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УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ СОЇ НА НАСІННЯ В УМОВАХ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Досліджено залежність формування урожаю насіння сої від способу
сівби та густоти рослин. Встановлено, що тільки оптимальне
співвідношення всіх компонентів структури урожаю та індивідуальної
продуктивності забезпечує одержання високого рівня урожайності
насіння сої.
Ключові слова: соя, спосіб сівби, густота рослин, структура рослин,
індивідуальна продуктивність, урожайність насіння.
Інтегральним показником, за яким оцінюють технологію вирощування сільськогосподарських культур є урожайність насіння, яка пов’язана з
структурою та індивідуальною продуктивністю рослин. Відповідно до
певних ґрунтово-кліматичних умов регіону, специфіки вегетаційного
періоду рослин та елементів технології вирощування відбуваються
відповідні зміни у формуванні структури врожаю сої [1, 2].
Слід відмітити, що індивідуальна продуктивність рослини – величина динамічна і визначається амплітудою зміни кількості насінин і бобів на
ній та їх масою. Крім цього необхідно зазначити, що кількість бобів на
одиниці площі є вихідною величиною для періоду цвітіння, тоді як
кількість насінин – для періоду наливання насіння, а маса 1000 насінин –
для періоду дозрівання [3].
Рівень урожайності насіння сої – це дуже складна властивість, яка
лише на 26 % зумовлюється можливостями генотипу[4]. Встановлено, що
насіннєва продуктивність сої значно залежить від технологічних прийомів
вирощування [5, 6, 7, 8, 9].
Проте суттєвий вплив на зміну структури та індивідуальної
продуктивності рослин і величину урожайності насіння сої має біологічна
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Verhunov V. A. History of agricultural research business as a component
of Ukrainian and French culture from the origin till the beginning of the XX
century: events, facts and personalities // Feed and Feed Producitons. – 2009.
– Issue 64. – P. 201-217.
Complementary influence of France on the origin, formation and
development of agricultural research business with its personalized content
is considered by the method of historical and scientific analysis of available
domestic monographs and periodicals.

Густота
рослин,
тис./га

Zhadorozha I. S. Development of trials in field fodder production in
social-economic conditions of 1930-1956th // Feed and Feed Producitons. –
2009. – Issue 64. – P. 191-200.
Formation and development of trials in field fodder production in socialeconomic development of Ukraine on the new basis oriented at industrialization
and collectivization of agriculture are elucidated.

Спосіб сівби

Derkach Y. S., Dykhtyaruk N. S. Influence of feeding of preparation
Probio-active on the productivity and digestive apparatus of young pigs // Feed
and Feed Production. – 2009. – Issue 64. – P. 185-190.
It is shown that feeding of biologically active fodder supplement Probioactive at the rate of 0,3 and 0,5 kg/t of concentrated fodders stimulates the
increase of average daily weight increase by 17,2–21,9 % and does not have
significant influence on morphological characteristics of the stomach and
intestine.

1. Структура рослин та індивідуальна продуктивність сої залежно від
способу сівби та густоти рослин (у середньому за 2002-2005 рр.)

Mospan A. M., Chepur S. S. Fodder productivity of perennial grasses in
plant composition of haylands and pastures of the mountain-forest belt of the
Carpathians // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 180-184.
Dynamics of changeability of indices of fodder productivity of perennial
grasses in composition of plant associations of laylands of the Carpathians’
mountain-forest belt under the influence of climatic factors and purposeful
agrotechnical measures of its improvement is elucidated.

Маса
насіння на
1 м2, г

mixtures, which included such grasses as: timothy (30%) + fescue (20%) +
pasture ryegrass (20%) + hybrid clover (35%) + bird’s-foot trefoil Ukrainian
(35% of the complete sowing rate) are presented.
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in conditions of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine // Feed and Feed
Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 120-126.
Results of researches on the study of the injuriousness of ambrosia and
development of chemical measures of its control in soybean are stated.
Patyka T. I., Рatyka V. P. Toxicgenic traits of enthomopathogenic
bacteria BACILLUS THURINGIENSIS // Feed and Feed Producitons. – 2009.
– Issue 64. – P. 126-135.
Toxigenic traits of enthomopathogenic bacteria Bacillus thuringiensis
with different level of producing enthomotoxins (crystal δ endomotoxin,
thermostable β-exotoxin) with the use of different test-insects of various types
(Lepidoptera, Diptera, Coleoptera) are analyzed. It is shown that enthomotoxic
metabolites of preparations based on Bt define specific composition of sensitive
insect-phytophages.
Movchan I. V. Dynamics of weed germination and its harmfulness in
maize sowings // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 136-142.
Results of researches on the study of the dynamics of weed germination
and its harmfulness in maize sown for grain are stated. It is established that weed
germination depends on weather conditions during sowing period and three
decades after sowing. Formation of the major number of germinated weeds has
been observed during the third decade of May – second decade of June.
It is established that maize plants have low compatibility to weeds.
Substantial reduction of the yield is observed when there are 10 plants/m2 of E.
cruss-galli L. or 15 plants/m2 of C. аlbum L.
Kovalenko T. M. Influence of semi-functional complex of microorganisms when growing clover on the productivity and energy aspects // Feed
and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 143-147.
It is stated that inoculation of clover seeds before microbe preparations
of nitrogen-fixing, phosphate-mobilizing bacteria and antagonists of
phytopathogenic microflora facilitates formation of active symbiotic system of
Rhizobium trifolii - Trifolium pratense L. and provides high level of energy
efficacy.
Zabarna T.A. Formation of leaf-stem and root mass of the secondyear clover in conditions of the right-bank Forest-Steppe // Feed and Feed
Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 148-155.
Researches have revealed the influence of mineral fertilizers, inoculation,
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де у1 – кількість насіння, шт./м2; х1 – ширина міжряддя, см; х2 – густота рослин, тис./га. Коефіцієнт множинної кореляції рівний R = 0,888.
Критерій значимості рівняння регресії F = 16,8206 (табличне значення F =
4,26).
у2 = 444,6659 – 0,5321х1 – 0,1393х2 ,
де у1 – маса насіння, г/м2; х1 – ширина міжряддя, см; х2 – густота рослин,
тис./га. Коефіцієнт множинної кореляції рівний R = 0,928. Критерій
значимості рівняння регресії F = 27,6987 (табличне значення F = 4,26).
Відмічено максимальну висоту прикріплення нижнього бобу (12,6
см) на варіанті із рядковим способом сівби (22 см) та густотою рослин 600
тис./га.
Між висотою прикріплення нижнього бобу та шириною міжряддя і
густотою рослин відмічено відповідно негативний зв’язок середньої сили
r = - 0,676 та позитивний зв'язок середньої сили r = 0,435.
Залежність даного показника від чинників, що досліджувались,
описується рівнянням регресії:
у = 10,7651 – 0,0316х1 + 0,0036х2,
де у – висота прикріплення нижнього бобу, см; х1 – ширина міжряддя,
см; х2 – густота рослин, тис./га. Коефіцієнт множинної кореляції рівний R
= 0,804. Критерій значимості рівняння регресії F = 8,2076 (табличне значення F = 4,26).
Спостереження показують, що ширина міжряддя та густота рослин
суттєво впливають на кількість гілок у рослин сої. У середньому за чотири
роки досліджень найбільша кількість гілок на одній рослині (5,5 шт.) сформувалась на варіанті з густотою рослин 300 тис./га та шириною міжряддя
70 см (табл. 2).
Між кількістю гілок та густотою рослин відмічено сильний негативний зв’язок. Коефіцієнт кореляції рівний r = - 0,913. Між шириною
міжряддя та кількістю гілок відмічений слабкий позитивний зв'язок (r =
0,343).
Залежність кількості гілок на рослині сої від ширини міжряддя та
густоти рослин описується рівнянням регресії:
у = 6,7856 + 0151х1 – 0,0070х2,
де у – кількість гілок, шт./рослину; х1 – ширина міжряддя, см; х2 –
густота рослин, тис./га. Коефіцієнт множинної кореляції рівний R = 0,975.
Критерій значимості рівняння регресії F = 85,9211 (табличне значення
F = 4,26).
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is offered.
Sokyrko P. H. Influence of soil tillage on the formation and work of
soybean photosynthetic apparatus // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue
64. – P. 70-77.
According to results of researches it is established that in average in
2006-2008 maximum area of leaf apparatus – 569,3 см2 per plant provided
combination in cultivation technology of such elements as ploughing PLN-335, presowing soil tillage by the combined aggregate АH-4 «Scorpion 1» and
seed inoculation.
To get high seed yield leaf area is not to be maximum, but big enough
and optimum for the functioning of photosynthetic apparatus on which
photosynthesis productivity and the yield depend – these parameters are
provided by the minimum system of soil tillage.
Kobak S. Y. Influence of fertilization system on grain productivity
formation of fodder beans in conditions of the right-bank Forest-Steppe of
Ukraine // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 77-84.
The influence of technological factors, particularly fertilization system
which included basic and presowing application of mineral fertilizers at the
rate of Р60К90, N30Р60К90, N60Р60К90 and outside root nutrition at the phase of
budding and green beans by liquid fertilizer ecoleaf standard on the process of
individual productivity formation and grain yield of fodder beans is considered
and analyzed.
Cholovsky Y. M. Productivity of lupine depending on the elements of
cultivation technology // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. –
P. 85-88.
Results of researches on the study of the dependence of lupine productivity
formation on the elements of cultivation technology are given.
Klymchuk A. V. Natural resistance of potato cultivars to pests and
diseases // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 89-93.
Results of researches on the study of natural resistance of potato cultivars
of Ukrainian and Dutch selection to pests and diseases are stated. Cultivars
having individual and complex resistance to researched pest organisms are
sorted out.
Kovalenko N. P., Yurkevych E. O. Yield capacity and productivity of
oil-yielding crops in different-course crop rotations of the southern Steppe of
228
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лин на одиниці площі та урожайністю насіння сої виявлено від’ємний
сильний зв’язок. Коефіцієнт кореляції рівний r = - 0,844.
Висновки. Таким чином, в умовах південно-західного Степу України
на чорноземах звичайних мало гумусних у середньому за роки досліджень
(2002-2005 рр.) найвищу урожайність насіння сої (2,65 та 2,67 т/га) одержали відповідно при сівбі сої рядковим способом з шириною міжряддя 22
см та густотою рослин 400 тис./га та при сівбі сої широкорядним способом
з міжряддями 45 см та густотою рослин 300 тис./га, що більше на 0,12 та
0,14 т/га порівняно з ділянками контрольного варіанта, де сівбу проводили
широкорядним способом з міжряддями 70 см та густотою рослин 400 тис./
га. Звуження ширини міжряддя з 70 см до 45 та 22 см сприяло збільшенню
рівня урожаю насіння сої. Поряд з цим, за сівби сої рядковим способом з
міжряддями 22 см дало змогу збільшити густоту рослин до 400 тис./га,
тоді як при сівбі широкорядним способом з міжряддями 45 та 70 см оптимальною густота рослин була 300 тис./га.
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RESUME
Petrychenko V. F., Drobitko O. M. Improvement of the model of the
technology of soybean cultivation for seed in conditions of the south-western
Steppe of Ukraine // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 3-10.
Dependence of soybean seed yield formation on the sowing method and
plant density is investigated. It is established that only optimum correlation of
all components of the yield structure and individual productivity provides high
yield soybean seed.
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ВПЛИВ ЗМІНИ МОРФОТИПУ НА СТРУКТУРУ
ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ГОРОХУ В
УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Buhayov V. D., Kondretenko M. I. Influence of the morphotype change
on the structure of grain productivity of pea cultivars in conditions of the rightbank Forest-Steppe of Ukraine // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue
64. – P. 11-18.
The problems of the level of the manifestation of structure traits of grain
productivity and yield capacity in groups of modern pea cultivars of halfleafless and leaf morphotypes are considered. Stability of these traits within
variety groups is assessed. Conclusion on the approximation of the level of
manifestation and changeability of the researched structure traits and yield
capacity both in the group of leaf and half-leafless cultivars is made.

Розглядаються питання рівня прояву ознак структури зернової
продуктивності і урожайності в групах сучасних сортів гороху
напівбезлисточкового і листочкового морфотипів. Проведена оцінка
стабільності цих ознак у межах груп сортів. Зроблено висновок про наближення рівня прояву та мінливості досліджуваних ознак та
урожайності як в групі листочкових, так і напівбезлисточкових сортів.
Обґрунтована доцільність переходу агроформувань на вирощування сучасних сортів напівбезлисточкового типу.
Ключові слова: горох, сорт, морфотип, ознаки, урожайність,
мінливість, структура продуктивності.

Babych A. A., Ivanyuk S. V., Babiy S. I. Index of ecological plasticity
of fodder bean cultivars // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. –
P. 18-24.
Assessment of the collection cultivar samples of fodder beans of Feed
Research Institute of the UAAS of different ecological and geographical origin
by ecological parameters of plasticity and stability as basic indicators of cultivar
adaptability to environmental changes is carried out.

У виробництві кормового білка одне з головних місць належить гороху. За наявності відповідного рівня агротехніки дана культура забезпечує
збір білка до 1 т/га і вище [1]. Однак, на відміну від зернових культур стебло гороху легко полягає, а в умовах надлишкового зволоження
характеризується стовбурінням, крім того при дозріванні відбуваються
втрати врожаю внаслідок осипання насіння [2]. З метою вирішення цих
проблем здійснюється удосконалення природи рослин гороху в потрібному
господарському напрямку. На сучасному етапі селекції цієї культури
найчастіше використовують мутантні гени af (напівбезлисточковий або
“вусатий ” тип листка), def (міцне прикріплення насіннєвої ніжки до
насінини) і det (ознака детермінантного росту), які контролюють,
відповідно, стійкість до полягання стебла, осипання насіння й переростання вегетативної маси [3-6]. Також важливим фактором ефективності вирощування гороху є підвищення рівня зернової продуктивності нових сортів,
адаптованих до різних ґрунтово – кліматичних умов [7]. Останнім часом
з’явилося багато нових сортів різних морфотипів вітчизняної та зарубіжної
селекції. Однак, існують наукові повідомлення, що сорти гороху зі

Maksymov A. M., Buhayov V. D. Selective-genetic assessment of
genotypes of Lucerne with the increased level of self-incompatibility in the
system of diallel crossings // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. –
P. 25-29.
Assessment of combinational ability of Lucerne genotypes by the traits:
yield of green mass and dry matter, foliation and seed productivity is given.
Genotypes which, according to research results, are considered to be the most
perspective when using in selective programs are sorted out.
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Установлено оптимальную дозу удобрений (N30Р60К60) для лядвенца
рогатого в монокультуре в условиях долговременной засухи и определено
оптимальный состав злаково-бобовой травосмеси на дерново-глеевой
почве. Проведено оценку качества корма лядвенца рогатого в чистых
посевах и в составе злаково-бобового компонента. Обеспеченность
кормовой единицы переваримым протеином составляет соответственно
165-170 и 100-115 г.
Молдован Ж. А. Продуктивное долголетие лядвенца рогатого
в пастбищных травостоях в условиях Лесостепи западной // Корми і
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 163-168.
Показаны изменения ботанического состава травостоев и их
продуктивности в зависимости от состава травосмесей. Установлено,
что продуктивное долголетие лядвенца рогатого в многокомпонентных
травосмесях составляет четыре и больше лет при условии достаточного
влагообеспечения.
Олифирович В. О. Повышение продуктивности луговых угодий
путем подсева бобового компонента на склоновых землях южной части
западной Лесостепи // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. –
С. 169-172.
Изложено и аргументировано результаты трехлетних исследований,
проведенных на склоновых землях южной части западной Лесостепи по
изучению влияния подсева лядвенца рогатого в травостои, из которых
полностью выпал клевер луговой и частично люцерна посевная.
Люшняк Н. В. Химический состав и кормовая продуктивность
травосмесей для залужения эродованной пашни // Корми і
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 173-179.
Приведены результаты трёхлетних исследований по изучению
продуктивности травосмесей для залужения склоновых земель,
предпосевной обработки и удобрения почвы, выведенных на
биологическую (10 – 15 лет) консервацию. При разных обработках почвы
перед посевом наивысший урожай (7–8 т/га) сухого вещества собрано на
травосмеси, в которую вводили такие травы: тимофеевка луговая (30%)
+ овсяница тростинная (20%) + райграс пастбищный (20%) + клевер
гибридный (35%) + лядвенец украинский (35% от полной нормы высева).

характеризувався 2006 рік, у той час як 2007 та 2008 рр. були більш посушливими. За температурним режимом 2006 рік мав показники близькі
до середніх багаторічних даних, а в 2007-2008 рр. спостерігалося незначне
перевищення суми ефективних температур відносно норми для даного
регіону.
У цілому за три роки дослідження більш сприятливі погодні умови для
культури гороху склалися в 2006 році і менш сприятливі - в 2007-2008 рр.
Результати дослідження. Проведені дослідження дали змогу зробити ряд узагальнень відносно ролі генів напівбезлисточкового або „вусатого ” типу листка при формуванні продукційного процесу. Зокрема, результати структурного аналізу сортів гороху за досліджуваними ознаками
свідчать про практично однакове вираження ознак структури зернової
продуктивності як у листочкових, так і у напівбезлисточкових форм у даному наборі сортів (табл. 1).
За роками досліджень ознаки „ кількість плодоносних вузлів стебла
і „кількість бобів на одну рослину” у напівбезлисточкових сортів мають
лише тенденцію до зменшення порівняно з листочковими. Так, у 2006 році
кількість плодоносних вузлів стебла становила 3,5±0,5 у листочкових і
3,3±0,4 у напівбезлисточкових, у 2007 - 2,1±0,2 і 2,0±0,2 та в 2008 рр. 3,8±0,5 і 3,6±0,9 шт. відповідно. Кількість бобів у 2006 році була на рівні
5,2±0,7 у листочкових і 4,8±0,9 у напівбезлисточкових, у 2007 - 2,9±0,5 і
2,7±0,2 та в 2008 рр. - 5,2±0,7 і 4,4±0,9 шт., відповідно.
Ознака „кількість насінин на одну рослину ” має практично однаковий рівень вираження як у листочкових, так і у напівбезлисточкових форм,
у той час як ознака „кількість насінин на один біб ” у напівбезлисточкових
сортів навіть має тенденцію до збільшення порівняно з листочковими. Так
у 2006 році кількість насінин на одну рослину становила 12,5±4,2 у листочкових і 13,4±2,3 у напівбезлисточкових, у 2007 - 9,8±1,2 і 9,9±0,9 та в
2008 рр. - 19,6±3,5 і 18,5±4,0 шт., відповідно. Кількість насінин на один біб
у 2 0 0 6 р о ц і бул а н а р і в н і 2 , 4 ± 0 , 5 у л и с точ ко в и х і 2 , 9 ± 0 , 2 у
напівбезлисточкових, у 2007 - 3,5±0,7 і 3,6±0,2 та в 2008 рр. - 3,7±0,5 і
4,2±0,6 шт., відповідно.
Урожайність зерна – складний показник, на який поряд з генетичними особливостями сортів у значній мірі впливають умови навколишнього
середовища. Взяті нами для вивчення сорти мали значну різницю за рівнем
врожайності, що і обумовило відносно низьку середню врожайність у
цілому по групах. Причиною цього є низька адаптивність частини сортів
до конкретних ґрунтово-кліматичних умов вирощування.

