вирощування. Дана варіація є вагомою ознакою при вирощуванні кукурудзи в кормовій ланці і використання її зерна
на кормові цілі.
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ГІРЧИЧНА ТА ГАРБУЗОВА МАКУХИ ЗАМІСТЬ
СОНЯШНИКОВОГО ШРОТУ В КОМБІКОРМАХ ДЛЯ
КУРОК-НЕСУЧОК*
Використання гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату Оллзайм SSF в раціонах курок-несучок сприяло підвищенню продуктивності на 2,8-12,7 %. Включення до комбікорму макух та Оллзайму
SSF забезпечило збільшення перетравності в дослідних групах протеїну,
жиру, клітковини, покращанняя доступності амінокислот.
Прагнення використовувати дешевші види сировини місцевого значення спостерігаються в комбікормовій промисловості як ближнього, так
і далекого зарубіжжя. За рахунок цього, наприклад, в країнах ЄС за останні 10 років питома частка зерна в комбікормах для птиці знизилася з 68 до
50 % [2]. До дешевої сировини можна віднести нетрадиційні та побічні
продукти виробництва. У даному досліді, в годівлі курок-несучок, такими
нетрадиційними кормами стали гірчична та гарбузова макухи. Мета досліджень – обґрунтування доцільності використання в комбікормах для
курок-несучок гірчичної та гарбузової макух, одержаних за сучасними
технологіями.
Методика досліджень. Науково-господарський дослід провели у віварії Інституту кормів УААН. Для цього було сформовано п’ять груп
курок-несучок породи Ломанн ЛСЛ – Класік. Відбір курок-несучок для
досліду провели згідно з методикою ВНДТІП. Птицю утримували у
двох’ярусних кліткових батареях. Параметри мікроклімату та освітлювального режиму відповідали нормативним. Протягом досліду спостерігали за споживанням кормів та фізіологічним станом птиці [1].
Перша (контрольна) група курок отримувала впродовж досліду, який
тривав з 27 липня по 2 листопада (99 діб), повнораціонний комбікорм,
збалансований за основними поживними речовинами згідно з рекомендаціями щодо утримання Ломанн ЛСЛ-Класік (табл.1). Другій групі, згідно
із схемою досліду, згодовували гірчичну макуху замість соняшникового
*Науковий керівник – докт. с.-г. наук, професор А.Т. Цвігун.
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шроту, третій – гарбузову макуху, четвертій та п’ятій – гірчичну макуху та
ферментний препарат Оллзайм SSF.
Склад комбікорму: кукурудза (25 %), ячмінь (15 %), пшениця
(29,5 %), шрот соняшниковий (5,8 %), шрот соєвий (8 %), борошно рибне
(6 %), борошно з ракушняка (2 %), дріжджі кормові (5 %), а також лізин,
метіонін, вапняк, сіль.
1. Схема досліду
Групи
І (контроль)

Кількість голів у групі
54

ІІ

55

ІІІ

55

ІV

51

V

55

Особливості годівлі
Комбікорм (ОР)
ОР, 4% гірчичної макухи замість
соняшникового шроту
ОР, 6% гарбузової макухи замість
соняшникового шроту
ОР, 4% гірчичної макухи замість
соняшникового шроту + 200 г/т
ферментного препарату SSF
ОР, 4% гірчичної макухи замість
соняшникового шроту + 250 г/т
ферментного препарату SSF

Результати досліджень. У результаті досліджень встановлено, що
гірчична макуха має такий склад (%): вміст сирого протеїну – 20,44;
жиру – 6,88; клітковини – 14,93; золи – 6,10; БЕР – 43,58, кальцію –
5,33 г/ кг, фосфору – 5,6 г/кг, магнію – 1,46 г/кг, заліза – 134,72 мг/кг, цинку – 29,69 мг/кг, марганцю – 63,62 мг/кг, міді – 10,38 мг/кг. Жирнокислотний вміст гірчичної макухи (%): ерукова кислота – 10,22; гондоїнова – 7,35; арахінова – 0,40; ліноленова – 10,39; лінолева – 31,99; олеїнова –
31,24; стеаринова – 1,59; пальмітолеїнова – 1,47; пальмітинова – 5,35.
Переважали в гірчичній макусі ненасичені жирні кислоти – олеїнова
(31,24%), лінолева (31,99%), ліноленова (10,39%), що підкреслює цінність
гірчичної макухи.
Кислотне число гірчичної макухи 14,03 мгКОН, перекисне число –
0,063 %J2.
Гарбузова макуха містить (%): сирого протеїну – 37,68; жиру – 0,82;
клітковини – 26,65; золи – 4,88; БЕР – 22,41.
Кислотне число гарбузової макухи 15,86 мгКОН, перекисне число –
0,035 %J2.
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46
49,6 ± 0,31***
83,6
1,431 ± 0,011
1,411 ± 0,010***
68,9
76,4

51,7 ± 0,19
92,6
1,464 ± 0,018
1,550 ± 0,009
68,3
71,3

55

II

50

54

I (контрольна)

76,5

75,2

1,492 ± 0,007***

1,500 ± 0,014

54,1 ± 0,03
98,2

54

55

Групи
III

Примітка: у цій та наступних таблицях *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.

Поголів’я на початку
періоду, гол.
Поголів’я в кінці
періоду, гол.
Середнє поголів’я, гол.
Збереженість, %
Жива маса на початку
періоду, кг
Жива маса в кінці
періоду, кг
Одержано яєць на
початкову несучку, шт.
Одержано яєць на
середню несучку, шт.

Показник

79,9

74,9

1,441 ± 0,005***

1,410 ± 0,011**

47,8 ± 0,24***
88,2

45

51

IV

2. Динаміка поголів’я, живої маси та продуктивність курок-несучок
(вік курок-несучок 37-51 тижнів)

77,2

75,6

1,455 ± 0,006***

1,420 ± 0,013

53,8 ± 0,08
96,4

53

55

V

Встановлено, що несучість птиці у досліді (99 діб) становить:
1 (контрольна) група – 3686; 2 – 3789; 3 – 4138; 4 – 3820; 5 – 4156 шт. яєць.
У процентному співвідношенні: 1 група – 100 %, 2 – 102,8 %, 3 – 112,3 %,
4 – 103,6 %, 5 – 112,7 %.
Установлено, що згодовування гірчичної та гарбузової макух викликало збільшення продуктивності в дослідних групах на 2,8-12,7 %.
Збереженість птиці в третій та п’ятій дослідних групах була вищою на
5,6 % та 3,8 %, порівняно з контрольною групою.
Вивчаючи якість яєць, установлено тенденцію до збільшення їх середньої маси в дослідних групах – на 0,1-7,0 %, за рахунок збільшення
маси жовтка – на 1,1-5,0 % та шкаралупи – на 8,2-16,1 % (табл. 3). Особливо
це стосується курок-несучок третьої групи, яка споживала 6 % гарбузової
макухи. Відомо, що від маси яєць залежить вихід яєчної продукції. Їхня
маса – один із основних показників ДСТУ: у великих яйцях міститься
більше поживних речовин, їм притаманні кращі фізико-хімічні властивості.
Зафіксовано тенденцію до зменшення маси білка у курок, окрім третьої групи, яка споживала гарбузову макуху.
Таким чином, використання у складі комбікорму гарбузової та гірчичної макух і Оллзайму SSF позитивно впливає як на продуктивність, так
і на показники якості яєць.
Важливим показником якості яєць є вміст у них вітамінів.
Так, за умови введення у комбікорм гірчичної та гарбузової макух
рівень каротиноїдів збільшився на 3,2-28,6 %. Проте рівень вітаміну А був
вищим у курок-несучок другої дослідної групи, а решти дещо знижувався.
Курки-несучки дослідних груп, які споживали у складі комбікорму
4 % гірчичної та 6 % гарбузової макух замість соняшникового шроту, перетравлювали поживні речовини краще, ніж птиця контрольної групи (табл.
4).
Використання сирого протеїну організмом птиці дослідних груп,
переважало контрольну на 1,65-3,39 %, використання жиру – на 4,977,64 %, клітковини – на 9,28-13,59 %, БЕР – на 1,17-3,80 %, органічної
речовини – на 1,00-4,11 %.
Таким чином, отримані результати свідчать про те, що заміна гірчичної та гарбузової макух в організмі курок-несучок замість соняшникового
шроту є доцільною.
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Маса яйця, г
Маса шкаралупи, г
Товщина шкаралупи, мм
Маса жовтка, г
Маса білка, г
Індекс білка, %
Індекс жовтка %
Одиниці Хау
Холестерин, мг/г
Вітамін А, мкг/г
Вітамін Е, мкг/г
Каротиноїди, мкг/г
МДА, мМоль/г
Вітамін В2, мкг/г жовтка

Показник
I (контрольна)
61,00±0,62
7,28±0,12
0,28±0,006
16,64±0,24
37,08±0,43
0,10±0,004
0,35±0,004
83±1,36
10,0
7,2
66
10,28
4102
4,34

II
61,77±0,86
8,25±0,16
0,30±0,007
16,86±0,21
36,66±0,65
0,10±0,003
0,35±0,005
84±0,80
9,6
8,1
52,5
10,61
4715
4,15

Групи
III
65,29±1,16
8,45±0,19
0,31±0,007
17,47±0,31
39,37±0,81
0,09±0,002*
0,35±0,003
82±1,19
11,2
6,5
64,5
11,75
4012
4,42

3. Показники якості яєць
IV
61,05±0,57
7,88±0,17
0,31±0,005
16,83±0,22
36,34±0,41
0,09±0,002*
0,35±0,005
82±0,94
9,5
6,2
36
10,61
4042
4,49

V
61,43±0,69
7,97±0,19
0,30±0,006
17,15±0,21
36,31±0,49
0,08±0,003***
0,35±0,004
78±1,23**
12,0
5,1
34,5
13,22
5250
5,05

4. Перетравність поживних речовин курками-несучками, %
Показник
Сирий протеїн
Сирий жир
Сира клітковина
БЕР
Органічна речовина