Моспан А. М., Чепур С. С. Кормовая продуктивность многолетних
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– Вип. 64. – С. 109-113.
Определено динамику формирования линейного роста растений
галеги восточной в период уборки первого и второго укосов. Установлено
урожайность листостебельной массы по укосах за разных способов
создания травостоя. Приведены результаты исследований процентного
содержания в корме урожая листостебельной массы растений галеги
восточной.
Дідора В. Г., Рибак М. Ф., Шваб С. Б. Продуктивность льна
масличного в зависимости от элементов технологии выращивания
в условиях Полесья // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. –
С. 113-120.
Отражен вопрос относительно выращивания льна масличного
на Полесье и влияния систем удобрения и норм высева ( 5.0, 7.5 и 10.0
млн. шт./га) на общую и техническую высоту растений и содержание
волокна в стеблях исследуемого сорта Орфей. Установлено, что наиболее
целесообразной нормой удобрений, которая обеспечивает получение
повышенного содержания волокна в стеблях, есть N34P80K90 на всех
исследуемых нормах высева семян.
Борона В. П., Карасевич В. В., Островський С. В., Чекалюк Т. М.
Вредоносность амброзии полыннолистной и химические мероприятия её
контроля в посевах сои в условиях правобережной Лесостепи Украины //
Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 120-126.
Изложены результаты исследований по изучению вредоносности
амброзии полыннолистной и разработке химических мероприятий её
контроля в посевах сои.
Патыка Т. И., Патыка В. П. Токсигенные свойства энтомопатогенных
бактерий BACILLUS THURINGIENSIS // Корми і кормовиробництво. –
2009. – Вип. 64. – С. 126-135.
Проанализовано токсигенные особенности энтомопатогенных
бактерий Bacillus thuringiensis с разным уровнем продуцирования
энтомотоксинов (кристаллического δ эндомотоксина, термостабильного
β-экзотоксина) с использованием тест-насекомых разных видов
(Lepidoptera, Diptera, Coleoptera). Показано, что энтомотоксические
метаболиты препаратов на основе Bt определяют видовой состав
чувствительных насекомых-фитофагов.
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сортів. Так ознака „довжина головного стебла ” у напівбезлисточкових
сортів мала лише тенденцію до зменшення порівняно з сортами листочкового морфотипу. В 2006 році вона була на рівні 95,0±15,2 у листочкових і
92,1±14,1 у напівбезлисточкових, у 2007 - 47,0±9,5 і 41,5±6,4 та в 2008 рр.
- 59,6±9,9 і 53,7±6,2 см, відповідно. Ознака „кількість міжвузлів стебла ”
мала протилежну тенденцію. У 2006 вона становила 17,1±1,4 у листочкових і 18,1±1,1 у напівбезлисточкових, у 2007 - 16,5±1,2 і 17,0±0,6 та в 2008
рр. - 16,2±1,2 і 17,6±0,9 шт., відповідно.
Окрім підвищення продуктивності першорядним завданням селекції
є стабілізація рівня врожайності сільськогосподарських культур [13]. У
нашій роботі проводило ся також вивчення мінливо сті прояву
досліджуваних ознак в обох групах сортів. З цією метою були використані
показники варіювання, а саме: розмах мінливості, стандартне відхилення
та коефіцієнт варіації. Відповідні показники за групами сортів наведені в
таблиці 2.
2. Порівняння мінливості прояву ознак структури зернової
продуктивності та урожайності у листочкових та
напівбезлисточкових сортів гороху (шт., у середньому за
2006-2008 рр.)
Ознаки,
урожайність
КПВС*
КБР
КНР
КНБ
У (ц/га)

Морфотип

Min

Max

Середнє

S

CV, %

1**

2,2

3,9

3,1

0,6

17,8

2

1,9

4,9

3,0

0,9

26,2

1

3,1

5,8

4,4

0,8

19,5

2

2,2

6,5

4,0

1,2

29,1

1

8,8

21,2

14,0

3,9

27,8

2

7,9

24,6

13,9

4,5

29,6

1

2,3

4,5

3,2

0,7

21,7

2

2,4

5,0

3,6

0,7

18,7

1

8,8

30,6

20,7

7,1

34,1

2

10,6

30,6

18,6

5,2

28,2

Примітка:* - позначення в табл. ** - 1 – листочкові сорти („звичайні ”); 2 напівбезлисточкові („вусаті ”).
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Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 55-61.
Изложены результаты трехлетних исследований по изучению
влияния предпосевной обработки семян, внекорневых подкормок в
период вегетации на формирование фотосинтетической и семенной
продуктивности раннеспелых сортов сои.

Проведені нами до слідження підтверджують високу
конкурентоспроможність деяких сучасних напівбезлисточкових
високотехнологічних сортів і доцільність переходу агроформувань на їх
вирощування.

Житкевич Н. В., Гнатюк Т. Т., Петриченко В. Ф., Патыка В. Ф.
Диагностика бактериальных патогенов сои // Корми і кормовиробництво.
– 2009. – Вип. 64. – С. 62-89.
Отражены итоги многолетней работы относительно проявления
симптомов поражения сои фитопатогенными бактериями и предложена
пятибалльная шкала для определения вирулентности основных
возбудителей бактериозов сои.
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листа //Сб. научных трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции.
– Л.: ВИР, 1990, т. 135. - С. 45-53.
9. Чекрыгин П. М. Селекция высокопродуктивных сортов гороха с
усатым типом листьев //Селекция и семеноводство. – Киев: Урожай, 1987.
– Вып. 63. – С. 52-54.
10. Новикова Н. Е. О влиянии редукции листьев на продуктивность
растений гороха //Селекция и семеноводство. – 2000. - № 2. – С. 4-7.

Сокирко П. Г. Влияние систем обработки почвы на формирование и
работу фотосинтетического аппарата сои // Корми і кормовиробництво. –
2009. – Вип. 64. – С. 70-77.
За результатами исследований установлено, что в среднем за 20062008 гг. максимальную площадь листового аппарата – 569,3 см2 на растение
обеспечивает сочетание в технологии выращивания таких элементов как
вспашка ПЛН-3-35, предпосевная обработка почвы комбинированным
агрегатом АГ-4 «Скорпион 1» и инокуляция семян.
Для получения высокого урожая семян нужна не максимальная
площадь листьев, а достаточно, чтобы она была умеренно большой, то
есть оптимальной для функционирования фотосинтетического аппарата,
от которого зависит продуктивность фотосинтеза, а соответственно
и урожай – данные параметры обеспечивает минимальная система
обработки почвы.
Кобак С. Я. Влияние системы удобрения на формирование зерновой
продуктивности бобов кормовых в условиях правобережной Лесостепи
Украины // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 77-84.
Рассмотрено и проанализировано влияние технологических
факторов, в частности системы удобрения, которая включала основное и
предпосевное внесение минеральных удобрений в норме Р60К90, N30Р60К90,
N60Р60К90 и внекорневой подкормки в фазах бутонизации и зелёных
бобов жидким удобрением еколист стандарт на процесс формирования
индивидуальной продуктивности и урожайности зерна бобов кормовых.
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АННОТАЦИИ
Петриченко В. Ф., Дробитько О. М. Усовершенствование модели
технологии выращивания сои на семена в условиях юго-западной Степи
Украины // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С.3-10.
Исследована зависимость формирования урожая семян сои от
способа посева и густоты растений. Установлено, что только оптимальное
соотношение всех компонентов структуры урожая и индивидуальной
продуктивности обеспечивает получение высокого уровня урожайности
семян сои.
Бугайов В. Д., Кондратенко М. И. Влияние изменения морфотипа
на структуру зерновой продуктивности сортов гороха в условиях
правобережной Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. –2009.
– Вип. 64. – С. 11-18.
Рассматриваются вопросы уровня проявления признаков структуры
зерновой продуктивности и урожайности в группах современных сортов
гороха полубезлисточкового и листочкового морфотипов. Проведена
оценка стабильности этих признаков в пределах групп сортов. Сделан
вывод о приближении уровня проявления и изменчивости исследованных
признаков структуры и урожайности как в группе листочковых, так и
полубезлисточковых сортов.
Бабич А. А., Иванюк С. В., Бабий С. И. Индекс экологической
пластичности сортов бобов кормовых // Корми і кормовиробництво. –
2009. – Вип. 64. – С. 18-24.
Проведено оценку коллекционных сортообразцов бобов кормовых
Института кормов УААН разного эколого-географического происхождения
по экологическим параметрам пластичности и стабильности, как
основными показателями адаптивности сорта к изменениям условий
среды.
Максимов А. М., Бугайов В. Д. Селекционно–генетическая
оценка генотипов люцерны посевной с повышенным уровнем
самонесовместимости в системе диалельных скрещиваний // Корми і
кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 25-29.
Дана оценка комбинационной способности генотипов люцерны
посевной за признаками: урожай зелёной массы и сухого вещества,
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оцінку цих параметрів і їх використання при відборах. A. D. Bradshaw
(1965) визначив пластичність як здатність генотипу змінювати значення
ознак у різних умовах середовища, а стабільність – як відсутність
пластичності [9].
Параметри адаптивності, тобто, екологічна пластичність та
екологічна стабільність, дають можливість прогнозувати адаптивні реакції
сортів при вирощуваннях їх у різних умовах [1, 3, 7].
Боби кормові, в значній мірі, характеризуються нестабільним рівнем
продуктивності за роками через відсутність пластичних сортів [4, 8].
Реалізація потенціальної продуктивності залежить від умов їх вирощування, а також від здатності рослин бобів кормових бути стійкими до
екологічних стресів [5, 6].
Стратегія розвитку селекції зернобобових культур має бути спрямована на зростання рівня продуктивності сортів, а також на підвищення
адаптивного потенціалу їх, який забезпечить екологічну стабільність [2].
Методика досліджень. Дослідження проводили в період 2003 -2006
рр. на полях лабораторії селекції сої і зернобобових культур у дослідному
господарстві “Бохоницьке” Інституту кормів УААН.
Для оцінки генотипів екологічної пластичності та стабільності вивчали 113 колекційних сортозразків бобів кормових. При цьому застосовували дисперсійний і регресійний аналізи, які запропонували S. G. Eberhart
і W. G. Russell (1966) [10, 11] та C. C. G. Tai (1971) [12]. Дані аналізи базуються на обчисленні коефіцієнта лінійної регресії основних господарськоцінних ознак вихідного матеріалу відповідно до градації екологічних
умов, які виражені середньою ознакою.
Коефіцієнт регресії (bi) характеризує середню реакцію сорту на зміну
умов середовища, показує його пластичність і дає можливість прогнозувати зміни ознаки, що досліджуються в межах норми реакції на умови
довкілля.
Для обчислення коефіцієнта лінійної регресії використовували формулу:

bi   xij i j / j j ,
2

j

де xij – урожайність i-го сорту в j-х умовах; ij – індекс середовища
для j-го року досліджень.
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регресії, що дає можливість побудувати графік для візуальної оцінки
пластичності (рис. 1.).
З а вд я к и мат е мат и ч н і й о б р о б ц і о з н а к „ в и с от а р о с л и н ” і
„продуктивність зеленої маси ” виведено рівняння регресії, відповідно y=
x+73,486 і y= x+64,855. На основі них встановлені індекс екологічної
пластичності та зміну даних ознак від зміни середовища.
У результаті наших досліджень відмічено, що за ознакою „висота
рослин” в усіх сортозразків, за винятком Horse beans (b= 0,65), коефіцієнт
регресії був у межах 0,75-1,50, що свідчить про високу екологічну
пластичність колекційних сортозразків бобів кормових. Боби кормові за
ознакою „продуктивність зеленої маси ” також характеризуються високою
екологічною пластичністю, у 107 сортозразків він був b>0,75. До нейтрального типу умовно можна віднести сортозразки: Fribo (b= 0,65), Б/н №
1741 (b= 0,67), Харчові боби (b= 0,70) і Giza 4 (b= 0,74), у яких b< 0,75.
Серед колекційних сортозразків бобів кормових нами було виділено
найбільш стабільні сортозразки за ознаками, що досліджувалися. За ознакою „висота рослин” найбільш стабільними є сортозразки: Horse beans
(S2= 217,0), Місцеві № 1360 (S2 = 302,7), Харчові боби (S2= 326,0), Б/н №
1688 (S2= 328,7), Куверта (S2= 338,9) і Северинівські (S2= 355,0). Слід
відмітити, що дані сортозразки не виділялися значною висотою.
Високорослі сортозразки, в середньому за роки досліджень, були найбільш
нестабільними, а саме: Кінський біб № 1158 (93,3 см) (S2= 784,9), Galo
(93,0 см) (S2= 840,0) і Stella (91,5 см) (S2= 761,0). Самими стабільними сортозразками за ознакою „продуктивність зеленої маси ” виділилися Cargo
(S2= 114,0), Fribo (S2= 119,9) і Б/н № 1741 (S2= 127,1). При цьому, дані сортозразки не характеризуються високою продуктивністю зеленої маси,
тому не мають практичної селекційної цінності.
Найбільшу насіннєву продуктивність бобів кормових упродовж
досліджень спостерігали в 2006 році, де індекс середовища даної ознаки
був максимальним (І2006= 1,7). Несприятливі умови були у 2005 р. (І2005=
-1,9) (рис. 2.).
При математичній обробці показників насіннєвої продуктивності виведено рівняння регресії, у= х+16,456, за допомогою якого встановлені індекс
екологічної пластичності та зміну даної ознаки від зміни середовища.
Дослідженнями встановлено, що в умовах правобережного Лісостепу
45,5 % колекційних сортозразків відносяться до інтенсивного типу
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(коефіцієнти регресії яких перевищували одиницю), за насіннєвою
продуктивністю вони добре реагували на сприятливі умови довкілля.
Сортозразки: Horse beans (Німеччина), Йигова (Естонія), Б/н № 7
(Україна), Webo (Болгарія), Беркут (Україна) в умовах 2003-2006 рр. характеризувалися середнім рівнем екологічної пластичності, коефіцієнти
регресії (b) яких відповідно становили: 0,20, 0,34, 0,37, та 0,48. Високим
рівнем екологічної пластичності характеризуються сортозразки: Оріон
(Україна), Харчові боби (США), Янтарні (Росія), коефіцієнти регресії (b)
яких відповідно становили: 2,95, 2,06 1,71, але через низьку адаптацію до
конкретних умов представляють меншу практичну селекційну цінність.
Низькі значення варіанси стабільності та коефіцієнту регресії у
сортозразків: Йигова (S2= 0,3, b= 0,34), Б/н № 7 (S2= 0,4, b= 0,37), Webo (S2=
0,4, b= 0,48) вказують на високу стабільність прояву даної ознаки.
Отримані дані свідчать, що самі продуктивні сортозразки: Оріон –
21,9, Var nabor – 19,7 та Янтарні – 18,9 г/росл. є найбільш нестабільними
за рівнем індивідуальної продуктивності, при цьому варіанси стабільності
(S2) відповідно становили 27,3, 10,1, 12,4.
Висновки. Проведений аналіз за параметрами пластичності та
стабільності дав змогу оцінити і визначити реакцію колекційних
сортозразків бобів кормових на умови довкілля. Дослідженнями встановлено, що самі продуктивні сортозразки належали до групи інтенсивного
типу, що різко реагують на зміну умов середовища.
Джерелами для створення сортів з цінним комплексом адаптивності
є сортозразки:
– за ознакою „висота рослини”: Horse beans (Нідерланди), Місцеві
№ 1360 (Латвія), Харчові боби (США), Б/н № 1688 (Франція), Куверта
(Латвія) і Северинівські (Україна);
– за ознакою „продуктивність зеленої маси” Fribo (Німеччина), Б/н
№ 1741 (Україна), Харчові боби (США) і Giza 4 (Єгипет);
– за ознакою „маса насіння з рослини”; Horse beans (Німеччина),
Йигова (Естонія), Б/н № 7 (Україна), Webo (Болгарія), Беркут (Україна).
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адаптації до умов українських земель дали можливість суттєво підвищити
продуктивність полів і галузі тваринництва. Так, для прикладу, якщо на
Полтавщині до заснування першої постійно діючої інституції у 1884 році –
Полтавського дослідного поля середня врожайність зернових становила 7
ц/га, то за період 1897 – 1906 рр. у дрібних господарствах вона досягла 8,4
ц/га, а великих – 11,3 ц/га, станом на 1913 р. ця цифра досягла показника
13 ц/га.
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СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ГЕНОТИПІВ
ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ
САМОНЕСУМІСНОСТІ В СИСТЕМІ ДІАЛЕЛЬНИХ
СХРЕЩУВАНЬ
Дана оцінка комбінаційної здатності сортозразків люцерни посівної
за ознаками: урожай зеленої маси та сухої речовини, облиствленість і
насіннєва продуктивність. Виділені сортозразки, які за даними досліджень є найбільш перспективними для використання в селекційних програмах.
Ключові слова: люцерна, комбінаційна здатність, генотип, варіанса.
Серед багаторічних бобових культур важливе місце належить
люцерні, яка є головною фуражною культурою для скотарства у багатьох
країнах світу.
Вирощується люцерна на всіх континентах земної кулі на площі понад 32,2 млн. га [3]. До 1991 року до світових лідерів люцерно сіяння
входила Україна із загальною площею посіву понад 1,77 млн. га і перспективою їх розширення до 3,0 млн. га. На жаль за останнє десятиріччя
посівні площі люцерни різко скоротилися і на сьогоднішній час складають
400-600 тис. га [2]. Таке явище вкрай негативно вплинуло як на забезпечення тваринництва високоякісними кормами, так і на відновлення
родючості ґрунтів. Тому, дана проблема потребує термінового загальнодержавного вирішення.
Відновленню і розширенню посівних площ люцерни мають активно
посприяти і вчені селекціонери шляхом створення нових високопродуктивних сортів, налагодження виробництва достатньої кількості насіння,
постійним інформаційним забезпеченням.
Аналітичний огляд генетичного підвищення урожайності люцерни
за рахунок селекції виглядає досить скромно (≈15%) у порівнянні із досягненнями по таких культурах як кукурудза, озима пшениця, ячмінь, де
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1969), нащадка королівської родини Каролінгів і одного з фундаторів
української зоологічної науки професора М. В. Шарлеменя (1887 – 1970),
відомого селекціонера професора Д. Ф. Лихваря (1902 – 1986), до речі,
кузена видатного французького артиста балету і балетмейстера Сержа
Лифаря [51], сина француженки О. Г. Алешо (1891 – 1923), який разом із
В.І. Вернадським став одним із фундаторів предтечі сучасної Української
академії наук у вигляді Сільськогосподарського наукового комітету України
[52] та багато інших.
Якщо говорити про окремий регіон України, де найбільшою
мірою вплинула генеруюча сільськогосподарська думка із Франції,
то це, безперечно, Кримський півострів із його перлинами на кшталт
всесвітньовідомого Нікітського ботанічного саду, 200-річчя заснування
якого припадає на 2012 рік. Його відкриття відбулося багато в чому
завдячуючи правнуку маршала Франції кардинала де Рішельє – Дюку де
Рішельє, який на схилі життя був прем’єр-міністром Франції. Саме він
затвердив перший науково-організаційний план саду і вніс власні 1 000
руб. на його облаштування. Після повернення до Франції у 1814 р. герцог
постійно надсилав до саду різноманітний садивний та квітковий матеріал за
власний кошт. Не менш важливу роль для Криму та усього півдня України
відіграли три французи – Рув’є, Вассаль і Міллер, які започаткували у 1804
– 1805 рр. російське і, зрозуміло, українське тонкорунне вівчарство [53], і
таких прикладів можна навести безліч.
Справу 15 сімей французів-виноградарів на чолі з Луї Венсенном
Тарданом, що 29 жовтня 1822 р. заснували біля Акермана колонію Шабо
і вже у 60-х роках ХІХ ст. виготовляли одні з кращих вин, у незалежній
Україні продовжує їхній співвітчизник, парфумер за фахом, Локере,
який сьогодні успішно реалізує невеликими партіями ексклюзивні вина
«Мерло», «Каберне Совіньйон», «Тільтікурук», «Совіньйон».
Успіхи м’ясному тваринництву на українських землях наприкінці ХІХ
– початку ХХ ст. принесли схрещування української худоби з породами із
Франції. Велику кількість нагород всеросійських і міжнародних виставок
мав шаролезько-український шестилітній віл вагою 71 пуд заводу Е. К.
Бродського [54]. І сьогодні, завдячуючи Асоціації розвитку міжнародного
обміну сільськогосподарськими продуктами і технікою (АДЕПТА), ця
робота налагоджується в незалежній Україні.
Висновки. Детальніше все спільне історичне минуле викладено у
спеціальному нарисі «Агрономія і становлення науки про тваринництво
на теренах України та Франції» [2]. За підсумками цієї багаторічної роботи
вперше в історії взаємин України та Франції розроблено періодизацію,
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продуктивність. Для оцінки комбінаційної здатності використовувався
третій метод Гриффінга.
За допомогою отриманих показників ефектів ЗКЗ та СКЗ визначилися варіанси. Шляхом порівняння варіанс ЗКЗ та СКЗ знаходили
співвідношення адитивних та неадитивних ефектів генів у детермінуванні
господарсько – цінних ознак у генотипів, що вивчаються.
Результати дослідження та їх обговорення. Урожайність зеленої
маси. Аналіз одержаних даних свідчить, що за період досліджень високу
загальну комбінаційну здатність виявили генотипи №2/07 (Регіна) ĝі=49,5
та №3/07 (Жидруне) ĝі=24,9 (табл.1).
1. Оцінка ефектів загальної (gi), варіанс загальної (σ2 gi) та
специфічної (σ2 Si) комбінаційної здатності генотипів люцерни
посівної за ознакою “урожай зеленої маси ”
№ генотипу / походження
№1/07 (Grilu)
№2/07 (Регіна)
№3/07 (Жидруне)
№4/07 (Ярославна)
№5/07 (Vika)
№6/07 (Синюха)
№7/07 (Mega)
НІР0,05

gi
-11,3
49,5
24,9
-11,2
-22,7
-25,6
-3,4
0,4

σ2 gi
σ2 Si
127,6
2348,3
2450,2
1630,6
620,5
485,2
127,4
626,2
518,9
1316,7
657,4
813,9
11,5
1308,9
g^i-g^j 0,6

При цьому варіанса загальної комбінаційної здатності (σ 2gi) більша
за варіансу специфічної комбінаційної здатності (σ 2si ), що свідчить про те,
що у даних генотипів успадкування ознаки продуктивності вегетативної
маси контролюється адитивними ефектами генів та про перспективність
використання їх у створенні синтетичних популяцій. Низькою ЗКЗ
відрізнялись інші генотипи, але варіанси СКЗ в них мали великі значення
σ2gi< σ2si. Не дивлячись на те, що вони є непридатними для створення синтетичного гібридного сорту, вони можуть використовуватись для виведення високоврожайних комбінацій.
Суха речовина. З таблиці 2 видно, що високу загальну комбінаційну
здатність мають генотипи – №2/07 (Регіна) (ĝі=0,31) та №3/07 (Жидруне)
(ĝі=0,32), низьку – №1/07 Grilu (ĝі=-0,11), №4/07 (Ярославна) (ĝі=-0,13),
№7/07 (Mega) (ĝі=-0,06). У досліджуваних генотипів при успадкуванні
ознаки сухої речовини відіграють гени з домінантними і можливо
епістатичними ефектами (σ 2gi< σ 2si).
Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

27

вирощували яблука, груші, волоські горіхи, вишні, сливи, виноград. Перші
літописи про плодівництво були написані у Х–ХІ ст. за князів Володимира
Святославовича та його сина Ярослава Мудрого [39]. Донька останнього
– Анна вийшла заміж за короля Франції Генріха І у 1049 р., і таким чином
через неї окремі з них потрапили спочатку до Франції, а потім поширились
у Європі. Але на цьому пріоритети України щодо організаційних засад
становлення й розвитку сільськогосподарської дослідної справи фактично
завершуються. Далі, починаючи з кінця XVIII ст., все перебирає на себе
більш освічена у культурному відношенні Франція та її громадяни. Відлік
її впливів на розвиток української нації слід почати із створення першої
карти та атласу України Гійомом Левассером де Бопланом (1600 – 1673)
протягом 1648 – 1650 рр., що сприяло утвердженню назви «Україна» у
світовій картографічній практиці. Наступним кроком стало повсякденне
запровадження французької мови в країні, завдячуючи останньому
гетьману Лівобережної України графові К. Г. Розумовському (1723 –
1803), який після повернення із навчання у Франції у віці 18 років став
президентом Російської Академії Наук і перебував на цій посаді понад
п’ятдесят років [40]. Далі – більше. Олександр І, вчителем якого був француз
Фредерік Цезар де ля Гарпа [41], видає законодавчий акт «Попередні
правила народної освіти», яким з 1803 року запроваджує як в Імперії, так
і на українських землях французьку модель організації освіти з такими
основними підходами: 1) централізоване управління; 2) помірна плата за
навчання; 3) авторитарний стиль управління і, головне, 4) фінансування
державою всієї системи організації освіти, що спиралась на принципи
меритократизму. Це дало змогу запровадити в країні й вищу агрономічну
освіту, з якої згодом і виділилася сільськогосподарська дослідна справа. В її
основу як організації було покладено діяльність першої у світі структурної
інституалізованої форми – дослідної агрономічної станції, правильніше
– хімічної дослідної станції, заснованої в 1835 р. Жан-Батистом Буссенго
(1802 – 1887) у власному маєтку Бехельброні. Таким чином, знайшла своє
реальне організаційне впровадження наука «агрономія», визначення якої
вперше у світі сформулював теж француз – абат Ф. Розьє у 1785 р. [42], а
згодом як елемент еволюції або спеціалізації знань – зоотехнія, що згідно
з визначенням її автора професора Версальського аграрного інституту Ж.
Бодемана з 1848 р. вважається «наукою про технологію живих машин»
[43]. До речі, й інші піонерські організаційні відкриття із Франції ще до
агрохімічної станції Буссенго успішно репрезентувались на українських
землях, а саме: 1) сільськогосподарський конкурс, який вперше у Європі
провів маркіз де Тюрбіі у 1775 р. та 2) зразкова ферма, засновниками якої у
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3. Оцінка ефектів загальної (gi), варіанс загальної (σ2 gi) та
специфічної (σ2 Si) комбінаційної здатності генотипів люцерни
посівної за ознакою “урожайність насіння ”
№ генотипу / походження
№1/07 (Grilu)
№2/07 (Регіна)
№3/07 (Жидруне)
№4/07 (Ярославна)
№5/07 (Vika)
№6/07 (Синюха)
№7/07 (Mega)
НІР0,05

gi
1,24
0,57
-0,30
-0,75
0,01
0,01
-0,78
0,01

σ2 gi
1,5
0,3
0,1
0,6
0,0001
0,0001
0,6

σ2 Si
2,3
2,2
2,9
0,6
1,2
0,4
-0,5
g^i-g^j 0,02

Висновки. Таким чином, більшість вивчених генотипів мають
суттєву комбінаційну здатність по ряду ознак. При аналізі досліджуваного
матеріалу встановлена генетична неоднорідність генотипів люцерни
посівної. Слід звернути увагу на високу ЗКЗ за ознаками “урожайність
зеленої маси ”, “насіннєва продуктивність ”, “суха речовина ” у генотипів
№2/07 (Регіна) та №3/07 (Жидруне).
Аналіз варіанс СКЗ поряд з даними по ЗКЗ дає можливість намітити
ефективні шляхи подальшого використання кожного генотипу.
Генотипи з низькою оцінкою ЗКЗ і високими варіансами СКЗ не слід
бракувати і виключати із селекційного процесу, так як при схрещуванні з
іншими генотипами вони дають хороші гібридні комбінації.
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й взагалі державність. Як доводить еволюційний досвід розвинутих країн
світу, без гідного науково-освітнього забезпечення годі й говорити про
високоефективне сільське господарство. В пошуку своєї оптимальності
майбутнього через багатовекторність зовнішньої політики України варто
не сліпо копіювати досвід США, який відверто нав’язується, а повернутись
до власної історії, коли в складі Російської імперії українські землі давали
стільки сільськогосподарської продукції високої якості, що країна входила
в першу п’ятірку її експортерів. Багато в чому це було досягнуто завдяки
відпрацьованій, завдячуючи знанням із Франції, системі галузевого
дослідництва.
Варто в загальних рисах розглянути передумови появи
сільськогосподарської дослідної справи як складової культури обох націй та
галузі знань. Як твердить Біблія, «спочатку було Слово…» або досвід через
нього. Один із перших методологів вітчизняного дослідництва для потреб
агрономії професор І. О. Стебут, який у 50-х р. ХІХ ст. удосконалював
знання у Франції, у своїй промові при відкритті Першого з’їзду із
сільськогосподарської дослідної справи у Санкт-Петербурзі 13 грудня
1901 р. стверджував, що досвід: «…также древен, как само земледелие,
но первоначально этот опыт, так сказать, навязывался земледельцу
помимо его воли, и тем не менее этому последнему, не лишённому
наблюдательности, служил нередко указанием для его дальнейших
действий. Накопляясь веками, он был долгое время единственным
источником сельскохозяйственных знаний, которые таким образом и по
своему существу и вследствие разобщённости человеческого общества в
то время имели преимущественно местное значение» [33].
Таким чином, від 13 тис. років до н. е. і до XV ст. формувалася
філософія цієї галузі знань. Багато в чому, завдячуючи працям видатних
французьких учених – Бернара Палессі (1510 – 1589), Олів’є де Серна, Е.
Маріотта (1620 – 1684), фізіократів Франсуа Кене (1694 – 1774) і А. Тюрбо
(1727 – 1781), Анн Робера Жака Тюрбо (1727 – 1781), а також вітчизняних
вчених М. В. Ломоносова (1711 – 1765), І. М. Комова (1750 – 1792), М. І.
Афоніна (1739 – 1810) і його учня, який довгий час творив на українських
землях, - М. І. Ліванова (1739 – 1800) та багатьох інших, були закладені
підвалини появи методичного підґрунтя, що втілилося у морфологогенетичному ґрунтознавстві, яке перше у світі теоретично і практично
сформував геніальний російський вчений професор В. В. Докучаєв
(1846–1903) у своїй праці «Русский чорнозём», що була надрукована у
1883 р. Саме це підґрунтя перевело сільськогосподарську науку з розряду
прикладних у розряд фундаментальних, яка сьогодні є наймолодшою
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ження, які найважче виявити через складнощі, що пов’язані із
внутрішньоклітинним паразитизмом та латентною формою ураження.
На даний час у насінництві картоплі існують такі методи визначення
вірусної інфекції: візуальний, серологічний (крапельна серодіагностика,
імуноферментний аналіз), індикаторний та індексації вічок бульб. Серед
перерахованих методів діагностики вірусної інфекції найбільшого поширення набув метод імуноферментного аналізу.
Імуноферментний аналіз (ІФА) може виявити патоген у малих
концентраціях (до 1 нг/мл) як в рослинах, так і в посівному матеріалі на
ранніх стадіях інфекції. Це дає змогу діагностувати одночасно широкий
спектр штамів вірусів різної морфології, вивчати структуру та філогенію
різних таксономічних груп фітовірусів та встановити серологічну
спорідненість виділених ізолятів. За допомогою цього методу можливе
проведення своєчасного вибракування хворого та добір здорового
насіннєвого матеріалу. Метод ІФА заснований на використанні антигенів
та антитіл, мічених ферментами. Антитіло виступає в якості специфічного
детектора, а фермент в якості маркера імуноферментної реакції, за допомогою якого візуалізується утворення комплексів. По забарвленню субстрату говорять про кількість компонентів реакції антиген-антитіло, які
вступають у взаємодію.
При діагностиці вірусної інфекції методом ІФА існує два незалежних
методи: ідентифікація антигену і виявлення антитіл.
Перший полягає в ідентифікації вірусного антигену в пробах, а другий – у виявленні антитіл до вірусних антигенів. Детекція антигену дає
змогу виявити вірусоносійство, в той час як детекція антитіл виявляє
реакцію імунної системи організму рослини при контакті з вірусом і не дає
можливості точно встановити специфічність вірусної інфекції [1].
Для ідентифікації вірусних антигенів як правило використовують
схему “подвійного антитільного сендвіча”. Вперше застосування
“подвійного антитільного сендвіча” з використанням поліклональної сироватки для виявлення НВs-антигена було описано в 1976 – 1977 рр.
При виявленні антитіл до вірусних антигенів традиційною є схема
“не прямого сендвіча”. Як і в попередньому варіанті, однією з основних
проблем є отримання високочутливих вірусних антигенів. При
використанні інактивованого вірусу і очистці вірусного матеріалу в цукровому градієнті вдалось отримати достатньо чистий вірусний матеріал який
можна використовувати у створенні ІФА тест-систем, що мають достатню
чутливість і специфічність [2].
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скотарі та землероби для розв’язання щоденних проблем, про які говорять
як «хлеб насущный». Саме в цей період, як вважають, зароджуються перші
цивілізації й поняття «сільське господарство». Таке бачення еволюції
розглядав відомий французький ботанік-географ Альфонс Декандоль
у своїй знаменитій праці «Походження культурних рослин», старший
брат Нобелівського лауреата Іллі Мечникова – Лев у праці «Цивілізація
і великі історичні ріки». Інший француз – Леонже у своїй монографії,
що була надрукована в 1815 р. у Парижі, стверджував про пріоритет
землеробства по відношенню до тваринництва [24]. Інший принциповий
підхід до зародження сільського господарства висловив геніальний вчений
академік М. І. Вавилов. Він писав: «долины рек не колыбель цивилизации.
Человечество спустилось в низины лишь в пору своего отрочества.
Земледелие зародилось несравненно раньше, когда не было и намёка на
цивилизацию, когда наши предки едва обзавелись членораздельной речью.
Всё это произошло в горах, там, где разнообразие природных условий
от пустыни до оазиса, от каменных осыпей до богатых перегноем
альпийских лугов, породило изобилие растительных форм, где бегущие с
ледников ручьи позволяли древнему человеку самым примитивным образом
устраивать самотечный полив своих первых маленьких плантаций» [25].
При цьому він, як розробник теорії Центрів походження культурних рослин
та автор закону гомологічних рядів, теж відстоює тезу, що землеробство
породило тваринництво. До речі, про таке стверджує і Біблія, яка пише,
що, як і «скотов, гадов и зверей земных по роду их», земля створила
людину в шостий день творіння по велінню Бога (див. Бытие 1.25). Бог
«вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (див.
Бытие 2.7). Творець повелів йому «возделывать и хранить Эдемский
сад», або бути землеробом, а вже потім скотарем. Слід сказати, що один
з основних релігійних знаків – хрест або символ безсмертя Бога – Сонце,
який щовечора помирав, а на світанку знову народжувався…», на думку В.
Мойсеєнка, вперше «…з’явився ще в палеоліті 12-15 тисяч років тому на
стінах гротів і печер Франції…». Дослідник, з посиланням на російського
шумерознавця А. Кифишина, говорить, що існує ще одне значення цього
символу, як «правитель» або «старший». Згодом, більше 10 тисяч років
тому, піктограма «правитель» разом з іншими була «…привнесена з
Півдня Франції до святилища Кам’яна Могила в українському Приазов’ї»
[26]. Але незважаючи на такі, здавалося б, принципові розбіжності й
бачення в еволюції живої та неживої природи, істина з цього приводу, як
завжди, знаходиться десь посередині. До речі, автори фундаментального
академічного видання «Історія українського селянства», яке вийшло у 2006
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ками, що зв’язали ДНК-зонд. Далі, після промивання і блокування, зразки
інкубують з кон’югатом вторинних антитіл з лужною фосфатазою, які
зв’язуються з первинними антитілами. Система проявлення складається із
буфера, субстрату для фосфатази і барвника. У результаті ферментативної
реакції утворюється нерозчинний продукт-барвник, що фарбує зразки, які
зв’язали кон’югат вторинних антитіл і, відповідно, уражені віроїдом.
Таким чином, у результаті діагностичних аналізів візуально можна визначити ураженість віроїдом, при чому інтенсивність забарвлення відповідає
ступеню зараження.
Чутливість детекції патогенів методом молекулярної гібридизації залежить від низки умов. Сюди відносяться такі фактори, як локалізація
п р о б и н а м ол е кул і - м і ш е н і , я к і с т ь м е м б р а н н о го ф і л ьт ру, щ о
використовується для аналізу, якість і тип приготовленого препарату
нуклеїнових кислот. Багато залежить від розміру зонда, при чому, чим він
більший, тим більша чутливість може бути досягнута і різниця іноді може
бути в 200 разів [3].
Полімеразна ланцюгова реакція. В 1985 р. Кері Б. Мюлліс [13] запропонував метод ампліфікації (amplification – збільшення, посилення)
раніше відібраної частини ДНК в пробірці, що по суті є методом клонування in vitro. Метод отримав назву полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР, від
англійського Polymerase Chain Reaction, PCR). В основі даного методу
лежить комплементарна добудова ДНК матриці, що здійснюється in vitro
за допомогою ферменту ДНК-полімерази. Ця реакція має назву реплікації
ДНК. Вона включає в себе декілька стадій:
- денатурація ДНК (розплетення подвійної спіралі, розходження
ниток ДНК);
- утворення коротких дволанцюгових ділянок ДНК олігонуклеотид
(затравок, необхідних для ініціації синтезу ДНК (відпалювання
праймерів);
- синтез нових ланцюгів ДНК (комплементарна добудова двох ниток).
У разі багатократного повторення циклів синтезу відбувається
збільшення числа копій специфічного фрагменту ДНК. Це дає змогу із
невеликої кількості матеріалу, що аналізується та містить одиничні молекули нуклеїнових кислот, отримувати достатню кількість ДНК-копій для
ідентифікації їх методом електрофорезу. Іншими словами, метод ПЛР
являє собою багатократне збільшення числа копій (ампліфікація)
специфічної частини дволанцюгової ДНК, обмеженої праймерами, що
каталізуються ферментом ДНК-залежною ДНК-полімеразою.
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сучасним історикам аграрної науки, освіти та техніки достеменно вивчати
своє минуле від сивої давнини до часів царської доби?! Бо рівень розвитку
того ж сільського господарства і особливо його науково-освітнього й
технічного забезпечення сьогодні відбувається навіть із застосуванням
космічних технологій для отримання достовірної інформації. Чи потрібно
нам, вже незалежній країні, щось із досвіду хоча б Франції?!
Виявляється, що сьогодні, при багатовекторності політики виконавчої,
а за нею і законодавчої гілок влади, це надзвичайно актуально стосовно до
питань ведення агропромислового виробництва – фундаменту продовольчої
безпеки країни і, зрозуміло, її державності. Бо країна знаходиться як би на
роздоріжжі щодо форми організації як сільського господарства, так і його
ефективного наукового забезпечення, враховуючи, як кажуть, «приховану»
власність на основні засоби виробництва і, головне, на землю. Зрозуміло,
що приватність – на все і вся не за горами. Тоді постає слушне запитання:
як організаційно спланувати всі необхідні процеси високопродуктивного
експортного виробництва однієї із найбільших аграрних держав Європи
– України? Для цього, на власне переконання, потрібно повернутись
до історії ведення саме такого аграрного сектору економіки країни на
українських землях до подій 1917 р. У цьому зв’язку становить інтерес і
Франція, що не проводила таких багаторічних експериментів, побудованих
на комуністичній ідеї, із власним сільським господарством, тому сьогодні
є однією із провідних аграрних країн світу. Мабуть, про це слід пам’ятати
і, головне, враховувати нашим можновладцям при всіляких перетвореннях
на селі.
Існує і другий аспект актуальності вивчення поставленої проблеми
– скоріше в межах національної ідеї. За радянської доби її історична наука
з різних причин завжди «принижувала» внесок українців в еволюцію
світових цивілізаційних цінностей і особливо наукової думки. Тому сьогодні
є потреба відтворюючи неупереджену історію держави Україна, зробити це
зважено й неупереджено і через об’єктивність вивести на пантеони слави
справжніх героїв. А вони, як виявляється, прославляли її не тільки на
теренах ще донедавна спільної із Росією Вітчизни, а й у Франції. До речі,
власні дослідження доводять, що й окремі французи або їхні нащадки не
менш «приклали» праці для процвітання України. Здається, що є підстави
все узагальнити й особливо щодо досить спільної в історії становлення й
розвитку складової культури обох націй – сільськогосподарської дослідної
справи. Власними дослідженнями доводжу, що з багатьох позицій Україна
та її непересічні особистості багато зробили для процвітання французької
нації і її сільського господарства.
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розділення ампліконів в агарозному чи поліакриламідному гелях з
детекцією ДНК за допомогою інтеркалярних барвників, таких як бромистий етидій [4].
Досить важливим етапом ПЛР-аналізу є адекватний підбір праймерів
і оптимізація умов проведення реакції [3].
Схема ПЛР:

Денатурація вихідної ДНК

Утворення коротких двониткових ділянок ДНК- праймер
(відпалювання праймерів)

Синтез нових ланцюгів ДНК, обмежених з однієї сторони

Синтез коротких ланцюгів ДНК, обмежених з двох сторін
Зворотна транскрипція-Полімеразна ланцюгова реакція - ЗТ–
ПЛР. Були розроблені швидкі і високочутливі методи RT–PCR (Reverse
Transcription Polymerase Chain Reaction – Зворотна транскрипція–
Полімеразна ланцюгова реакція – ЗТ–ПЛР) для детекції РНК-вмісних
вірусів [14] і віроїдів [15].
У базовому процесі ПЛР використовується термостабільна ДНК
полімераза. Таким чином, можливості методики обмежуються аналізом
зразків ДНК. При застосуванні методики ПЛР для аналізу РНК даний зразок повинен бути спочатку зворотно транскриптований в кДНК для створення ДНК матриці, необхідної для термостабільної ДНК полімерази.
Тому, для створення ДНК копій на РНК матриці головним чином використовують зворотні транскриптази Avine myeloblast virus (AMV) та Moloney
murine Leukemia virus (M-MLV, MuLV). Використовується також випадковий оліго dT праймер або праймери специфічні до послідовності.
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установою України, яка займалася створенням кормової бази для
тваринництва, був Український філіал ВНДІ кормів ім. Вільямса (до
1935 р. – УНДІ кормів). У цей період ним було розроблено методичні
основи побудови та запроваджено зелені конвеєри для різних видів
сільськогосподарських тварин, вивчено можливості одержання зелених
кормів, як у кормових, так і в польових сівозмінах за рахунок післяжнивних
та післяукісних посівів, агротехніку вирощування багаторічних і
однорічних трав, їх сумішок, кормових культур, досліджено прийоми
ефективного застосування добрив для вирішення завдання підвищення
врожайності кормових культур та одержання високоякісних, збалансованих
за протеїном кормів.
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приєднується до комплементарної ділянки ланцюга ДНК, погашувач
відходить від мітки, внаслідок чого флуоресценція посилюється.
Аналіз проходить в ампліфікаторі (скомпонованому з оптичним модулем), який уловлює флуоресценцію і автоматично реєструє продукт ПЛР
під час ампліфікації, тобто в реальному часі.
Переваги методу ПЛР–РЧ по відношенню до стандартного ПЛР, полягають у тому, що реакція відбувається в одній пробірці і не потребує
проведення ні електрофорезу, ні забарвлення бромистим етидієм, тим
паче, що він досить токсичний.
Відповідно до літературних даних, метод ПЛР–РЧ є більш ефективним порівняно із зворотною транскрипцією і молекулярною гібридизацією
[10]. Крім того, метод зручний для масової діагностики. Згідно думки
Бунхама і співавторів [8], за його допомогою можна виявити всі варіанти
патогенів, ідентифіковані на даний час.
Звичайно, ці методи по чутливості і точності результатів набагато
переважають методи рослин-індикаторів чи імуноферментного аналізу,
проте мають і деякі недоліки. Згідно з літературними даними є випадки
суперечливих результатів діагностичних даних на наявність ВВБК, що
проводилися різними методами. За даними [12] метод ПЛР в 20 – 50 раз
чутливіший за МГА з дієн-платиновою міткою. Тому легко пояснити
ситуацію, коли МГА дає оцінку “ - “ , а ПЛР “ +”. Але серед літературних
джерел є дані, коли менш чутливий метод давав позитивну оцінку, а більш
чутливий – негативну. Автор пояснює це недостатньою якістю препаратів
нуклеїнових кислот, які виступають як інгібітори реакції ЗТ – ПЛР [11].
На превеликий жаль сучасні методи діагностики рослинного
матеріалу не завжди спроможні виявити вірус чи віроїд. З огляду
літературних джерел відомо, що дані патогени знаходяться в рослинах незалежно від того яким способом вони були оздоровлені і навіть ті рослини,
які вважалися оздоровлені, через певний проміжок часу показують їх
наявність.
Так, свій безвіроїдний статус втратили деякі меристемні лінії сортів,
що широко використовувалися в оригінальному насінництві картоплі
Російської Федерації [6]. Під час тривалого періоду культивування цих
сортів проводилась діагностика на наявність віроїду різними методами і
всі вони показували його відсутність. Однак, несподівано лінії, які знаходились в колекції близько 5 – 6 років і продіагностовані методом МГА
показали наявність віроїду, при чому від моменту першої перевірки до повторного аналізу не пройшло і двох місяців. Через півроку це було
підтверджено методом ПЛР.
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в 4 строки і зроблено науковий висновок про необхідність і високу
ефективність такого посіву в районах Лісостепу України. Крім того такий
посів не лише забезпечував безперервну годівлю худоби зеленим кормом
протягом 95-100 днів, але й сприяв успішному розв’язанню білкової
проблеми, оскільки при пізніх строках сівби значно підвищувався вміст
протеїну в зеленій масі та валовий збір його з гектара [4].
Для підвищення вмісту білка в кормах були запропоновані змішані
посіви кукурудзи з горохом, соєю, суданської трави з чиною, ярою
та озимою викою. В середньому за чотири роки врожайність суміші
суданської трави з викою складала: зеленої маси – 178-201 ц/га, сіна –
39,3-44.5 ц/га. Вміст протеїну в суміші був на 70,7% більшим, ніж при
чистому посіві суданської трави.
У процесі пошуку способів забезпечення безперервної годівлі
худоби поживним зеленим кормом в посушливих умовах Степової
зони України, був опрацьований і запропонований виробництву спосіб
раннього підкошування суданської трави і сорго з метою продовження часу
використання цих культур у зеленому конвеєрі за рахунок відростання
отави другого і третього укосів, які використовувалися пізніше, ніж при
звичайному способі використання.
Для забезпечення тварин зеленими кормами в пізньоосінній період
було рекомендовано застосування пожнивних посівів озимого жита в полі,
що мало йти в наступному році під пар, а також пожнивні посіви виковівсяної суміші та кормової капусти.
Українським філіалом ВНДІ кормів ім. В. Р. Вільямса був розроблений
новий ефективний агроприйом сумісного посіву кукурудзи суцільним
рядковим способом з суданською травою, що давало можливість
використання кукурудзи на зелений корм у ранні строки, коли вона
найбільш поживна, і за рахунок отави суданки одержувати додатково 50100 ц зеленої маси, внаслідок чого сумарна урожайність підвищувалася
на 35-80 %.
У районах південного Лісостепу України вико-вівсяна сумішка при
пізніх строках сівби знижувала врожай. Щоб одержати високий урожай і
при пізніх строках сівби, був опрацьований спосіб посіву вико-вівсяної
сумішки (50-60 кг вівса + 100 кг вики) з домішкою 20-25 кг суданки. Виковівсяно-суданкова сумішка підвищила урожай зеленої маси на 40-50 %,
завдяки домішку насіння суданки [8].
З метою підвищення вмісту білка в зелених кормах, були виявлені
кращі бобові компоненти для змішаного посіву з кукурудзою, суданською
травою, сорго, пайзою та ін. Багаторічними дослідами доведена висока
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які здаються рівноцінними. При виборі остаточного з них користуються
низкою додаткових критеріїв.
Чутливість молекулярного аналізу визначається, зокрема,
ефективністю зв’язування праймера з ДНК-матрицею. На практиці різні
пари праймерів до одного гену можуть відрізнятися за чутливістю на три
порядки. Ефективність ампліфікації є обернено пропорційною до довжини
амплікону. Відносно короткі ділянки ДНК не тільки краще ампліфікуються,
а й легше піддаються кількісному визначенню в ПЛР-РЧ. Окрім того,
геномні ділянки меншого розміру мають більше шансів залишитися
інтактними в умовах помірної деградації ДНК, що робить детекцію менш
вибагливою до умов виділення нуклеїнових кислот.
Для бактерій існує декілька типових категорій цільових ділянок
ДНК, що використовуються в молекулярній ідентифікації. Серед усіх використовуваних на даний час методик детекції, більше половини базуються на аналізі регіону рРНК генів. Його поширеність пояснюється вмістом
як висококонсервативних послідовностей, так і помірно варіабельних
сегментів. Більш того послідовності рРНК генів зараз розшифровані для
практично всіх мікроорганізмів господарського значення. Найчастіше для
ідентифікації бактерій використовується 16S рРНК ділянка, 23S рРНК
послідовність знайшла менше застосування. 16S-23S спейсерний регіон
характеризується високою міжвидовою варіабельністю, довжина якого
варіює від 60 до 1529 пар основ. Достовірність ідентифікації мікроорганізму
на основі аналізу рРНК генів стає майже абсолютною при секвенуванні
ампліфікованої ділянки, в якості другого етапу аналізу, що стає все більш
доступним методом [19].
Білкові гени використовують у молекулярній діагностиці звичайно з
метою генетичного відображення фенотипових систем класифікації
(поділу на серо- хемогрупи, біотипи, тощо). Такі тест-системи звичайно
розробляються тільки для певного виду або невеликої групи бактерій.
Типовими групами таких генів є гени токсинів, поверхневих епітопів,
метаболітичних ферментів, факторів вірулентності. Праймери можуть
бути підібрані також до нуклеотидної послідовності, що відповідає певному унікальному для мікроорганізму білка. Наприклад фазеолотоксину
Pseudomonas syringae, ендоцелюлази Clavibacter michiganensis, поверхневому антигену (PehB) Ralstonia solanacearum [17]. Одним із недоліків використання білкових генів як маркерів у діагностиці є те, що вони
представлені у вигляді однієї копії в клітині. Це обумовлює нижчу
чутливість і надійність такого аналізу, порівняно з ПЛР мультикопійних
генів, таких як 16S рРНК [18].
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175). Структура сектора складалася з секцій польового кормовиробництва,
селекції, захисту рослин, агрохімлабораторії. Протягом наступних трьох
років сектор кормодобування проводив наукові дослідження переважно за
раніше прийнятою в інституті тематикою [5].
У 1938 р. сектор кормодобування Постановою Раднаркому СРСР
від 28 жовтня 1938 р. був переданий у ВНДІ кормів ім. В. Р. Вільямса на
правах його Українського філіалу, який у своєму складі мав лабораторії:
польового кормодобування, агрохімії, селекції і насінництва кормових
культур, захисту рослин, луківництва.
Філіал мав земельну площу 200 га, розвинене господарство з
молочнотоварною і свинотоварною фермами. Залишаючи головним
завданням підвищення культури землеробства, співробітники філіалу
значно поглибили дослідження спрямовані на зміцнення й поліпшення
кормової бази. В тематику були включені питання організації зеленого
конвеєра.
У 1936-1938 рр. у процесі проведення роботи з організації кормової
бази ряду колгоспів М. В. Максименком була розроблена методика
організації зеленого конвеєра, затверджена Міністерством сільського
господарства УРСР.
До середини ХХ століття зелені конвеєри були розроблені для різних
видів сільськогосподарських тварин і для господарств різних ґрунтовокліматичних зон країни.
Лабораторія польового кормодобування вивчала вплив пласта
багаторічних трав на врожай наступних культур та на родючість ґрунту,
а добрив – на врожай і якість кормів, ефективність ряду агротехнічних
прийомів (норм висіву, інокуляції бобових культур, весняного боронування
та інших), розробляла агротехніку вирощування окремих кормових
культур. Особлива увага приділялась також складу травосумішок для
польових та кормових сівозмін.
З початком Великої Вітчизняної війни Український філіал ВНДІ кормів
ім. Вільямса разом з цінним обладнанням, насінням був евакуйований
в Саратовську область на Краснокутську державну селекційну станцію.
Наукові співробітники, не призвані в армію, під час евакуації зосередили
увагу на розмноженні привезеного насіння.
Після повернення з евакуації в 1944 р., колектив філіалу включився
у науково-дослідну роботу для відновлення зруйнованого сільського
господарства. В результаті проведених наукових досліджень у 1944-1945 рр.
була повністю відновлена тематика філіалу довоєнного періоду. Виходячи
з потреб сільського господарства республіки, до неї були внесені суттєві
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селянських господарств або 5 млн. га території [2].
У доповіді на 1-му пленумі ВУАСГН 20 червня 1931 р. щодо завдання
сільськогосподарської науки в реконструктивний період професор А. І. Слі–
панський сказав: «Нам треба і по нових і по старих районах тваринництва
утворити стабільну кормову базу, що забезпечувала б успішне розгортання
тваринницьких радгоспів та товарових колгоспних ферм.
Академія нині рішуче ставить питання про потребу утворити в
Полтаві спеціальний кормовий інститут, який зміг би сконцентрувати всі
питання, пов’язані з підведенням сталої кормової бази під соціалістичне
тваринництво.» [2].
За Постановою Президії ВУАСГН від 7 вересня 1931 р. (протокол №
17) та Постановою Колегії Наркомземсправ УРСР від 16 вересня 1931 р.
Українська науково-дослідна станція кормових рослин була перетворена в
Український науково-дослідний інститут (УНДІ) кормів [2].
Перед новоствореним УНДІ кормів було поставлене завдання
глибоко вивчити кормові рослини в польовому клину з метою розробки
найбільш ефективних прийомів вирощування високих урожаїв, провести
правильне їх районування стосовно до різних ґрунтово-кліматичних зон
України і спеціалізації окремих господарств. Застосовуючи всі необхідні
методи роботи, зокрема, прийоми агротехніки, добрива, селекцію
кормових культур, співробітники інституту мали вирішити проблему білка
в кормовиробництві, вивчити економіку і організацію кормодобування в
порайонно-виробничому плані. Завданням інституту було також вивчення і
розробка питань технології, заготівлі і зберігання кормів, захисту кормових
рослин від шкідників і хвороб, механізації процесів кормовиробництва.
Перетворення дослідної станції в УНДІ кормів було закономірним
і обґрунтованим – питання кормодобування були присутні уже в першій
програмі Дослідного поля, на базі якого була створена дослідна станція. З
утворенням інституту робота по кормовиробництву значно розширилася
– були підібрані кадри спеціалістів з кормовиробництва, створена сітка
опорних пунктів.
З метою перевірки і уточнення одержаних в інституті результатів
стосовно до окремих зон України йому було передано 12 периферійних
опорних пунктів. На 7 опорних пунктах (Чернігівському, Уманському,
П’ятихатському, Артемівському, Вознесенському, Житомирському і
Носівському) планувалось вивчення питань польового кормовиробництва;
на Казаровицькому і Конотопському – луківництва. На Чарторийському
(Вінницька обл.) опорному пункті, крім питань польового
кормовиробництва, вивчались питання насінництва кормових культур, а
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У комплексі заходів, спрямованих на збільшення виробництва
кормів, поряд з розширенням посівів і значним підвищенням урожайності
кормових культур, важливим резервом залишається використання
проміжних посівів, які дають можливість одержати додаткову урожайність
зеленої маси і збільшити збір кормових одиниць та протеїну з 1 га ріллі.
Проміжні посіви забезпечують можливість значно повнішого використання сонячної енергії, що сприяє суттєвому збільшенню в біомасі
врожаю вмісту вуглеводів та білка. Завдяки проміжним як одновидовим,
так і сумісним посівам зростає збір зеленої маси з одиниці площі сівозміни,
що забезпечує тварин повноцінними кормами в ранньовесняний, осінній і
пізньоосінній періоди та оптимізує використання орних земель взагалі і в
тому числі під зерновими, технічними та іншими важливими
сільськогосподарськими культурами [1].
Використання ріллі через заповнення проміжків між культурами
впродовж вегетаційного періоду, зокрема поєднання озимих з наступним
вирощуванням післяукісних та післяжнивних кормових культур, дає змогу
підвищити виробництво кормів з одиниці площі, збільшити вміст протеїну
в зелених кормах до 120 -130 г і більше на 1 к. од.
За умови впроваджень проміжних посівів значно продовжується
період перебування земельної площі під покривом рослин. Розвиваючи
густий стеблостій, проміжні посіви пригнічують бур’яни. Після збирання
проміжних посівів у ґрунті залишається велика кількість коренестерньових решток, які мінералізуються на поживні речовини [3].
Зелена маса післяжнивного сидерату з високим вмістом азоту, легкодоступних вуглеводів, з вузьким співвідношенням С : N є добрим поживКорми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.
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Основними методами здійснення колективізації сільського
господарства були введення продрозкладки та надзвичайщини у
хлібозаготівлях упродовж 1928-1932 рр., розкуркулення різних верств
селянства, незгодних з усуспільненням власності. Унаслідок насильницької
колективізації близько 70 % селянських господарств до 1932 р. було
усуспільнено.
Об'єднання господарств разом із землею, реманентом, усією худобою
і птицею в колгоспи і цілковите підпорядкування їх адміністративнокомандній системі управління давало змогу державі викачувати із села
фінансові ресурси, продукти харчування та сировину, необхідні для
«підхльостування» індустріалізації країни.
Тиск тоталітарного режиму на українських селян посилювався. За
умов деградації сільськогосподарського виробництва заготівельні загони
забирали увесь хліб із колгоспних і селянських комор, не залишаючи
навіть необхідного прожиткового мінімуму. Внаслідок такої політики
навесні 1932 р. у селах України розпочався голодомор, жертвами якого
стали міліони людей.
Суцільна примусова колективізація призвела до руйнування
продуктивних сил на селі і страшних людських втрат, що майже
на десятиріччя загальмувало й відкинуло назад виробництво
сільськогосподарської продукції [1].
Глибока криза в сільському господарстві примусила правлячу
верхівку СРСР ужити заходів для припинення катастрофічного спаду
виробництва продуктів харчування. З цією метою було запроваджено
певні норми поставок зерна державі. Виконавши цю «першу заповідь»,
колгоспи й селяни могли розпоряджатися лишками на власний розсуд,
зокрема продавати їх на ринку. Відновилися базари. В колгоспах було
створено постійні бригади, за якими закріплювалися на період польових
робіт ділянки землі, машини, коні, воли тощо. Село отримало значну
кількість техніки. Вона зосереджувалася в МТС, які за відповідну плату
(грошима, зерном чи іншими продуктами) обробляли землю. На кінець
30-х років МТС обслуговували 97,7% колгоспів. Розвивалася м'ясомолочна галузь. Тваринницька проблема стала ланкою, на яку мали бути
спрямовані концентровані зусилля. Питання постачання пролетарських
центрів і взагалі населення м’ясом, маслом, молоком та іншими
продуктами тваринництва мали вирішуватися за рахунок утворення
великих спеціалізованих тваринницьких радгоспів та великих колгоспних
товарних ферм. Виникла потреба у докорінному поліпшенні кормової бази,
її якості і структури, значному розширенні посівів сільськогосподарських
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У зв’язку з тим, що післяжнивні посіви мають нижчу урожайність за
проміжні, слід надавати перевагу тим культурам і сумішкам, які висівають
із меншою нормою висіву дешевого насіння. Так, у пізніх післяжнивних
посівах після озимої пшениці слід вирощувати редьку олійну, гірчицю білу
та їх сумішки з іншими культурами.
Результати досліджень. За даними наших досліджень встановлено,
що хоч змішані посіви і мають перевагу за наростанням зеленої маси і
формуванням листкової поверхні, проте за урожайністю вони поступаються чистим посівам. Так, за дослідними даними 2006 р. найвищу урожайність
забезпечував чистий посів гірчиці білої, яка становила 18,95 т/га, у
змішаному посіві гірчиці білої з вівсом урожайність була 18,6 т/га, що на
0,35 т/га менше ніж в чистому посіві гірчиці. Вказана залежність за
урожайністю зеленої маси чистих і змішаних пожнивних посівів характерна і для інших культур, що вирощували в дослідах. Чистий посів редьки
олійної сформував зеленої маси 18,35 т/га, що на 0,65 т/га більше ніж
змішаний посів редьки олійної з вівсом. Урожайність чистих посівів
ріпаку і тифону становила відповідно 15,1- 15,83 т/га, а їх сумішок – 14,18
і 14,15 т/га. Таким чином, урожайність чистого посіву ріпаку перевищує
урожайність його сумішки на 0,92 т/га, а чистого посіву тифону – на 1,68
т/га (табл.1).
1. Урожайність післяжнивних кормових культур і їх сумішок
в 2006 р. т/га
№ п/п Культури та їх сумішки Вага зеленої маси по повтореннях, т/га
1
2
3
4
Горох + овес
1
15,9
16,3
15,1
14,9