I (контрольна)
82,91
66,17
18,02
78,28
76,72

II
82,56
63,93
27,30
79,45
77,72

Групи
III
84,56
71,14
30,38
81,76
79,81

IV
85,50
72,86
31,61
82,04
80,63

V
86,30
73,81
31,21
82,08
80,83

Аналогічна тенденція була встановлена і в динаміці доступності
основних незамінних амінокислот (табл. 5).
5. Доступність амінокислот корму, %
Показник
Лізин
Гістидин
Аргінін
Аспарагінова кислота
Треонін
Серин
Глутамінова кислота
Пролін
Гліцин
Аланін
Цистин
Валін
Метіонін
Ізолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенілаланін

I (контрольна)
61,5
70,9
80,4
19,8
36,7
49,4
71,2
62,7
50,5
32,5
56,0
8,6
65,8
12,5
64,9
70,2
71,6

II
72,3
75,0
79,7
25,9
37,5
47,4
72,8
58,2
50,5
32,9
56,5
21,6
67,6
8,0
67,6
70,2
72,7

Групи
III
73,8
81,2
86,6
38,5
43,7
64,2
76,4
74,2
46,5
42,8
56,0
10,8
68,4
38,5
77,2
62,7
79,4

IV
67,7
75,0
75,4
37,5
45,8
58,9
76,5
74,6
49,5
42,2
56,5
24,3
72,9
32,0
68,5
59,6
72,7

V
86,1
78,1
81,1
77,9
93,7
91,0
81,7
92,5
39,8
22,9
43,5
24,3
62,2
40,0
70,3
55,3
81,8

Доступність лізину виявилась вищою на 6,2-24,6 %, валіну – на 2,215,7 %, метіоніну – на 1,8-7,1 %, лейцину – на 2,7-12,3 %, гістидину – на
4,1-10,3 % ніж у контрольній групі.
Як показав контрольний забій птиці (табл. 6), використання гірчичної
та гарбузової макух не викликало суттєвих змін у складі тушок.
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Маса птиці перед забоєм, г
Маса тушки після знекровлення, г
Маса не патраної тушки, г
Маса напівпатраної тушки, г
Маса патраної тушки, г
Маса печінки (без жовчного міхура), г

Показник
I (контрольна)
1547±18,64
1459±25,38
1446±23,57
1256±18,11
1044±16,36
44,37±4,92

II
1408±55,23
1351±39,42
1337±47,22
1223±50,46
1018±20,46
34,40±2,28

6. Результати забою птиці
Групи
III
1488±36,80
1423±29,42
1397±21,48
1199±7,81*
1010±17,02
34,55±4,81
IV
1439±32,57*
1381±40,23
1357±42,89
1190±43,46
999±25,54
36,71±1,69