Середнє
15,55

2

Гірчиця біла

18,7

19,0

19,3

18,8

18,95

3

Гірчиця біла + овес

19,1

18,9

18,3

18,1

18,6

4

Озимий ріпак

15,1

15,7

14,9

14,7

15,1

5

Озимий ріпак +озиме
жито

14,5

14,0

13,9

14,3

14,18

6

Редька олійна

18,3

17,9

18,5

18,7

18,35

7

Редька олійна + овес

16,9

18,4

17,6

17,9

17,7

8

Тифон

15,4

16,3

15,9

15,7

15,83

9

Тифон + озиме жито

14,0

13,9

14,5

14,2

14,15
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корму, зокрема целюлози.
5. Маса та довжина кишечнику свиней, М±m, n=4

В. В. Плотніков, М. Б. Гуменний, В. Г. Гильчук,

Група

Показник
Маса, кг:
тонкий кишечник
товстий кишечник
Довжина, м:
тонкий кишечник
товстий кишечник

1

2

3

4

1,77±0,4

1,83±0,11

1,67±0,12

1,67±0,03

1,33±0,07

1,17±0,07

1,33±0,08

1,3±0,08

20±0,47
4,67±0,24

19,3±0,76
5,1±0,19

20,33±0,98
4,8±0,33

18,67±0,27*
4,8±0,17

Дослідження показали, що згодовування різних доз препарату
Пробіо-актив не мало вірогідного впливу на зміну маси і довжини обох
відділів кишечнику свиней.
Висновки. 1. Згодовування молодняку свиней нової біологічно
активної кормової добавки Пробіо-актив у дозах 0,3 та 0,5 кг на 1 т
концкормів сприяє збільшенню середньодобових приростів на 17,26 та
21,94%, а також зменшенню витрат кормів на 1 кг приросту на 14-17%.
2. Введення в раціон молодняку свиней нової кормової добавки Пробіоактив не має негативного впливу на стан структур шлунка та кишечнику.
Бібліографічний список

1. Мазуренко М. О. Методичні вказівки з виготовлення гістологічних
препаратів органів і тканин тварин / Мазуренко М. О., Кучерявий В. П.,
Гуцол А. В. та ін. –Вінниця: ВДАУ, 2004. -26с.
2. Пентилюк С. Целлобактерин – нова ферментно-пробіотична
кормова добавка / С. Пентилюк, С. Кислюк [та ін.] // Тваринництво
України. – 2003. - №11.-С 21-22.
3. Хрипун В. Премікси в годівлі тварин / В. Хрипун // Пропозиція. –
2001. – № 8-9. – С. 72-73.
4. Царук Л. Л. Морфологічні зміни органів травлення у свиней при
згодовуванні соєвого борошна / Л. Л. Царук, К. М. Сироватко, А. І. Овсієнко
[та ін.] // Наукові праці ВДСГІ. – Вінниця, 1994. – Т. 1. – С. 60-63.

190

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

В. О. Наконечний
Вінницька ДСГДС Інституту кормів УААН
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ АГРОХІМІКАТІВ НА
ПОСІВАХ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ
Представлені результати досліджень залежності продуктивності
ярого ячменю сорту Вінницький 28 від систем удобрення, позакореневого
підживлення макро - і мікродобривами і засобів захисту рослин.
Ключові слова: ярий ячмінь, інтегровані системи захисту, макро і
мікро добрива, сечовина, протеїн.
Ярий ячмінь – одна з основних продовольчих культур України.
Сучасні сорти ярого ячменю за сприятливої погоди і дотримання всіх вимог агротехніки здатні забезпечувати врожайність 70-80 ц/га зерна. Для
цього необхідне формування певної структури агрофітоценозу цієї культури. Так, у ячменю кількість продуктивних стебел має становити 650-700
шт./м2, кількість зерен в колосі 19-20 шт., маса 1000 зерен – 48-50 г [1].
Ячмінь – з усіх зернових найвимогливіша до ґрунту культура. Його
врожайність значно підвищується при безпосередньому внесенні добрив,
він також позитивно реагує на їх післядію. Під ячмінь потрібно вносити
мінеральні добрива з розрахунку N 40-60Р 40К 40. При цьому на ґрунтах,
бідніших на азот, доза останнього повинна бути більшою [2-3].
У дослідженнях вітчизняних та іноземних вчених встановлено, що
при поєднанні у складі макро добрив, мікроелементів покращується живлення рослин, яке забезпечує значно більші прибавки врожайності
сільськогосподарських культур [4-5].
Мікродобрива, поліпшуючи умови живлення для рослин, сприяють
підвищенню якості продукції. Ефективність їх помітно зростає при високому забезпеченні рослин азотом, фосфором і калієм [6].
Мета досліджень – розробити нові конкурентоспроможні технології
вирощування ярого ячменю з урожайністю зерна 6,0-7,0 т/га.
Методика досліджень. Дослідження проводили в багатофакторному
стаціонарному досліді, який закладено на сірих лісових опідзолених крупКорми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.
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енергією і протеїном, а також більшістю поживних речовин. Дефіцит був
переважно за мікроелементами, такими як мідь, цинк, кобальт.
Забійні показники піддослідних свиней наведені в таблиці 3, з якої
видно, що передзабійна жива маса у свиней третьої та четвертої груп була
відповідно більшою від контролю на 8,6 та 11,2%. Збільшувалася також
забійна маса на 13,2 та 12,1%, маса туші – на 15,3 та 15,9%.
3. Забійні показники піддослідних тварин, М±m, n=3
Групи

Показник
Передзабійна
жива
маса, кг
Забійна маса, кг
Маса туші, кг
Забійний вихід, %
Вихід туші, %

1

2

3

4

100,3±2,13

104,3±2,6

109,7±1,2**

113±0,94**

75,8±3
58,28±2,7
75,5
58,0

80,4±2,0
64,1±1,82
77,03
61,44

87,4±0,7**
68,8±0,97
77,37
62,7

86,27±1,19*
69,27±1,14**
76,38
61,27

Позитивними були також показники забійного виходу та виходу
туш. У свиней другої групи показники за своїм значенням не на багато
відрізнялися від контрольних значень.
Дослідження показали, що введення в раціон препарату Пробіоактив вплинуло на збільшення маси шлунка (табл. 4). Враховуючи те, що
шлунок перший із органів травлення реагує на корм, тому таку реакцію
можна пояснити як адаптаційну.
Встановлено, що при згодовуванні свиням препарату Пробіо-актив
у 2 групі першою відреагувала кардіальна зона шлунка збільшенням
товщини стінки і серозно-м’язової оболонки на 3,5 мм, або на 29 і 32%
відповідно. В 3 та 4 групах істотних відхилень від контролю не виявлено.
За результатами досліджень встановлено, що всі три структури
фундальної зони, у порівнянні до контрольної групи мали дещо нижчі
показники, проте усі значення знаходилися у межах фізіологічної норми.
Морфометричні дані слизової оболонки свідчать про те, що збагачення
раціонів свиней кормовою добавкою Пробіо-актив у досліджуваних дозах
вплинуло на зменшення товщини стінки пілоричної зони шлунка в 2 групі
на 25,4%, у 3 на 17,1% і в 4 на 21% . Причому, потоншення цієї частини
шлунка відбулося переважно за рахунок серозно-м’язової оболонки,
товщина якої зменшувалася проти контрольного значення відповідно на
35, 18 та 22%.
188
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внесення добрив N30-90Р15-45 К30-90 на фоні післядії гною 8 т/га с. п. і побічної
продукції (табл. 1).
Приріст врожаю зерна ярого ячменю від застосування вищевказаних
мінеральних та органо-мінеральних систем удобрення становив 1,83-2,63
т/га на фоні інтегрованого захисту та 1,57-2,36 т/га на фоні мінімального
захисту рослин.
У цілому по досліду за показниками врожайності ярого ячменю
6,49-6,67 т/га кращими були варіанти технологій, що поєднували такі
елементи: інтегрована система захисту рослин, поєднання триразового
позакореневого внесення макро- і мікродобрив Еколіст з дворазовим позакореневим внесенням 10% в. р. сечовини та внесення мінеральних
добрив N 60-90Р 30-45К 60-90 на фоні післядії гною 8 т/га с. п. і побічної
продукції.
Варіанти досліду з післядією органічної системи удобрення, забезпечували значно менші прирости врожаю ярого ячменю в порівнянні з
варіантами, що передбачали внесення мінеральних добрив. Серед
варіантів технологій з органічною системою удобрення, кращий
передбачає післядію гною 8 т/га с. п. і побічної продукції та в блоках
досліду з позакореневим внесенням макро- і мікродобрив та без внесення
добрив забезпечує врожайність на рівні 4,10-4,64 т/га на фоні інтегрованого
захисту та 3,59-4,07 т/га на фоні мінімального захисту, що відповідно на
0,57-0,60 т/га і 0,49-0,51 т/га більше ніж без добрив.
Дані досліджень свідчать про те, що найбільш суттєві прирости
врожайності зерна ярого ячменю від застосування інтегрованої системи
захисту спостерігались на фоні мінеральної та органо-мінеральної систем
удобрення у всіх блоках досліду (з позакореневим внесенням макро- і
мікродобрив та без внесення) і складали 0,64-0,75 т/га. Отже, на високих
фонах мінерального живлення значно зростає роль інтегрованого захисту
рослин від шкідливих об’єктів.
Застосування інтегрованої системи захисту на збіднених фонах живлення без внесення добрив та з післядією органічної системи удобрення у
всіх блоках дослідів (з позакореневим внесенням макро- і мікродобрив та
без внесення), забезпечує нижчі прирости врожайності ярого ячменю, які
становлять 0,43-0,58 т/га.
Дворазове позакореневе внесення 10% в. р. сечовини підвищувало
врожайність ярого ячменю в середньому за 2004-2006 роки по досліду на
0,20-0,37 т/га на фоні інтегрованого захисту та на 0,20-0,27 т/га на фоні
мінімального захисту (табл.1).
Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.
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Методика досліджень. Дослідження проведені в дослідному
господарстві “Артеміда» Калинівського району Вінницької області на 4
групах-аналогах молодняку свиней великої білої породи, по 11 голів у
кожній (табл. 1).
1. Схема досліду
Характеристика годівлі за періодами
заключний, до
досягнення
зрівняльний,
основний,
забійних
15 діб
90 діб
кондицій (живої
маси 100-110 кг)

Групи

Кількість
тварин, гол.

1
(контрольна)

11

ОР*

2

11

ОР

3

11

ОР

4

11

ОР

ОР
ОР + Пробіоактив,
0,15кг на 1 т
концкормів
ОР + Пробіоактив, 0,3кг на
1 т концкормів
ОР + Пробіоактив, 0,5кг на
1 т концкормів

ОР

ОР

ОР

ОР

Примітка: ОР*- основний раціон, який у відповідні періоди досліду є однаковим

Після 15-добового зрівняльного періоду, молодняк другої групи в
складі раціону одержував препарат Пробіо–актив у кількості 0,15 кг на
1 т концкормів, третьої та четвертої груп – відповідно 0,3 та 0,5 кг на
1 т концкормів. Тривалість згодовування препарату становила 90 діб.
При досягненні молодняком живої маси 100–110 кг, був проведений
контрольний забій і від трьох тварин з кожної групи відібрані зразки
органів і тканин для лабораторних досліджень.
Препарат Пробіо-актив містить бактеріальний компонент, а також
вітаміни групи В та деякі амінокислоти.
Стан слизової оболонки шлунка щойно забитих тварин оцінювали
окомірно, після чого відбирали зразки з кардіальної, фундальної та
пілоричної зон і фіксували в 10-процентному нейтральному формаліні.
Дослідження товщини стінки, слизової і серозно-м’язової оболонок різних
зон шлунка проводили за допомогою стереоскопічного мікроскопа МБС186
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мінімального захисту рослин. При поєднанні вище зазначеного
агротехнічного прийому з триразовим внесенням макро- і мікродобрив
Еколіст спостерігається більш суттєве збільшення вмісту сирого протеїну,
яке становить 0,8-1,2% на фоні інтегрованого захисту та 0,7-1,1% на фоні
мінімального захисту рослин.
В усіх блоках досліду (з позакореневим внесенням макро- і
мікродобрив та без внесення) варіанти технологій з мінеральною та
органо-мінеральною системами удобрення, що передбачають внесення
під ярий ячмінь N30-90Р15-45К30-90 забезпечували найбільші показники по
вмісту сирого протеїну в зерні, які становили 10,8-13,3% на фоні
інтегрованого захисту та 10,1-12,1 % на фоні мінімального захисту рослин,
що відповідно на 1,7-3,4% і 1,5-2,8% більше ніж на варіантах без добрив.
Отже, у всіх блоках досліду мінеральна та органо-мінеральна система удобрення забезпечували отримання зерна ярого ячменю високої
якості.
Інтегрована система захисту рослин у всіх блоках досліду (з позакореневим внесенням макро- і мікродобрив та без внесення, також сприяла
покращенню якості зерна. Так, вміст сирого протеїну в зерні ярого ячменю
збільшувався на 0,5-1,2%.
За результатами досліджень 2004-2006 років було розроблено два
варіанти конкурентоспроможних інтенсивних технологій вирощування ярого ячменю. Перший варіант інтенсивної технології передбачає поєднання
таких елементів, як інтегрована система захисту, дворазове позакореневе
внесення 10% в. р. сечовини та внесення мінеральних добрив N60Р30К60 на
фоні післядії гною 8 т/га с. п. і побічної продукції (табл. 3).
Дана технологія забезпечує отримання врожайності зерна ярого ячменю на рівні 6,25 т/га, передбачає виробничі витрати на рівні 3002 грн./
га, а також дає змогу отримати 2186 грн./га прибутку при рентабельності
73% .
Другий варіант інтенсивної технології передбачає такі елементи:
інтегрована система захисту рослин, поєднання дворазового позакореневого внесенням 10% в. р. сечовини з триразовим позакореневим внесенням макро і мікродобрив Еколіст та внесення мінеральних добрив N60Р30К60
на фоні післядії гною 8 т/га с. п. і побічної продукції. Технологія забезпечує
врожайність зерна ярого ячменю на рівні 6,52 т/га, передбачає виробничі
витрати на рівні 3280 грн./га, а також дає можливість отримати 2132 грн./
га прибутку при рентабельності 65%.
У дослідженнях за 2004-2006 роки також було розроблено два
варіанти конкурентоспроможних ресурсозберігаючих технологій. Перший
Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.
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72
4905 2045
830
5,91
Інтегрований
Післядія гною 8 т/га с.
п.+поб. прод. +
N30P15К30
Ресурсоощадний-2

Сечовина 10% в. р.
(2 рази) + Еколіст (3
рази)

2860

82
4706 2124
830
2582
5,67
Інтегрований
Післядія гною 8 т/га с.
п. + поб. прод. +
N30Р15К30
Ресурсоощадний-1

Сечовина 10% в. р.
(2 рази)

65
5412 2132
830
6,52
Інтегрований
Післядія гною 8 т/га с.
п. + поб. прод. +
N60Р30К60
Інтенсивний 2

Сечовина 10% в. р.
(2 рази) + Еколіст (3
рази)

3280

73
5188 2186
830
3002
6,25
Інтегрований
Післядія гною 8 т/га с.
п. + поб. прод. +
N60Р30К60
Інтенсивний 1

Сечовина 10% в. р.
(2 рази)

65
2573 1013
830
1560
3,10
Вода (контроль)
Мінімальний
Без добрив

Фон
добрив, А

Фон
захисту, С

Позакореневе внесення
агрохімікатів,В
Варіант технології

Екстенсивний

Урожайність/га

2. Економічна ефективність технологій вирощування ячменю ярого в чотирипільній зернобуряковій сівозміні за 2004-2006 рр.