V
1453±23,45*
1387±28,02
1382±16,11
1123±39,54*
962±35,80
33,40±2,87

Висновки. 1. Введення 4 % гірчичної та 6 % гарбузової макухи і 200250 г/т Оллзайму SSF до комбікорму курок замість соняшникового шроту
сприяє підвищенню несучості на 2,8-12,7 %, збільшенню маси яєць на 0,17,0 %. Включення гарбузової макухи замість соняшникового шроту у повнораціонний комбікорм сприяє підвищенню збереженості птиці на
5,6 %.
2. При включенні до раціону гірчичної та гарбузової макух і Оллзайму
SSF підвищується перетравність основних поживних речовин.
3. Заміна соняшникового шроту на макухи сприяє підвищенню доступності амінокислот: лізину, метіоніну, цистину, ізолейцину, лейцину,
гістидину та інших.
4. Використання гірчичної та гарбузової макух забезпечило збільшення вмісту каротиноїдів у жовткові курячих яєць на 3,2-28,6 %.
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Висвітлено актуальні проблеми розвитку кормовиробництва у контексті вступу країни до Світової організації торгівлі та наведено прогнозний обсяг кормів, який необхідно мати під заплановане Державною
цільовою програмою розвитку українського села виробництво м’яса і молока.
Продовольча безпека країни залишається одним з основних пріоритетів вітчизняного державотворення, яка в останні роки набуває все більшої актуальності. Значна роль у її розв’язанні належить кормовиробництву як головній умові виробництва тваринницької продукції для забезпечення потреб населення.
Методика досліджень. Дослідження сучасного стану та проблем
розвитку кормовиробництва виконувались за допомогою економікостатистичного, розрахунково-конструктивного, абстрактно-логічного та
монографічного методів досліджень.
Результати досліджень. УкраїнаУкраїна, як країна з великим аграрним сектором економіки, об’єктивно має всі можливості не тільки для забезпечення потреби в кормах вітчизняного тваринництва, але і для просування продукції кормовиробництва на світовий ринок.
Останні роки галузь кормовиробництва переорієнтовувалась на ринкові відносини, де діють закони конкуренції, залежності ринку кормів від
кон’юнктури ринку та попиту, де велику увагу приділяють якості та екологічній безпеці продукції кормовиробництва. Враховуючи ці вимоги
Євросоюзу та реальний фінансово-економічний стан вітчизняних сільськогосподарських підприємств, які виробляють корми, доцільно звернути
увагу на необхідність врахування вимог СОТ до виробництва кормів в
Україні.
Розвиток вітчизняного кормовиробництва в контексті вступу країни
до Світової організації торгівлі СОТ передбачає певний адаптаційний пе280
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ріод, гарантований державою, який повинен надавати відносну захищеність та продовольчу незалежність країни від імпорту кормів, що має
важливе значення для вітчизняного виробника кормів, розвитку тваринництва, досягнення продовольчої безпеки країни.
«Державною Цільовою Програмою розвитку українського села на
період до 2015 року» передбачено забезпечити виробництво: м’яса –
5,1 млн. тонн і молока – 20 млн. тонн, що гарантуватиме досягнення науково обґрунтованих норм споживання харчових продуктів та підтримку
ефективного експортного потенціалу аграрного сектора економіки.
Для розв’язання цього завдання необхідно здійснити ряд заходів в
тваринництві – зупинити зменшення поголів’я великої рогатої худоби та
розпочати поступове збільшення чисельності високопродуктивних молочних корів у сільськогосподарських підприємствах і фермерських господарствах до 1,7-1,9 млн. голів у 2015 р. Для чого важливо забезпечити збільшення обсягів виробництва кормів шляхом розвитку спеціалізованого
кормовиробництва.
Для забезпечення повноцінної годівлі поголів’я худоби і птиці збалансованими кормами передбачається доведення обсягів виробництва
кормів до 55 млн. тонн к.ормових од.иниць з вмістом 105-110 грамів перетравного протеїну на одну кормову одиницю.
Потреба в кормах на 2015 р. для виробництва повної потреби тваринницької продукції становитиме (млн. тонн): концентрованих кормів –
29 млн. тонн, у тому числі пшениці – 5 млн. тонн, ячменю – 5,7 млн. тонн,
кукурудзи – 7,5 млн. тонн, зернобобових – 2,4 млн. тонн, шротів білковоолійних культур – 3,6 млн. тонн, а також заготовити сіна 6 млн. тонн, сінажу – 16,6 млн. тонн, силосу – 45 млн. тонн, зелених кормів – 49 млн. тонн.
Вона уточнюватиметься відповідно до динаміки поголів’я і продуктивності тваринництва.
Досягнення зазначених обсягів виробництва кормів може бути забезпечене шляхом:
- відновлення роботи існуючих та будівництво нових спеціалізованих
підприємств комбікормової промисловості для виробництва преміксів,
кормових добавок і повноцінних комбікормів;
- забезпечення виробництва преміксів, кормових добавок і повноцінних комбікормів для різних технологічних груп тварин;
- формування регіональних ресурсів фуражного зерна та білкової
сировини для забезпечення ефективної роботи підприємств комбікормової
промисловості та товаровиробників тваринницької продукції;
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- доведення площ кормових угідь до 8,2 млн. га, у тому числі розширення посівів бобових трав і бобово-злакових кормових сумішей, особливо – люцерни.
Для чого необхідно:
- стимулювати розвиток кормовиробництва в сприятливих для нього
регіонах;:
- здійснювати розвиток кормовиробництва шляхом удосконалення
земельних відносин і впровадження сучасних технологій, що сприятиме
забезпеченню стабільності та активізації використання земель під зернофуражними та кормовими культурами;
- сприяти розвитку конкурентоспроможного виробництва кормів, забезпеченню власною кормовою базою механізованих тваринницьких
ферм і комплексів;
- створити сучасну державну систему селекції кормових культур;
- с сприяти створенню культурних пасовищ та розвитку комбікормової промисловості на кооперативних засадах.
Для України, як агарної держави, яка має умови для створення потужної кормової бази та її значний потенціал розвитку, при вступі до СОТ
необхідно враховувати відповідність якості кормів дозволеним стандартам
цієї організації щодо екологічної безпеки продукції кормовиробництва.