Виробничі витрати
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Вартість продукції,
грн./т
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Вартість урожаю,
грн.
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Прибуток, грн./га

Бібліографічний список

Рентабельність, %

рентабельності виробництва до 63,3%. Неважко підрахувати, що в процесі
фотосинтезу використання доступної сонячної енергії тут досягає 1,2
-1,5%, в той час як на природних луках він ледве сягав 0,53 %.
Висновки. Проведені нами трирічні спостереження за видовим
складом, урожайністю і поживною цінністю кормів підтверджують
оцінки інших дослідників, які за цими показниками відносять природні
луки гірсько-лісового поясу Карпат до чотирьох основних типів: бобовозлакові, злакові, злаково–різнотравні й різнотравні та деградовані луки.
Удобрюючи, раз на 2-3 роки, природні луки гірсько-лісового поясу
Карпат 20-ма т/га гною в поєднанні з 1 т/га фосфатшлаку і 3 т/га вапняку
можна підвищити їх кормову продуктивність в рік удобрення на 21-31%,
а в наступні роки - до 127,6%. Інші варіанти удобрення, в тому числі й
мінеральними добривами, забезпечували трохи нижчий приріст врожаю,
проте щорічно.
Створення сіяних травостоїв, замість природних, на схилах крутизною
до 15°, дає змогу підвищити кормову продуктивність цих угідь в 3-8 разів
за рахунок вищих темпів приросту надземної та кореневої маси.
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складом і середньою за кількістю продукції і її якістю врожайністю; тонкомітлицеві, поширені, в основному, на не засіяних після вирощування
сільськогосподарських культур землях, луки, на яких крім мітлиці
тонкої зустрічаються пирій повзучий, стоколос безостий, пажитниця
багаторічна, ромашка не пахуча, конюшина повзуча і ще декілька інших
видів; - найбідніші, за врожайністю і його якістю, біловусові луки, які
зустрічаються на бідних деградованих ґрунтах, що стали наслідком
безсистемного і надмірно інтенсивного використання.
На старих перелогах і змитих еродованих схилах виникає багато
варіантів злаково - різнотравних та різнотравних лук. Вони з’являються
внаслідок безсистемного їх використання, особливо надмірного випасу і
відсутності будь-якого догляду за ними, або, як одна із стадій задерніння.
Четвертий тип лук представляють деградовані, з різною врожайністю,
зарослі чагарником і вкриті купинами й мохом, сухі та вологі й заболочені
луки. В травостоях цих лук цінність корму – незначна, бо в них відсутні
бобові і переважають низькоякісні злаки, осоки, ожики, ситники,
зустрічаються не їстівні і отруйні рослини.
Серед багатьох, розроблених луківниками, методів підвищення
кормової продуктивності різних типів природних лук, які регресують за
кормовою продуктивністю, в наших дослідах використано 10 варіантів
удобрення травостоїв вапняковими, твердими й рідкими мінеральними
та органічними добривами і одержано високий ефект. Наприклад,
удобрюючи гноєм (20 т/га) окремо і в поєднанні з вапняком (3 т/га) або
фосфатшлаком (1 т/га) раз на 2-3 роки біловусово–вівсяницеву луку на
відрогах східних Карпат, наступного після удобрення року нами одержано,
в порівнянні з не удобреним контролем, 56-70% приросту врожаю (в рік
внесення удобрення 21-31% приросту) і істотне поліпшення видового
масового складу врожаю за рахунок стимулювання інтенсивності росту
рясного біловусу стиснутого, розсіяної костриці червоної та розкиданих
на ділянці мітлиці тонкої та пахучої трави звичайної. Інші види удобрення
забезпечували трохи нижчий приріст врожаю, проте щорічно.
Ще вищий ефект одержали в варіантах згаданого вище удобрення
на різнотравній бобово-злаковій луці. В рік удобрення приріст врожаю до
не удобреного контролю складав 31-55,2%, а наступного року 82-127,6 %.
При цьому частка злакових компонентів в урожаї сіна згаданих варіантів
стосовно контролю або не змінилась або незначно зменшилась, в той час
як частка бобових зросла в 2-4 рази, при незмінній участі різнотрав’я.
До найефективніших заходів поліпшення природних лук належить
знищення природної рослинності і сівба в одно видовому посіві або в
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ
ТА НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
РАННЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Вик ладено результати трирічних досліджень з вивчення
передпосівної обробки насіння, позакореневих підживлень у період
вегетації на формування фотосинтетичної та насіннєвої продуктивності
ранньостиглих сортів сої.
Ключові слова: фотосинтетична та насіннєва продуктивності,
соя, урожайність, білок, позакореневі підживлення.
Подальше збільшення площ посіву та урожайності зерна сої є
найбільш швидким і перспективним шляхом у розв’язанні глобальної проблеми виробництва рослинного білка. Проте, подальший ріст виробництва
сої в Україні з високими економічними параметрами неможливий без
впровадження сучасних, адаптивних, енергоощадних прийомів технології
її вирощування.
На сьогоднішньому етапі розвитку аграрного виробництва існує ціла
низка різноманітних технологічних рішень вирощування зернобобових
культур, в тому числі і сої, які потребують переосмислення, перш за все у
напрямку оптимізації умов енерго- і ресурсозбереження. Адже енергоємне
виробництво стає безперспективним, оскільки одержана продукція не
здатна буде конкурувати з іншими товарами аналогічного призначення та
їх виробниками. Тому лише конкурентоспроможні технології вирощування сої дадуть змогу виростити вищий і якісний урожай, заощадити
ресурсні витрати та знизити собівартість продукції [1,2].
Одним із пріоритетних напрямків заощадження виробничих і енергетичних витрат є обґрунтований підхід до передпосівної підготовки
насіння та оптимізації умов мінерального живлення в період вегетації.
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Закарпатський територіальний відділ карантину рослин ІЗР УААН
КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
У РОСЛИННОМУ СКЛАДІ СІНОЖАТЕЙ І ПАСОВИЩ
ГІРСЬКО-ЛІСОВОГО ПОЯСУ КАРПАТ
Висвітлено динаміку мінливості показників кормової продуктивності
багаторічних трав у складі рослинних угрупувань сіножатей гірськолісового поясу Карпат під впливом кліматичних факторів та
цілеспрямованих агротехнічних заходів щодо її поліпшення.
Ключові слова: Карпати, рослинний склад сіножатей, багаторічні
природні та сіяні трави, кліматичні умови, заходи поліпшення кормової
продуктивності, ботанічний склад.
Головним чинником підвищення ефективності виробництва
лучних кормів в Україні, провідні вчені в галузі кормовиробництва
[1, 4], вважають сіяні високопродуктивні агрофітоценози, насичені
бобовими травами, що забезпечують 50-60% врожаю та розробку
режимів використання цих травостоїв з встановленням їх впливу на
продуктивність та якість корму [5].
У гірсько-лісовому поясі Карпат потреби скотарства та вівчарства в
кормах майже на 90-100 % забезпечуються за рахунок врожаю природних
та сіяних сіножатей та пасовищ, які розташовані на висотах 500-1200 м
над рівнем моря і самостійно виникли або створені людиною на місці
знищених лісів [3]. Питання формування їх кормової продуктивності
та ефективного використання вироблених кормів має дуже актуальне
значення в регіоні.
Методика досліджень. Для вивчення зазначених проблем, у
1987-1989 роках на чотирьох типах природних сіножатей вторинного
походження Закарпатської, Івано-Франківської і Чернівецької областей
та в 2002-2009 роках на сіяних луках п’ятипільної кормової сівозміни
гірського підрозділу Закарпатського ІАПВ УААН, розміщених на різних
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Результати досліджень. Відомо, що формування урожаю органічної
речовини в результаті фотосинтетичної діяльності рослин в посівах сої,
насамперед, визначається розміром листкової поверхні, і чим більший
асиміляційний апарат формують посіви, тим повніше фіксується посівами
сонячна радіація, і тим енергійніше йде накопичення органічної речовини,
лише за виключенням окремих випадків, що обумовлює збільшення
урожайності цієї культури. Однак, слід зазначити, що фотосинтетична
продуктивність посівів залежить від багатьох чинників і для одержання
максимально можливого врожаю культури необхідно всебічно враховувати закономірності фотосинтетичної діяльності рослин під впливом
прийомів технології її вирощування [3,4].
На основі проведених трирічних досліджень встановлено, що площа
листків, темпи їх росту і розвитку до максимального рівня в значній мірі
залежали від досліджуваних нами чинників, зокрема сортових особливостей, передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень у
період вегетації (табл. 1).
Так, у середньому за 2006-2008 рр. взаємодія цих факторів сприяла
збільшенню площі листкової поверхні у сортів сої, яка упродовж
вегетаційного періоду рослин зростала до фази початок наливання насіння,
після чого різко зменшувалася, що пов’язано із перерозподілом поживних
речовин (відтоком з листків до репродуктивних органів). У результаті чого
відбувалося підсихання та опадання листків нижнього і середнього ярусів,
хоча ріст і розвиток рослин ще продовжувався.
Максимальна ж площа листкової поверхні у сої (45,6 тис.м2/га) формувалася на ділянках сорту Золотиста у фазі початок наливання насіння,
де проводили два позакореневі підживлення добривами Еколист у фазах
бутонізації та утворення зелених бобів на фоні передпосівної обробки
насіння композицією ризоторфін + вітавакс 200 ФФ + стимулятор росту,
що на 7,5 тис.м2/га більше ніж на фоні ризоторфіну без застосування позакореневих підживлень. Аналогічний вплив досліджуваних чинників
спостерігали і на ділянках, де вирощували сорт ОАЦ-Віжіон, проте площа
листкової поверхні була дещо меншою, і склала 44,5 тис.м2/га. У подальшому площа листкової поверхні рослин сої зменшувалася.
У процесі наших досліджень виявлено, що початок старіння
більшості листків сої співпадав із серединою фази наливання насіння,
коли інтенсивність росту насіння досягало максимуму. Однак, застосування позакореневих підживлень добривами Еколист сприяло подовженню
роботи листкового апарату, формуванню більш потужної фотосинтезуючої
поверхні. Так, зокрема, обприскування посівів сої добривом Еколист у
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0,11
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0,53
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8,97
46,41

42,49
29,5

28,9
2,27

2,63
13,47
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13,45
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3.

3

Пряме всівання
насіння в стерню
(нульовий обробіток)

13,40

12,29

0,11

0,12
0,56
2,55
0,95
9,95
44,23
29,5
2,32

0,10
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11,83
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0,59
2,70
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1,03
10,05
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2,61
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13,51
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1,01
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9,78

10,03
43,98

45,42
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29,8
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2,30

13,90
3

11,95

13,70
2

Фрезування на
глибину 10-12 см в
три сліди
2

14,32
1

11,78

0,09

0,12
0,55
2,45
0,98
10,01
44,32
28,9
2,45

0,09

13,91

12,31

0,51
2,35
0,94
9,87
44,09
29,9
2,23

0,08

4

11,83

0,44
2,41
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44,88
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2,30
13,21

1

3
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0,10
0,53
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2,33

2,36
0,85
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9,30

8,69
44,90

46,34
28,8

29,3
2,58

2,31
13,25
2

11,91
14,53
1

Дискування ґрунту
до „чорного стану“ в
три сліди на глибину
12-14 см

обробіток ґрунту

10,75

натрій
(Na2O)
кальцій
(СaО)
калій
(К2О)
фосфор
(Р2О5)
зола
БЕР
клітковина
протеїн

білок

жир

% на абсолютно суху речовину

травосумішки
Варіанти досліду

№
п/п

2. Вміст основних поживних речовин злаково-бобового травостою залежно від його складу та
передпосівного обробітку грунту (у середньому за 2005-2007 рр.)
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фазі бутонізації на фоні передпосівної обробки насіння композицією
ризоторфін + вітавакс 200 ФФ + стимулятор росту забезпечило зростання
площі листкової поверхні сорту Золотиста на 4,8 тис.м2/га, сорту ОАЦВіжіон на 4,1 тис.м 2/га порівняно із ділянками без позакореневих
підживлень на фоні лише ризоторфіну. При підживленні посівів у фазі
утворення зелених бобів приріст листкової поверхні склав для двох сортів
5,6 тис.м2/га. Максимальні ж показники листкової поверхні (45,6 і 44,5 тис.
м 2 /га) зафіксовано на ділянках, де поєднували два позакореневі
підживлення у фазах бутонізації та утворення зелених бобів.
Зростання фотосинтетичних показників сприяло й підвищенню рівня
урожайності насіння сортів сої. Так, у середньому за три роки досліджень
передпосівна обробка насіння сої сорту Золотиста композицією ризоторфін +
вітавакс 200ФФ + стимулятор росту та поєднання двох позакореневих
підживлень добривами Еколист у фазах бутонізації та утворення зелених бобів
забезпечили максимальну урожайність насіння сої - 2,52 т/га. Приріст урожаю
до контролю (ризоторфін без позакореневих підживлень) склав 0,64 т/га.
Аналогічний вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих
підживлень спостерігали і на ділянках сорту ОАЦ-Віжіон, проте урожайність
була дещо нижчою, і склала 2,37 т/га (табл. 2).
Нами також виявлено, що серед способів передпосівної обробки
насіння сої найбільш ефективною виявилася композиція: ризоторфін +
вітавакс 200ФФ + стимулятор росту. Порівняно з ділянками, де насіння
обробляли лише ризоторфіном приріст урожаю насіння склав 0,22 т/га.
Дещо менший приріст урожаю (0,11-0,12 т/га) забезпечила композиція:
ризоторфін + вітавакс 200 ФФ.
Поряд з цим одержані урожайні дані свідчать про високу ефективність
позакореневих підживлень добривами Еколист. Зокрема, обприскування
посівів сої добривом Еколист у фазі бутонізації забезпечило зростання
рівня урожаю насіння сої на 0,14-0,16 т/га залежно від варіантів
передпосівної обробки насіння та сорту. При обприскуванні посівів у фазі
утворення зелених бобів приріст урожаю склав 0,16-0,23 т/га. Проте,
найбільший приріст урожаю – 0,32-0,41 т/га одержали при поєднанні двох
позакореневих підживлень у фазах бутонізації та утворення зелених бобів.
При цьому виявлено дещо кращу реакцію на позакореневі підживлення
сорту Золотиста порівняно із сортом ОАЦ-Віжіон.
Слід зазначити, що серед трьох дослідних років (2006-2008 рр.) краща забезпеченість гідротермічними ресурсами посівів сої в період
вегетації була в 2008 році, що сприяло одержанню найбільшої урожайності
насіння сорту Золотиста – 2,77 т/га та сорту ОАЦ-Віжіон – 2,50 т/га.
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пряме всівання насіння в стерню (нульовий обробіток) на першій і другій
травосумішці на 0,45-0,89 т/га. Найвищий збір кормових одиниць (6,38 т/га)
був на варіанті, де як передпосівний обробіток ґрунту проводили дискування
на глибину 12-14 см з триразовим скошуванням першої травосумішки. В
одному кілограмі сухого корму містилося від 0,84 до 0,91 кормових одиниць.
Збір перетравного протеїну був найвищим аналогічно збору сухої речовини і
становив від 0,52 до 0,73 т/га. В одній кормовій одиниці містилося від 105 до
116 г перетравного протеїну.
Поряд з підвищенням урожайності лучних угідь важливе значення для
годівлі худоби має одержання корму високої якості. Серед поживних речовин
протеїн займає особливе місце в годівлі тварин.
Наші дослідження свідчать, що вміст сирого протеїну в рослинній
масі знаходився в тісній залежності від складу травосумішки та обробітків
ґрунту (табл. 2). Найбільша концентрація сирого протеїну (14,30-14,53%),
в абсолютно сухій речовині травостою була на варіанті, де висівали першу
травосумішку, яка складалася із тимофіївки лучної (30%) + костриці східної
(25%) + пажитниці багаторічної (20%) + конюшини гібридної (35%) +
лядвенцю рогатого (35%). Дещо нижчий вміст сирого протеїну відзначено на
всіх інших варіантах (13,21-13,91%). Ці показники в основному залежали від
складу травосумішки, а менше від способів передпосівного обробітку ґрунту.
За вмістом білка досліджувані варіанти різнилися аналогічно сирому протеїну,
оскільки частка білкового азоту в складі загального становила 0,81-0,85% на
злаково-бобових травостоях.
Концентрація клітковини в сухій масі сінокісного корму за варіантами
відрізнялася незначно (28,8-29,9%). Вміст жиру на всіх варіантах досліду
складав (2,23-2,63%), що є задовільним для годівлі ВРХ.
Наші дослідження показали, що нагромадження фосфору в кормі різних
травосумішок було досить високим і не завжди відповідало зоотехнічним
нормам годівлі тварин. Найбільш близький до оптимального вміст цього
елемента в середньому за три роки спостерігали в першій травосумішці (0,850,98%).
Дослідження показали, що у рослинній масі всіх травосумішок вміст калію
не перевищував гранично допустимих норм годівлі сільськогосподарських
тварин. Його концентрація становила від 2,33 до 2,70%.
Вміст кальцію відповідав нормам годівлі ВРХ. Концентрація цього
елемента в сухому кормі знаходилась в межах 0,44-0,55%.
Недостача в кормах натрію призводить до зниження перетравності корму,
зменшення надоїв і приростів живої маси та збільшення яловості тварин. У
наших дослідах в кормі його містилося 0,08-0,12%.
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Дещо нижча урожайність (відповідно 2,51 і 2,40 т/га) сформувалася в умовах 2006 року. Найнижча – відповідно 2,28 та 2,20 т/га зафіксована в умовах 2007 року.
Висновки. Таким чином, в умовах правобережного Лісостепу
України оптимізація умов мінерального живлення в період вегетації та
регулювання процесів синтезу органічних речовин шляхом проведення
двох позакореневих підживлень добривами Еколист у фазах бутонізації та
утворення зелених бобів і передпосівної обробки насіння ризоторфіном,
вітаваксом 200 ФФ та стимулятором росту забезпечують найкращі умови
для росту, розвитку та формування високопродуктивних агрофітоценозів
ранньостиглих сортів сої.
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вмісту сирого протеїну, поліпшенню перетравності сухої маси корму,
підвищенню поживності за вмістом кормових одиниць та зменшує
кількість безазотистих екстрактивних речовин і клітковини, а в деяких
випадках і калію порівняно з одновидовими посівами злакових трав.
Залуження ерозійно небезпечних земель, виведення їх на тимчасову
(10-15 років) консервацію забезпечується комплексним створенням
близьких до природних штучних фітоценозів із сінокісно-пасовищним
використанням та застосуванням оптимальних способів обробітку
ґрунту [1]. Система обробітку ґрунту повинна відповідати основним
вимогам: створювати сприятливі фізичні параметри для розвитку лучних
травосумішок, підвищувати або хоча б стабілізувати на вихідному рівні
родючість ґрунту. Інтенсивність ерозійних процесів значною мірою
залежить від способів, якості і кількості обробітків [2]. Під багаторічними
травами в перший рік користування кращою буває структура верхнього
шару, а в наступні роки – глибших. У верхньому шарі ґрунту більше
поживних речовин, і вони краще використовуються рослинами, коли
перебувають глибше в умовах більш сталої вологості [3].
Матеріали і методика досліджень. Метою наших досліджень було
встановлення найкращого способу обробітку ґрунту еродованого схилу,
виведеного із ріллі, для сінокісного використання і підбір травосумішок
високої продуктивності і якості корму.
Польові дослідження формування злаково-бобового травостою
залежно від основного обробітку ґрунту й складу травосумішки закладено
у 2005 р. на полях експериментальної бази Передкарпатської дослідної
станції ІЗіТЗР. Ґрунт під дослідами дерново-підзолистий середньо
суглинковий середньо змитий з такими агрохімічними показниками: вміст
гумусу 1,9-2,03%, рухомого фосфору 240, калію – 40 г на 1 кг ґрунту, рН
(сольове) – 4,9-5,1.
Схил більше 5-6о південно-західної експозиції. Травосумішки
сінокісного використання такого складу:
1) тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%) + пажитниця
багаторічна (20%) + конюшина гібридна (35%) + лядвенець рогатий
(35%);
2) стоколос безостий (30%) + костриця східна (20%) + пажитниця
багаторічна (20% ) + лядвенець рогатий (35%) + галега східна (35%);
3) тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%) + пажитниця
багаторічна (20% ) + конюшина гібридна (35%) + галега східна (35%);
4) тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%) + стоколос
безостий (15%) + пажитниця багаторічна (15%) + конюшина гібридна
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У даній статті представлені результати багаторічних спостережень за проявом патогенної інфекції за природного і штучного ураження сої бактеріальними
фітопатогенами. Метою роботи було систематизувати літературні та
експериментальні дані по виявленню бактеріальної інфекції та розробити схеми
визначення ступеня ураження сої за штучною інокуляцією рослин.
Матеріали і методи досліджень. Об’єктом досліджень були збудники бактеріальних інфекцій сої (Glycine Max. ), які розповсюджені в різних
регіонах України. Обстеження та ізолювання збудників проводили на
районованих сортах та сортозразках сої, науково-дослідних сортовипробувальних посівах. Спостереження за появою та проявленням інфекційних
захворювань окрім сортоділянок проводили також на колекційних і виробничих посівах сої переважно у лісостеповій зоні та вибірково у інших
кліматичних зонах України.
В лабораторних умовах об’єктом досліджень були бактеріальні
ізоляти, отримані при обстеженні експериментальних та виробничих
посівів сої. У виділених ізолятів вивчали морфологічні, культуральні та
фізіологічні властивості. Патогенні властивості виділених ізолятів вивчали
шляхом штучного зараження паростків і дорослих рослин у фазі дозрівання.
За розвитком візуальних ознак робили висновки про патогенність
дослідних бактеріальних культур. Оцінку вірулентності проводили за розробленою нами 5-ти бальною системою для основних збудників сої. Ця
оцінка була деталізована нами для наших об’єктів спираючись на загальну
чотирибальну систему для фітопатогенних бактерій [6].
Як еталон використовували колекційні бактеріальні культури
(Українська колекція мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології
ім. Д.К.Заболотного), які належать до збудників бактеріальних хвороб сої:
Pseudomonas savastanoi pv. glycinea – 5 штамів; Xanthomonas axonopodis
pv. glycines – 5 штамів; Xanthomonas fuscans pv. fuscans - 3 шт., Pseudomonas
syringae pv. tabaci – 1шт.; та умовний патоген Pantoea agglomerans – 1шт.,
а також нові ізоляти збудників бактеріозів сої (180 штамів). Така кількість
використаних штамів дає змогу врахувати штамову варіабельність прояву
біологічних властивостей у діагностичних тестах і при визначенні
вірулентності дослідних патогенів.
Результати досліджень та їх обговорення. Вивчення і визначення
ураження рослин фітопатогенними бактеріями проходить значно
складніше ніж іншими паразитами ( грибами, вірусами, комахами). На
різних фазах росту рослини, різних циклах розвитку бактеріальної
популяції, при зміні погодних умов симптоми бактеріального ураження
можуть бути схожі між собою, із ураженням грибними захворюваннями, а
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продуктивного довголіття травостоїв, з яких повністю або частково
випали початкові види бобових трав шляхом підсіву лядвенцю рогатого.
При цьому, як відмічає Г. В. Єфремова [3], залишається мало з’ясованою
роль заміни вихідного бобового компонента іншими видами бобових
трав при повторному підсіванні цієї ж групи рослин і вплив зазначеного
заходу на послаблення негативної алелопатичної дії, або так званої їх
аутоінтоксикації у ценозах.
Висновки. Встановлено, що підсів лядвенцю рогатого (10 кг/га)
значно підвищує урожайність багаторічних трав на схилових землях
та подовжує їх продуктивне довголіття. Це особливо важливо для
травосумішки конюшини лучної з тимофіївкою лучною, з якої бобовий
компонент повністю випав вже на другий рік використання.
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симптомів у певні періоди нагадує ураження, які викликають P. savastanoi
pv. glycinea. та X. axonopodis pv. glycines або P. syringae pv. tabaci. Тобто на
пізній стадії розвитку інфекції тільки ізоляція патогена може забезпечити
достовірну діагностику.
При ураженні сходів (на сім’ядолях) фітопатогенними бактеріями родів
Xanthomonas та Pseudomonas існує багато нюансів, які притаманні ураженню
кожного типу бактеріозу, але поява світло чи темно-коричневих плям з наступним зміненням форм і розмірів спостерігається майже завжди.
Треба звернути увагу на те, що захворювання, які викликають два різних
збудника пустульного бактеріозу та бактеріального в’янення (X. axonopodis
pv. glycines та Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens ), мають в
науковій літературі однакові основні назви – «іржаво - бура плямистість», що
відображає схожість прояву інфекції в певний період її розвитку.
Якщо більшість бактеріальних патогенів сої уражують усі наземні
частини рослини, то збудник «смугастості стебла » Pantoea agglomerans
уражує переважно стебла, черешки та жилки. За час цвітіння рослин на
нижній частині стебла з’являються червоно-коричневі, пурпурові подовжені
плями та смуги. Ураження на стеблах особливо небезпечні, так як вони поступово охоплюють усе стебло. При сильному ураженні інфекція проникає
у паренхіму і рослина гине. При ураженні стебла сої збудником кутастої
плямистості на стеблах розвиваються подовжені світло-коричневі плями, які
згодом темніють, стають чорно-коричневими, розтікаються по стеблу нагадуючи смуги. Приблизно такі ж симптоми при ураженні стебла сої P.
syringae pv. syringae [1,2,6]. Тільки на початку розвитку інфекції чорнокоричневі плями дрібніші за ті, які викликає P. savastanoi pv. glycinea. У X.
axonopodis. pv. glycines - на стеблі захворювання проявляється у вигляді сухих коричневих шоколадно-червоних смуг, які згодом чорніють. У місцях
ураження з’являються перетяжки, стебло може переломлятися, рослина
гине. Тобто знову проявляється схожість симптомів різних збудників, а деякі
характерні нюанси прояву захворювання можуть маскуватися у природних
умовах дією біотичних і абіотичних факторів і тільки лабораторна
діагностика може підтвердити діагноз.
У період коли на рослинах сої починають розвиватися грибні захворювання, визначення бактеріальних захворювань утруднюється завдяки
подібності прояву симптомів на певних ступенях розвитку грибних та
бактеріальних паразитів. Так, наприклад, при дифузному ураженні рослин
несправжньою борошнистою росою (Peronospora manshurica S.) на листях
та сім’ядолях спочатку виявляються хлоротичні ділянки [4]. Такі ж самі
жовті хлоротичні ділянки чи облямівки можна зустріти на листях сої при
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тимофіївкою лучною на придатність для залуження схилових земель. Вже
на другий рік використання конюшина лучна цілком закономірно повністю
випала з травостою. Через малосприятливі ґрунтові умови (рН сольове
5,1-5,3) також відбулося значне зрідження люцерни посівної. Проведені в
2001-2003 рр. в Буковинському інституті АПВ дослідження підтвердили
високу здатність добре приживатися і значно підвищувати продуктивність
старосіяного злакового травостою при підсіві в його дернину насіння
лядвенцю рогатого. Тому ми використали насіння лядвенцю рогатого для
заміни вихідного бобового компонента (конюшини лучної, яка повністю
випала з травостою, та люцерни посівної, яка частково випала з травостою).
Вже в 2006 р. підсіяний лядвенець рогатий забезпечив значне збільшення
виходу сухої маси порівняно з варіантами без підсіву (табл. 1).
1. Вихід сухої маси з лучних травостоїв за 2006-2008 рр., ц/га