Тому необхідно завершення розробки національних стандартів на корми
згідно з вимогами СОТ та директивами ЄС, впровадження яких сприятиме
збільшенню обсягів їх виробництва, формування експортного потенціалу.
Всі ці заходи повинні бути гармонізованими до національного законодавства та вимог СОТ, з метою усунення ризиків з боку споживачів кормів та
держав-імпортерів.
Впровадження в кормовиробництві України розробок на основі
науково-технічного прогресу, застосування інжинірингу, розширення інноваційних та інвестиційних процесів, новітніх технологій сприятиме
збільшенню виробництва кормів, вдосконаленню їх структури, підвищенню протеїнової і енергетичної поживності, підвищить рівень екологічної
безпеки продукції кормовиробництва при одночасній економії всіх видів
ресурсів і витрат. Все це потребуватиме створенню умов для залучення до
вітчизняного кормовиробництва інвестицій та кредитних ресурсів з метою
розвитку цієї галузі. Це надасть можливість досягти рівня світової ефективності кормовиробництва і конкурентноздатності продукції на внутрішньому і світовому ринках, сприятиме збільшенню виробництва високоякісної конкурентоспроможної тваринницької продукції, росту споживання
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її на душу населення і, таким чином, соціально-економічній і політичній
стабілізації в державі.
Висновки. Сучасний стан кормовиробництва країни у контексті
вступу до Світової організації торгівлі свідчить про необхідність завершення розробки та впровадження національних стандартів на корми згідно з вимогами СОТ та директивами ЄС, враховуючи необхідність відповідності продукції вітчизняного кормовиробництва стандартам СОТ. Для
забезпечення ефективного виробництва кормів необхідно провести заходи
по оптимізації площ кормових та зернофуражних культур за розміром і
структурою, з врахуванням кількості поголів’я тварин і їх продуктивності,
підвищити урожайність кормових культур та збільшити обсяги виробництва кормів, покращити їх якість кормів, що надасть можливість скоротити
витрати кормів на одиницю тваринницької продукції.
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Чернуский В. В. Метод определения путей хозяйственного использования сортов пелюшки в системе их использования на вос–тест // Корми
і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Отображены основные принципы и методы определения хозяйственной специализации сорта по характеру объединения и максимальных проявлений компонентных признаков в фенотипе. Базисным методом является матричное картографирование взаимовлияний компонентных признаков между собой и интегральным признаком на между популяционно –
внутренне популяционном уровнях у образцов коллекции и в конкурсном
сортоиспытании.
Борона В. П., Неилык Н. Н. Физиологический покой семян амброзии полыннолистной и способы его нарушения // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63.– С.
Изложены результаты исследований по изучению интенсивности
прорастания семян амброзии полыннолистной, собранных в год урожая,
при различных условиях стратификации.
Сахненко В. В. Фитосанитарная роль агротехники в интегральной
защите озимого рапса от болезней // Корми і кормовиробництво. – 2008. –
Вип. 63 – С.
На основании литературных источников и результатов собственных
исследований сделан анализ влияния агротехнических приемов на
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ограничение вредоносности фитопатогенных организмов в посевах озимого рапса. Показано, что агротехническому методу принадлежит ведущее место в защите растений, особенно в условиях резкого увеличения
посевных площадей рапса.
Векленко Ю. А. Влияние мероприятий поверхностного улучшения
на продуктивность старосеяных травостоев при разных способах их использования // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Исследуются технологические приемы поверхностного улучшения
сеяных кормовых угодий на суходолах Лесостепи. Доказано, что наиболее
экономически выгодными и энергетически целесообразными являются
простые доступные мероприятия естественного самовосстановления агрофитоценозов путем обсеменения трав раз в четыре года. Самой быстрой
отдачей, но при значительно высших затратах, отмечена минеральная система удобрения. Разрушение дернины травостоев с целью подсева злаковых или бобовых компонентов в засушливых условиях оказалось неэффективным.
Кургак В. Г., Товстошкур В. М.. Продуктивность бобово-злаковых
травостоев при залужении суходолов Левобережной Лесостепи // Корми і
кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Показаны результаты трехлетних исследований по изучению влияния типа травостоя при разных системах удобрения на продуктивность
суходольных лугов по годам пользования, накопление симбиотического
азота, окупаемость минерального азота, ботанический и химический состав корма. Установлено преимущество сеяных люцерно – и эспарцетозлакового травостоев. Они обеспечили получение с 1 га 99,7-115,0 ц сухого
вещества и 14,9-21,0 ц сырого протеина.
Конык Г. С., , Глодан Л. З., Хомяк М. М. Многолетние бобовые
травы – источник кормового белка // Корми і кормовиробництво. – 2008.
– Вип. 63 – С.
Изложены результаты трёхлетних исследований производительности и химического состава клевера лугового, клевера ползучего, клевера
гибридного, лядвенца рогатого, люцерны посевной и козлятника восточного. Выделены источники с высоким уровнем ценных признаков и полноценных в кормовом отношении, которые могут быть использованы как
исходный материал для создания высокобелковых сортов.
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Бова В. М., Гратило О. Д. Подбор многолетних и однолетних трав
при создании пастбищного конвейера для большого рогатого скота и овец
в Присывашьи // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Рассмотрены вопросы создания пастбищ на природных кормовых
угодьях Присывашья. Подобраны многолетние травосмеси с разными
сроками использования, которые в сочетании с однолетними кормовыми
культурами обеспечивают конвейерное поступление пастбищных кормов
в весенне–летний и осенний периоды.
Горковенко Л. Г., Осецкий С. И, Сторожик Э. С. Перспективы
внедрения в производство бобовых трав из массивов Чорногоры в
Украинских Карпатах и Черногоры на Северо-Западном Кавказе // Корми
і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Из 14-ти родов альпийских и субальпийских бобовых трав СевероКавказского и Карпатского плато Черногоры общими для обеих горных
систем являются 6 или 43 %, а из 56 видов – 9 или 16 %. При этом на
Кавказе произрастает 45 видов бобовых, а в Карпатах – 20. Рассмотрены
важнейшие показатели продуктивности и питательности перспективных
для внедрения в производство видов.
Стецюк Н. Г. Кормовая и семенная продуктивность многолетних
луговых злаков на мелиорированных органогенных почвах Западного
Полесья // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
На основании многолетних исследований изучено потенциал кормовой и семенной продуктивности, динамику урожайности по годам использования травостоя и продуктивное долголетие многолетних луговых злаков разных биоэкологических групп в одновидовых посевах на мелиорированных торфяных почвах.
Демидась Г. І., Драбик В. Ф. Биоэнергетическая эффективность
пожнивных посевов // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Рассмотрены вопросы энергетической эффективности пожнивных
посевов.
Присяжнюк В. В. Рост растений кукурузы в совместных посевах с
зернобобовыми, в зависимости от густоты стояния компонентов // Корми
і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
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Представлены экспериментальные данные относительно динамики
высоты растений ранней и среднеспелой кукурузы в совместных посевах
с соей и кормовыми бобами.
Буткуте Б. Изменчивость и влияние года и даты силосирования на
качество силоса из злаковых трав и кукурузы // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Цель данной работы – обобщить и сравнить данные по оценке кормовой ценности силоса, произведенного из злаковых трав в 1998-2006 гг.,
и кукурузного силоса, произведенного в 2004-2006 гг., а также оценить
влияние года и даты силосирования на качество зимнего корма. Качество
кукурузного силоса менее изменчивое по сравнению с вариацией качества
травяного силоса. По средним данным большинства показателей качество
кукурузного силоса улучшалось ежегодно: концентрации крахмала, сырого жира, энергии обмена увеличивалось, в то время как содержание клетчатки – уменьшалось. Среднее качество силоса злаковых трав в зависимости от года менялось лишь незначительно, однако ферментативное качество силоса улучшалось ежегодно. Силос злаковых трав, законсервированный до 20-ого мая, является наилучшего качества. Позже содержание
энергии обмена, сырого белка и переваримость органических веществ постоянно уменьшается почти до конца, т.е. до 20-25 июня. Дата силосирования влияла также и на качество кукурузного силоса, однако, менее значительно.
Бахмат О. М. Использование фотосинтетической активной радиации и формирование урожайности сортами сои в зависимости от способа
сева и удобрения в условиях западной Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво.–2008. – Вип. 63 – С.
Результатами проведённых исследований определено, что в условиях
западной Лесостепи Украины солнечную радиацию лучше поглощают
рядковые посевы сои, но это не обеспечивает соответственного прироста
урожайности, так как при широкорядном способе сева этой зернобобовой
культуры формируется повышенный уровень урожайности. Поэтому в
условиях региона наиболее целесообразно сеять сою сортом Артемида
широкорядным способом и вносить удобрения в норме N30P45K45.
Кунычак Г. И., Вивчарык В. И. Влияние основной обработки почвы на урожайность кормовых бобов // Корми і кормовиробництво. – 2008.
– Вип. 63 – С.
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Изучено влияние длительного применения различных систем основной обработки на физические свойства дерновооподзоленой поверхностно оглееной почвы. Установлен положительный эффект глубокого рыхления до 40 см по фону вспашки на глубину 14-16 см и дискования на глубину 8-10 см на улучшение физических свойств почвы и продуктивность
кормовых бобов.
Чоловський Ю. Н. Формирование индивидуальной и зерновой продуктивности люпина узколистного в зависимости от доз и сроков внесения
минеральных удобрений в условиях правобережной Лесостепи Украины //
Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Приведены результаты исследований по изучению особенностей
формирования показателей индивидуальной и зерновой продуктивности
люпина узколистного сортов Кристалл и Миртан от влияния доз минеральных удобрений и внекорневых подкормок Кристалоном коричневым
в условиях правобережной Лесостепи Украины.
Дмитрик П. М. Лабораторная схожесть семян фенхеля обыкновенного при разных условиях развития растений // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Определён механизм формирования разного качества семян в связи
со сроками созревания урожая и сформулированы принципы улучшения
его семенных свойств за счёт смены определённых технологических параметров.
Курнаев А. Н., Никитенко Л. Г., Сироватко К. М., Грицун А. В.,
Коваль С. С., Деркач Ю. С. Бигас О. В. Молочная продуктивность коров
при использовании в рационах сена с люцерны, заготовленного за рулонной технологией при повышенной влажности и использовании минерального консерванта // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Приведены результаты кормленческого опыта по определению продуктивного действия люцернового сена, заготовленного по рулонной технологии при повышенной влажности с использованием минерального
консерванта.
Установлено, что скармливание люцернового сена, заготовленного
по рулонной технологии при повышенной влажности, с использованием
минерального консерванта в составе рациона увеличивает молочную продуктивность коров на 11,95%, в сравнении со скармливанием сена, заготовленным по традиционной технологии (без консерванта) и на 27,69% в
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сравнении с хозяйственным рационом. Замена части кукурузного силоса