1.Травосумішка
лядвенцю рогатого (12
кг/га) з тимофіївкою
лучною (6 кг/га) посіву
2001 року

35,7

36,7

3-й
укіс

14,7

87,1

1-й
укіс

25,0

2-й
укіс

11,3

36,3

1-й
укіс

33,8

2-й
укіс

11,6

28,7

32,4

10,3

71,4

24,3

12,8

37,1

29,2

12,1

41,3

3. Те ж, без підсіву
лядвенцю рогатого.

17,8

10,5

6,0

34,3

7,0

5,3

12,3

17,2

5,8

23,0

4.Травосумішка
конюшини лучної (15
кг/га) з тимофіївкою
лучною (6 кг/га) посіву
2001 р.

10,5

6,5

-

17,0

6,1

6,3

12,4

17,8

6,8

24,6

НІР05

листя

0

Сліди від ін’єкцій

1

Червоно-коричневі
або чорні плями
(1–3мм) неправильної
форми, можливо з
жовтим ореолом

Чорні плями на місці
уколу

Чорні плями на місці
уколу

2

Червоно-коричневі
або чорні плями
неправильної форми,
можливо з жовтим
ореолом або маслянистими розводами
до 5 – 6 мм

Плями становляться
подовженими

Початок некротизації
плям або розтікання

3

Червоно-коричневі
або чорні плями
неправильної форми,
можливо з жовтим
ореолом або маслянистими розводами
до 7 – 8 мм

Плями некротизуються і подовжуються

Плями до 5-8 мм,
поява перетяжки
бобу, ексуда

4

Червоно-бурі,
маслянисті з переходом у сухі некротичні
плями, можливо
продірявлені; опад
листя

Чорно-коричневі смуги 10-15мм

Чорні мокнучі плями
та ексудат,плями до
10-15мм,
розтріскування бобу

3. Визначення ступеню агресивності збудника смугастості
стебла при штучній інокуляції сої
Оцінка у балах
0

39,1

30,5

14,1

3,5

1,7

1,4

83,7

27,1

13,5

1,6

1,2

40,6

32,4

13,5

1,7

0,9

45,9

Також на основі даних таблиці 2 можна зробити висновок, що більш
вдалим виявилося всівання лядвенцю рогатого в дернину травосумішки
конюшини лучної з тимофіївкою лучною (вар. 6) порівняно з підсівом
170

боби
Сухі, безкольорові
цятки

45,4

2. Травосумішка
люцерни посівної (15
кг/га) з тимофіївкою
лучною (6 кг/га) посіву
2001 р., з підсівом
лядвенцю рогатого (10
кг/га) у 2005 р.

5. Те ж, з підсівом
лядвенцю рогатого (10
кг/га) в 2005 р.

стебла

Сліди від ін’єкцій у
вигляді світлих цяток

разом

2-й
укіс

Pseudomonas savastonoi pv. glycinea

Оцінка у
балах

2008 рік
разом

1-й
укіс

2007 рік
разом

2006 рік
Варіант, культура, норма
висіву

2. Визначення ступеню агресивності збудника кутастої
плямистості сої при штучній інокуляції
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Pantoea agglomerans
Відсутність ураження або сліди від введення бакт. завісі

1

Коричневі або чорні продовгуваті плями

2

Початок розповсюдження чорних плям по стеблу 5-10 мм

3

Подовжені чорно-коричн. некрози по всьому стеблу

4

Розповсюдження некротичних смуг та переломи
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Висновки. Таким чином, включення лядвенцю рогатого в
різночасно дозріваючі травостої позитивно впливає на формування
високої врожайності травостоїв, є важливим джерелом поповнення
білка, збалансування кормових раціонів за перетравним протеїном та
іншими цінними речовинами. Найкращі умови для росту і розвитку
рослин лядвенцю рогатого склалися в травостоях, що формувалися на
основі низових злакових трав, а саме пажитниці багаторічної і костриці
червоної.
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2,1
3,6
30,2
49,6
28,5
46,8
2,4
46,6
51,0
5,5

24,0
39,7
34,1
56,3
2,5
37,4
60,1
6,0

51,5
Пажитниця багаторічна, 11 + костриця червона, 6 +
тимофіївка лучна, 6 + лядвенець рогатий, 6

46,0
48,0

Пізньостиглий травостій

Тимофіївка лучна, 10 + костриця лучна, 7 + костриця
червона, 6 + лядвенець рогатий, 6

61,0

43,0

2,4
4,0

3,5
5,5
22,2
37,9
33,2
56,6
4,1
35,1
60,8
9,5

3,3
19,8
32,7
38,7
64,0
4,4
26,7
68,9
2,5
31,0
66,5

Пажитниця багаторічна, 11 + костриця червона, 6 +
стоколос безостий, 9 + лядвенець рогатий, 6

Середньостиглий травостій

Стоколос безостий, 13 + костриця червона, 6 +
костриця лучна, 7 + лядвенець рогатий, 6

52,0
Пажитниця багаторічна, 11 + костриця червона, 6 +
грястиця збірна, 6 + лядвенець рогатий, 6

29,5

2,0

2,4
3,2
29,4
39,6
42,5
57,2
2,0
43,4
54,6
5,0

36,8
60,1
4,0
52,0
4,0

Ранньостиглий травостій

Грястиця збірна, 10 + костриця лучна, 7 + костриця
червона, 6 + лядвенець рогатий, 6

бобові
злаки
Склад травосумішки, норма висіву, кг/га

43,0

3,1

%

57,4

ц/га

40,1

%

39,0

ц/га

27,3

%

3,6

2,5

ц/га

різнотрав'я
бобові

У середньому за три роки

злаки

різнотрав'я

2005 рік

Вміст у травостої,%

злаки

2003 рік

бобові

1. Ботанічний склад різночасно дозріваючих пасовищних травостоїв з включенням лядвенцю
рогатого, %, повітряно-суха маса

різнотрав'я
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дарство „Степне” Полтавського інституту АПВ ім. М. І. Вавилова протягом 2006-2008 рр. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний важко суглинковий.
Агрохімічна характеристика ґрунту: вміст гумусу в горизонті 0-20 см
4,9 – 5,2 %. Ємкість поглинання в орному шарі досить висока – 33,0 – 35,0
мг-екв. на 100 г ґрунту, реакція ґрунтового розчину слабо кисла (рН - 6,3);
гідролітична кислотність – 1,6 – 1,9 мг-екв. на 100 г ґрунту;
легкогідролізованого азоту (за Тюріним і Кононовою) – 5,44 – 8,10 мг , 10
– 15 мг рухомого фосфору (за Чириковим), 16 – 20 мг на 100 г ґрунту калію
(за Масловою).
Вивчали три способи основного обробітку – оранка ПЛН-3-35 (20-22
см) , плоскорізний обробіток КПП- 2,2 (14-16 см), мінімальний обробіток
АГУ-6 «Скорпіон-2» (14-16 см), на які накладався передпосівний обробіток
культиваторами КПС-4,0, УСМК-5,4 та АГ-4 «Скорпіон-1» (4-5 см).
Повторність триразова, розміщення варіантів і повторень – систематичне. Посівна площа ділянки – 160 м2, облікової – 72 м2. Інокулювання насіння
проводили стандартним штамом – Bradiorhizobium japonicum 634b.
Аналіз результатів досліджень показав, що залежно від систем
основного обробітку ґрунту, проведення передпосівного обробітку агрегатом АГ-4 «Скорпіон 1» у поєднанні з передпосівним інокулюванням
насіння штамом азотфіксувальних бактерій забезпечило максимальні показники площі листкової поверхні рослин у фазі бутонізації. Так, на фоні
оранки плугом ПЛН-3-35 – площа листя сягала 290,4 см2/рослину, на фоні
плоскорізного обробітку ґрунту КПП-2,2 - 281,6 см2/рослину. За системи
обробітку, яка передбачала мінімальний обробітку ґрунту АГУ-6
«Скорпіон 2» та проведенні передпосівної культивації культиватором
УСМК-5,4 та бактеризацію насіння мікроорганізмами площа листкової
поверхні становила 273,2 см2/рослину (табл. 1).
Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок, що система
обробітку ґрунту та інокулювання насіння активно впливали на формування листкової поверхні рослин сої у фазі цвітіння. Цей вплив чіткіше проявлявся за системи обробітку ґрунту, яка включала використання
ґрунтообробного агрегату АГ-4 «Скорпіон» та проведення бактеризації
насіння.
Так, якщо проводили основний обробіток ґрунту АГУ-6 «Скорпіон
2» і передпосівний АГ-4 «Скорпіон 1» та інокулювали насіння
бактеріальними препаратами, площа листя у фазі цвітіння сягала 425,5
см2/рослину, що на 28,4 та 33,6 см2/рослину більше порівняно до варіантів,
у яких передпосівний обробіток проводили культиватором УСМК-5,4 та
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великої рогатої худоби в дощову погоду [4].
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проведені в 20022005 рр. на Хмельницькій ДСГДС УААН, яка знаходиться в центральній
частині Старокостянтинівського району Хмельницької області.
Ґрунт дослідного поля – чорнозем опідзолений середньосуглинковий.
Агрохімічні показники орного шару: вміст гумусу – 3,2-3,4%,
легкогідролізованого азоту – 13 мг на 100 г ґрунту, обмінного калію від 9
до 11 мг на 100 г ґрунту, рухомих форм фосфору – 8-9 мг на 100 г ґрунту.
Гідролітична кислотність коливається від 1,1 до 3,4, сума ввібраних основ
– 34,2-43,8 мг екв. на 100 г ґрунту, рН сольової витяжки – 6,0-6,6.
Погодні умови в роки проведення досліджень відрізнялися від
середніх багаторічних показників, що помітно вплинуло на формування
врожайності, а також на ріст і розвиток компонентів травосумішок.
Трави висівали напровесні безпокривним способом. Фосфорнокалійні добрива (Р60К60) вносили щороку восени після останнього циклу
використання. Схема досліду включала три типи травостоїв за строками
дозрівання: ранньостиглий, середньостиглий, пізньостиглий з різним
насиченням верховими і низовими злаковими травами. Сорти багаторічних
злакових і бобових трав грястиці збірної Київська рання 1, стоколосу
безостого Вишгородський, тимофіївки лучної Аргента, костриці червоної
Агата, Янка, костриці лучної Люлинецька 3, пажитниці багаторічної
Обрій, лядвенцю рогатого Лотос, що використовувались при створенні
травостоїв є районованими і добре адаптованими до умов регіону.
Агротехніка вирощування травосумішок загальноприйнята для зони.
Досліди закладалися в чотириразовій повторності, розмір посівної ділянки
64 м2, облікової – 32 м2. Розміщення варіантів систематичне. Дослідження
проводили за методичними вказівками Інституту кормів УААН та іншими
офіційними методиками.
Результати досліджень. Для науки і практики найважливішим
показником є врожайність зеленої маси та вихід поживних речовин. Вивчення
процесу формування врожайності лядвенцево-злакових травостоїв залежно
від факторів середовища й елементів технології викликає інтерес для теорії і
практики інтенсивного кормовиробництва. Воно дає можливість регулювати
процеси росту і розвитку рослин та розробляти ефективні технології.
Основними причинами зниження врожайності травостоїв є збіднення
ботанічного складу, випадання бобових видів, зменшення листкової
поверхні, густоти стояння, погіршення умов для росту та розвитку
рослин. За результатами наших досліджень встановлена тісна залежність
виходу абсолютно сухої речовини від складу травосумішки та насичення
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Найкращі умови для формування листкової поверхні у фазі цвітіння
окремими рослинами складались за проведення передпосівного обробітку
ґрунту культиваторами УСМК-5,4 на фоні основного обробітку ґрунту та
інокулювання. Так, за проведення оранки плугом ПЛН-3-35, культивації
УСМК-5,4 та інокулювання, площа листя становила 383,2 см2/рослину, що
на 5,5% більше порівняно до варіанта де застосовували передпосівний
обробіток КПС-4.
За плоскорізного обробітку ґрунту КПП-2,2 та застосуванні
культиваторів УСМК-5,4 та АГ-4 «Скорпіон 1» і інокулювання, площа
листкової поверхні у посівах сої зростала до 378,6 і 422,3 см2/рослину, тоді
як за використання КПС-4- 343,0 см 2/рослину, за приросту до фази
бутонізації 145,5 та 140,7 см2/рослину.
Інокулювання насіння сприяло зростанню площі листя у фазі
цвітіння за оранки ПЛН-3-35 та проведенні передпосівного обробітку на
19,6-60,9%, за плоскорізного обробітку КПП-2,2 на 47,3-60,2%, за
мінімального обробітку АГУ-6 «Скорпіон 2» – 35,2-66,3% порівняно до
контрольних варіантів, де цей показник складав 225,7-297,5 см2/рослину,
232,9-269,4 см2/рослину та 235,7-314,6 см2/рослину відповідно.
У фазі наливу бобів площа листя збільшувалась – на варіантах де
проводили основний обробіток ґрунту на глибину 20-22 см плугом ПЛН3-35 величина цього показника знаходилась у межах 360,6 – 569,3 см2/
рослину залежно від передпосівного обробітку ґрунту та інокулювання
насіння, за плоскорізного обробітку на 14-16 см КПП-2,2 – 344,3-565,1 см2/
рослину, мінімального обробітку ґрунтообробним агрегатом АГУ-6
«Скорпіон 2» – 384,9 - 567,5 см2/рослину. Отже, у цей період зберігались
умови для активної фотосинтетичної діяльності рослин сої.
Проведення передпосівного інокулювання насіння препаратом на
основі штаму бульбочкових бактерій сприяло зростанню листкової
поверхні у посівах у фазі наливу бобів на 20,7-47,5% залежно від дії
факторів.
Відносно оптимальної площі листя, яка забезпечує максимально
можливий урожай, існують різні точки зору. А. А. Ничипорович вважає,
що для отримання максимальних урожаїв площа листкового апарату у
більшості культур має становити 40-50 тис. м2/га [2].
Посів сільськогосподарських культур є складною системою, яка
перерозподіляє потік сонячної енергії. Основним фактором, від якого залежить поглинання і пропускання ФАР, є відношення площі листкової
поверхні до площі поля. Встановлено, що найбільше поглинання ФАР
відбувається тоді, коли площа листкової поверхні більша за площу поля в
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мальною площою яка накопичує найбільшу кількість сухої речовини рослинами сої створюється за оранки та мінімального обробітку ґрунту (рис. 1).
Інокулювання насіння бактеріальними препаратами зменшувало показник відносної облиственості у фазі цвітіння порівняно до не
інокульованого фону за основного обробітку ґрунту ПЛН-3-35 на 3,55,9%, за плоскорізного обробітку КПП-2,2 на 3,8-5,5%, за мінімального
обробітку АГУ-6 «Скорпіон 2» на 4,3-5,7%.
Максимальний показник відносної облиствленості 32,3% відмічено на
варіанті, який передбачав використання системи обробітку ґрунту, що включала плоскорізний обробіток КПП-2,2, передпосівну культивацію культиватором КПС-4 та інокулювання насіння бактеріальним препаратом.
У фазі наливу бобів починається процес втрати листя і скорочення їх
сумарної площі. Тому, на цей час в утворенні 1 г сухої речовини бере
участь найменша площа листової поверхні.
64
57
облиствленість, %