на сено способствовало повышению жирности на 5,98 та 6,57%, белковости на 8,2 та 9,4%, СОМО на 8,23 та 8,50%, плотности на 6,92 и 8,97%.
Затраты кормов на 1 кг надоенного 4% жирности молока составили 1,56,
1,33 и 1,28 кормовых единиц.
Коваль С. С., Деркач Ю. С. Изучение влияния семян яровой вики
на молочную продуктивность коров и качество молока // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
На основе проведённых исследований показано влияние яровой вики
на молочную продуктивность коров и качество молока. Производственная
проверка показала, что дерть или экструдат сои яровой вики даёт возможность получить высшую прибавку молока по сравнению с соей и горохом.
Тучик А. В. Рапсовый жмых в кормлении дойных коров // Корми і
кормовиробництво.–2008. – Вип. 63 – С.
Изложены результаты исследований по изучению влияния рапсового
жмыха на молочную продуктивность коров и качество молока.
Установлено, что скармливание коровам рапсового жмыха повышает жирность на 0,45% и белок на 0,12% в сравнении с контролем.
Хоришко В. Д., Кулик М. Ф., Жуков В. П., Гончар Т. А.
Технологические особенности заготовки силоса в буртах и курганах //
Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Представлены технологические параметры заготовки силоса из кукурузы поздних фаз вегетации в буртах и курганах. Даны сравнительные
показатели качества корма и эффективности технологического процесса
Адамень Ф. Ф., Радченко В. А. Резервы формирования сбалансированного рациона для животных, с целью обеспечения человека рациональным белковым питанием // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63
– С.
Рассмотрен вопрос энергетической эффективности пожнивных посевов.
Повозников Н. Г. Влияние типов кормления молодняка мясного
скота на эффективность использования им обменной энергии кормов //
Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
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Приведено обобщение отдельных компонентов питания в существующих нормах кормления молодняка мясного скота и представлены результаты исследований по изучению особенностей использования обменной
энергии кормов животными при различных типах кормления.
Шакула О. О. Стимуляция роста молодняка крупного рогатого скота
как элемента энергоресурсосберегающей технологии использования кормов // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Рассмотрены вопросы стимуляции роста как элемента энергосберегающей технологии использования кормов. На основе данных опыта установлено, что имплантация стимуляторов роста суктира, препарата СХ и
хлорпропамида повышает конверсию энергии, протеина и сухого вещества.
Стасюк О. К., Калетник Г. М., Шутяк О. В. Использование послеспиртовой сухой барды при откорме молодняка крупного рогатого скота //
Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Сухая послеспиртовая барда по содержанию питательных веществ
приравнивается к концентрированным кормам. Сухой послеспиртовой
бардой можно заменять концентрированные корма в составе рациона молодняка крупного рогатого скота. Установлено аналогичное продуктивное
действие сухой послеспиртовой барды сравнительно с гороховой дертью
при откорме молодняка крупного рогатого скота.
Чорнолата Л. П. Кукурузный концентрат – корм богатый содержанием питательных веществ // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип.
63 – С.
Изучено содержание основных питательных веществ в корме полученном при переработке кукурузного зерна на продовольственные цели.
Проведено сравнительную оценку химического состава кукурузного концентрата с традиционными кормами для свиней зерном ячменя, пшеницы,
кукурузы.
Бурлака В. А., Логвиненко Л. В., Сукненко Т. М. Динамика живой
массы поросят при использовании витамина U // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Рассмотрена возможность использования витамина метилметионинсульфоний хлорида (витамин U). Дополнительное обогащение рациона
поросят витамином U и капустой, в которой содержится природный витаКорми і кормовиробництво. 2008. Вип. 63.
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мин U в количестве 60 и 80 мг на голову в день, дало возможность увеличить живую массу на 13,4-10,1 и на 3,0–9,0%.
Бурлака В. А., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Влияние скармливания каолина и алунита на состояние структур желудка и кишечника
свиней // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63.– С.
Показано, что при скармливании алунита и каолина в рационе свиней
в количестве 3% от сухого вещества рациона не вызывало изменений в
массе желудка, тонкого и толстого кишечника свиней опытных групп.
Мамченко В. Ю. Баланс азота, кальция и фосфора при использовании комплексонов в рационах свиноматок // Корми і кормовиробництво. –
2008. – Вип. 63 – С.
Рассматривается обменный опыт на свиноматках большой белой породы. Установлено, что среднесуточный баланс азота, кальция, фосфора в
опытных группах был положительным за счет добавления к основному
рациону комплексонов.
Харкавлюк В. Е. Доступность минеральных веществ концентрированных кормов молодняком свиней крупной белой породы // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Представлены результаты исследований по доступности минеральных элементов злаковых концентрированных кормов молодняком свиней
крупной белой породы. Установлено, что наивысшей доступностью кальция при одинаковых условиях кормления характеризуется ячмень сорта
Бодрый, тритикале Укро и житница Розовская 7, а фосфора – ячмень СН28, тритикале Укро и житница сорта Розовская 7.
Заец А. П. Переваримость питательных веществ и баланс азота при
скармливании свиньям зерна кормовых бобов и сои новой технологии обработки // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Показано позитивное влияние обработанных по разработанной технологии кормовых бобов и сои на переваримость основных питательных
веществ рациона и баланс азота в организме свиней. Отмечено, что использование в кормлении свиней обработанных зернобобовых кормов
позитивно влияет на доступность питательных веществ корма и ретенцию
азота.
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Килимнюк А. И. Способы повышения полноценности протеина в
рационах свиней // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Приведены результаты диссертационного исследования по разработке и изучении эффективности способов повышения протеиновой питательности рационов свиней, которые составлены на основании разных
концентрированных кормов с добавлением кристаллических аминокислот
промышленного производства. Использование этих способов дает возможность увеличить среднесуточные привесы на 9 – 11,8% и снизить затраты кормов на 1 кг привеса на 0,55 – 0,67 кормовой единицы.
Обертюх Ю. В., Кулик М. Ф., Тучик А. В., Коваль С. С. Влияние
жмыха рапса и екструдированной вики на жирнокислотный состав молока
коров в сравнении с екструдированным горохом // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63. – С.
Представлены результаты исследований по влиянию жмыха рапса и
екструдированной вики на жирнокислотный состав молока коров в сравнении с екструдированным горохом. Показано достоверное снижение содержания олеиновой кислоты, недостоверное – стеариновой и незначительное повышение пальмитиновой, миристиновой и лауриновой кислот
при скармливании жмыха рапса. При скармливании екструдированной
вики достоверной разницы в жирнокислотном составе молока не выявлено.
Овсиенко А. И., Атаманюк. В. Д. Переваримость питательных веществ и баланс азота при скармливании овцам мелясы в сыпучем агрегатном состоянии // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Показано влияние комплексной добавки на основе мелясы на переваримость основных питательных веществ рациона и баланс азота в организме овец в зимне-стойловый период их содержания в сравнении с жидкой мелясой. Установлено, что комплексная добавка на основе мелясы
обеспечивает продолжительную ферментацию простых углеводов в рубце
овец, что является основанием к утверждению про увеличение синтеза
микробиального белка и увеличение продуктивности животных.
Березовский П. В., Химич О. В. Эффективность использования
новой кормовой добавки в сравнении с кормовым концентратом лизина
«Липрота» в кормлении поросят при выращивании // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
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Показано влияние новой кормовой добавки для свиней на основании
кормового концентрата лизина «Липрота» на интенсивность роста, развития и продуктивность животных, для этого было проведено научнохозяйственный опыт на поросятах при выращивании. Установлено, что
новая кормовая добавка для свиней на основании «Липрота» в сравнении
с использованием натурального кормового концентрата лизина обеспечивает лучшую интенсивность роста, развития и продуктивности животных
Бигун П. П. Использование кормовой добавки «Липроткалната» при
производстве продукции животноводства на территориях загрязнённых
радионуклидами // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Изучено влияние кормовой добавки «Липроткалната» на снижение
поступления радионуклидов в организм животных. Установлено, что
включение в рацион коров по 300, 400 и 500 г кормовой добавки способствует достоверному выведению радиоактивного цезия из организма животных.
Бурлака В. А., Шевчук В. Ф. Содержание протеина и ВМ в мясе при
выращивании слизняка HELIX в условиях промышленной фермы // Корми
і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Рассматриваются вопросы использования разнообразных кормовых
культур и экспериментального комбикорма в рационах слизняков HELIX
pomatia, их влияние на динамику содержания протеина и ВМ в мясе молодняка слизняков. Установлено, что использование белковых кормов и
кормовых добавок способствует улучшению протеинового состава мяса
слизняков на 27,7 %, увеличению количества сухого вещества на 6,6% и
уменьшению уровня тяжёлых металлов – свинца, кадмия, мышьяка и ртути относительно на 27,6–33,3–62,5 и 75%.
Каменщук Б. Д. Оценка биоэнергетического потенциала гибридов
кукурузы разных групп спелости // Корми і кормовиробництво. – 2008. –
Вип. 63 – С.
Приведены особенности гибридов кукурузы разных групп спелости
накапливать обменную энергию зерна при выращивании в Лесостепи
Украины.
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Непорочная О.Т. Горчичный и тыквенный жмых вместо подсолнечного шрота в комбикормах для кур-несушек // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63. – С. .
Использование горчичного и тыквенного жмыха и ферментного препарата Оллзайм SSF в рационах кур-несушек привело к повышению продуктивности на 2,8-12,7 %. Включение в комбикорм жмыхов и Оллзайма
SSF обеспечило увеличение переваримости в опытных группах протеина,
жира, клетчатки, улучшение доступности аминокислот.
Бабич–Побережная А. А., Ройченко Л. Г., Мацютевич В. С.
Кормопроизводство в контексте евроинтеграционного курса Украины //
Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63 – С.
Отображены актуальные проблемы развития кормопроизводства в
контексте вступления страны во Всемирную торговую организацию.
Представлен прогнозный объём кормов, который необходимо иметь под
запланированное Государственной целевой программой развитие производства мяса и молока.
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RESUME
Kamenschuk B. D. Estimation of the bioenergy potential hybrid maize //
Feed and Feed Production. – 2008. – Issue 63. – P. .
In article brought corn hybrid particularities of the different groups to
maturity to accumulate the fraudulent energy grain in Lesostep Ukraines.
Neporochna O.T. Mustard and pumpkin oil cakes instead of sunflower
shrot in the mixed fodders for laying hens // Feed and Feed Production. –
2008. – Issue 63. – P. .
The usage of mustard and pumpkin oil cakes and enzymic preparation of
Ollzaym SSF in rations of laying hens has given the possibility to increase birds
productivity by 2.8-12.7 per cent. The introduction of oil cakes and Ollzaym
SSF improved the digestibility by hens in the experimental groups of protein,
fat, cellulose, and amino acids accessibility.
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