одиниць та 2,7 кг перетравного протеїну в 100 кг корму, забезпеченість
кормової одиниці перетравним протеїном становить 169 грам.
2. Найпродуктивнішою травосумішкою, яка забезпечила найвищу
врожайність сухої маси 103,9 ц/га в перший рік використання і 90,4 ц/
га в другий, є злаково-бобова травосумішка, бобовим компонентом якої
є лядвенець рогатий. Забезпеченість кормової одиниці перетравним
протеїном усіх травосумішок до складу яких входить лядвенець рогатий
становить 100-119 г на 100 кг зеленої маси.

50
43
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29
22
15
8
бутонізація

цвітіння

налив бобів

фази росту та розвитку

ПЛН-3-35

КПП-2,2

АГУ-6 "Скорпіон-2"

Рис. 1. Динаміка зміни показників облиствленості сої за
передпосівного обробітку агрегатом АГ-4 «Скорпіон-1» на
фоні основного обробітку ґрунту, в середньому за 2006-2008 рр.

Залежність двох процесів – збільшення асиміляційної поверхні листя, і як наслідок, зростання продуктивності рослин на думку О. І. Зінченка
та ін. [4] має певну межу, при якій надмірна листкова поверхня внаслідок
162

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

75

Продуктивність, ц/га
сухої речовини

1 рік використання

2 рік використання

120
100
80

103,9
75,2

90,4 92,9 84,5

68,6 70,8
63,7

77,6

69,7

учета в связи с формированием урожаев). - М.: Изд. Академии наук СССР,
1961. -. 133 с.
3. Церлинг В. В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур. – М.: Агропромиздат -1990. – 235 с.
4. Зінченко О. І. та ін. Рослинництво. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 591 с.
5. Дозоров А. В. Повышение сборов белка за счёт симбиотического
азота // Кормопроизводство, №1.- 1999. – С. 29-30.

60
40
20
0

1

2

3

4

5

Варіант досліду

УДК: 635.651
© 2009
С. Я. КОБАК, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут кормів УААН

1

2

костриця +
тимофіївка +
стоколос +
конюшина

костриця +
тимофіївка+
стоколос +
люцерна

3
костриця +
тимофіївка+
стоколос +
лядвенець

4
костриця +
тимофіївка +
стоколос +
лядвенець +
конюшина

5
костриця +
тимофіївка+
стоколос +
лядвенець +
конюшина +
люцерна

Рис 1. Продуктивність травосумішок залежно від виду
бобового компонента, ц/га сухої маси
Примітка. – 1-й рік використання (у середньому за 2007-2008 рр.)
– 2-й рік використання (за 2008 р.)

На другому році використання травосумішок, через довготривалу
посуху (ГТК за червень − 0,80; липень − 1,19; серпень − 1,48),
спостерігалась тенденція до зниження урожайності порівняно з першим
роком користування. Найпродуктивнішим залишається агроценоз з
лядвенцем (90,4 ц/га сухої маси), потім – з лядвенцем + конюшиною
(84,5 ц/га), далі – з трьома бобовими − лядвенець + конюшина + люцерна
(69,7 ц/га). Слід відмітити, що на другому році використання ценоз з
участю люцерни переважає за урожайністю злаково-бобовий травостій з
конюшиною, через те, що остання випадає з травостою.
Вміст поживних речовин у сіні залежав від їх видового складу.
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ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ
ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ БОБІВ КОРМОВИХ В
УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Розглянуто та проаналізовано вплив технологічних чинників, зокрема системи удобрення, що включала основне та передпосівне внесення
мінеральних добрив у нормі Р60К90, N30Р60К90, N60Р60К90 та позакореневе
підживлення у фазах бутонізації та зелених бобів рідким добривом еколист стандарт на процес формування індивідуальної продуктивності та
урожайності зерна бобів кормових.
Ключові слова: боби кормові, мінеральні добрива, позакореневе
підживлення, урожайність.
Поняття росту і розвитку сільськогосподарських культур є найбільш
ємною категорією сучасної аграрної науки, оскільки включає в себе суть
взаємодії генотипу рослинного організму із сукупністю гідротермічних
умов регіону та антропогенними факторами [1].
Система удобрення – один із основних регульованих чинників, які
використовують для цілеспрямованого управління ростом і розвитком
р о с л и н з м е т о ю о д е р ж а н н я в и с о ко г о і с т а л о г о у р о ж а ю
сільськогосподарських культур.
Слід відмітити, що для кормових бобів, як і для інших зернобобових
культур, велику роль відіграє правильне поєднання основного,
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1. Вплив системи удобрення на урожайність лядвенцю
рогатого (у сумі за три укоси), 2007-2008 рр.
№
вар.
1
2
3
4
5

Варіант
досліду
Контроль
(без добрив)
Р60К60
Р60К120
N30Р60К60
N30Р60К120
НІР0,5 ц/га

Зелена маса
1-й р.в.
2-й р.в.
ц/га

+/-

465

-

506
508
531
547

41
43
66
82

Суха маса
1-й р.в
2-й р.в.

+/-

ц/га

+/-

ц/га

+/-

433

-

85,6

-

85,8

-

483
469
489
469

50
36
56
36

94,0
93,9
98,4
101,4

8,4
8,3
12,8
15,8

94,8
91,3
97,3
94,2
4,95

9,0
5,5
11,5
8,4

ц/га

Примітка. 1 й р.в. – 1-й рік використання (середнє за 2007-2008 рр.);
2-й р.в. – 2-й рік використання (за 2008 р.)

У чистих посівах лядвенцю рогатого другого року користування
відмічена тенденція до зниження продуктивності травостою через
складні погодні умови вегетаційного періоду. Дія системи удобрення на
підвищення продуктивності культури мала таку ж закономірність, як і в
посівах першого року використання.
Для кормових культур, крім високої продуктивності, досить
важливим є якісні складові травостою. Найбільш важливим показником,
що визначає поживну цінність окремо взятого корму і раціону в цілому,
є протеїн [3]. Проведений зоотехнічний аналіз засвідчив, що вміст його
в травостої лядвенцю досить високий і складає 19,4-20,9 % (табл.2).
Цей показник істотно не змінювався як від удобрення, так і від укосу.
Вміст клітковини та жиру був у межах середньозважених показників
культури [4]. Вміст жиру в сіні з удобрених варіантів не змінювався,
тільки в третьому укосі спостерігається деяке його зниження. Це
пояснюється погодними умовами 2007 року (коли весною було відмічено
дефіцит вологи, а в кінці вегетації – її надлишок). Вміст золи, навпаки,
підвищувався в третьому укосі, в даному випадку накопичення останньої
спостерігається від весни до кінця літа.
Найбільш повна оцінка якості корму виражається у кількості
кормових одиниць. За результатами хімічного аналізу (табл. 2)
встановлено, що їх кількість залежить від укосу та фази розвитку рослин
при збиранні. Так в 100 кг зеленої маси лядвенцю рогатого 1-го укосу
(початку цвітіння) міститься 16,0-16,7 кг кормових одиниць і 2,67-2,81
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При проведенні досліджень керувались Методикою польового
досліду (Б. А. Дос пехов, 1985) та Основами наукових досліджень в
агрономії (Мойсейченко В. Ф., Єщенко В. О., 1994) [5; 6].
Результати досліджень. Урожайність – найважливіший комплексний показник господарської цінності бобів кормових, що поєднує
індивідуальну продуктивність рослин, біоценозний фактор та умови
довкілля.
Проведені біометричні дослідження показали, що показники
індивідуальної продуктивності залежать від факторів, що були поставлені
на вивчення. Максимальну кількість бобів (17,5 шт.), насіння (49,8 шт.),
а також масу насіння (23,1 г) з однієї рослини відмічено на варіанті, де
вносили мінеральні добрива в дозі N60Р60К90 та застосовували подвійне
позакореневе підживлення добривом еколист стандарт у фазі бутонізації
та у фазі утворення зелених бобів, що відповідно більше на 7,2 шт.; 24,5
шт.; 12,4 г порівняно з контрольними ділянками, без підживлення при
внесенні Р60К90 (табл. 1).
Найбільшу масу 1000 насінин у середньому за 2006-2008 рр. у сорту
Білун (464 г) одержано на ділянках, де проводили подвійне позакореневе
підживлення добривом еколист стандарт та вносили середні дози азотних
добрив (N60) на фоні Р60К90, що більше на 41 г порівняно з контролем.
Поряд з цим система удобрення суттєво впливала на зону плодоношення, тобто продуктивну частину рослин бобів кормових. Відмічено,
що найбільшу зону плодоношення 58,7 см або 55,1 % забезпечило внесення N60Р60К90, застосування позакореневого підживлення еколистом у
фазі бутонізації та у фазі утворення зелених бобів, що більше на 31,4 см
або 18,9 % порівняно з контролем (табл. 2).
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Інститут сільського господарства Полісся УААН
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЯДВЕНЦЮ РОГАТОГО В
ЧИСТИХ ПОСІВАХ І В ТРАВОСУМІШКАХ НА
ОСУШУВАНОМУ ДЕРНОВО - ГЛЕЙОВОМУ ҐРУНТІ
ПОЛІССЯ
Установлено оптимальну дозу добрив (N30Р60К60) під лядвенець
рогатий у чистих посівах в умовах довготривалої посухи та визначено
оптимальний склад травосумішок злаково-бобового компонента на
дерново глейовому ґрунті. Проведено оцінку якості корму лядвенцю
рогатого як у чистих посівах, так і в складі злаково-бобового компонента.
Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном становить
відповідно 165-170 і 100-115 г .
Ключові слова: лядвенець рогатий, монокультура, травосумішки,
удобрення, кормова одиниця, перетравний протеїн.
Осушувані меліорації, які були проведені в Україні протягом 19601990 рр., істотно підвищили продуктивність ріллі і кормових угідь.
Осушенню були піддані ґрунти різного ступеню оглеєння, тому залежно
від їх гранулометричного складу й оптимізації водно-повітряного режиму
визначали напрям використання – рілля, кормові угіддя (сінокоси,
пасовища).
На сьогодні, через відсутність належного догляду за осушуваною
мережею та браком коштів на її реконструкцію, постає проблема
раціонального використання осушуваних земель. Це, перш за все,
стосується лугових, дернових, дерново легкосуглинкових, дерново
глейових ґрунтів. Крім цього, за останні десять років, почастішали
прояви посухи під час вегетаційного періоду навіть в умовах Полісся.
Тому є актуальним питання раціонального використання земельних
ресурсів з одночасним пошуком кормових культур, стійких до абіотичних
і біотичних факторів вирощування.
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2. Вплив доз мінеральних добрив та позакореневого
підживлення на зону плодоношення бобів кормових (у
середньому за 2006-2008 рр.)
Позакореневе підживлення

Зона плодоношення
см
%

Р60К90
Без підживлення
Підживлення у фазі бутонізації
Підживлення у фазі утворення зелених бобів
Підживлення у фазі бутонізації +
підживлення у фазі утворення зелених бобів

27,3
30,5
33,1

36,2
37,5
39,9

37,2

43,1

33,4
35,5
38,3

39,7
41,5
43,4

43,3

46,9

47,5
52,0
53,9

49,0
52,3
53,3

58,7

55,1

N30 Р60К90
Без підживлення
Підживлення у фазі бутонізації
Підживлення у фазі утворення зелених бобів
Підживлення у фазі бутонізації +
підживлення у фазі утворення зелених бобів
N60 Р60К90
Без підживлення
Підживлення у фазі бутонізації
Підживлення у фазі утворення зелених бобів
Підживлення у фазі бутонізації +
підживлення у фазі утворення зелених бобів

Внесення стартових та середніх доз азотних добрив на фосфорнокалійному фоні збільшило продуктивну частину рослини відповідно на 5,6
та 21,0 см або 3,7 та 13,2 %.
Застосування підживлення теж сприяло збільшенню зони плодоношення. Так, внесення еколисту стандарт у фазі бутонізації збільшило її на
3,2 см або на 2,2 %, внесення еколисту стандарт у фазі зелених бобів – на
5,7 см або на 3,9 %.
Закладка та формування генеративних органів у рослин бобів кормових відбувалось у середньому та верхньому ярусах. Проте на період достигання боби в більшості варіантів збереглись у середньому ярусі рослин
(рис. 1).
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Аналогічну залежність спостерігали і з урожайністю зерна бобів
кормових. В умовах вегетації 2006-2008 рр. найвища урожайність зерна
сорту Білун була на рівні 3,67 т/га, що більше на 1,08 т/га в порівнянні з
ділянками контрольного варіанта (табл. 3).

Урожайність зеленої
маси, т/га

36
33

y = 10,491x - 11,672

30

R = 0,86

2

3. Урожайність зерна бобів кормових залежно від доз
мінеральних добрив та позакореневого підживлення, т/га (у
середньому за 2006-2008 рр.)

27
24
21

Дози мінеральних
добрив

18
15
2,5

3

3,5

4

4,5

Маса коренів, т/га

Р60К90

Рис.1. Урожайність листостеблової маси конюшини лучної
залежно від маси кореневої системи

Вихід сухої речовини, т/га

N30Р60К90

7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3

y = 1,8162x - 1,1743
R2 = 0,81
N60Р60К90

2,5

3

3,5

4

Маса коренів, т/га

Рис. 2. Вихід сухої речовини конюшини лучної залежно від
маси кореневої системи
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4,5

Позакореневе підживлення

Урожайність, т/га

Без підживлення
Підживлення у фазі бутонізації
Підживлення у фазі утворення
зелених бобів
Підживлення у фазі бутонізації +
підживлення у фазі утворення
зелених бобів
Без підживлення
Підживлення у фазі бутонізації
Підживлення у фазі утворення
зелених бобів
Підживлення у фазі бутонізації +
підживлення у фазі утворення
зелених бобів
Без підживлення
Підживлення у фазі бутонізації
Підживлення у фазі утворення
зелених бобів
Підживлення у фазі бутонізації +
підживлення у фазі утворення
зелених бобів

2,59
2,82
2,87
3,07
2,87
3,05
3,10
3,30
3,23
3,43
3,47
3,67

Примітка: чинник А- доза мінеральних добрив, кг/га д. р.; чинник В – позакореневе підживлення; чинник С - рік
НІР0,05 т/га (у середньому за 2006-2008 рр.) А – 0,075; В – 0,087; С
– 0,022; АВС – 0,260

Поряд з цим підвищення урожаю зерна бобів кормових спостерігали
і за рахунок позакореневих підживлень. Зокрема, підживлення посівів
бобів кормових добривом еколист стандарт у фазі бутонізації і еколист
стандарт у фазі утворення зелених бобів забезпечило приріст урожаю зерна відповідно 0,2 т/га та 0,25 т/га. При поєднанні позакореневого
підживлення приріст урожаю зерна був істотніший і склав 0,45 т/га.
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накопичується 3,15 т/га кореневих решток з вмістом 63,6 кг азоту, 18,5
кг калію та 38,2 фосфору. За аналогічних умов вирощування конюшина
лучна сорту Анітра формує кореневу систему масою 3,22 т/га в сухій
речовині з вмістом 65,2 кг азоту, 18,9 кг фосфору та 39,1 кг калію.
Використання такого технологічного прийому, як передпосівна
інокуляція насіння, дає можливість накопичити в ґрунті 3,41-3,43 т/га
сухих кореневих решток при безпокривному вирощуванні та 3,50-3,56
т/га – при підпокривному вирощуванні сортів конюшини лучної. При
цьому вихід поживних елементів становив 69,6-70,1 кг азоту, 20,2-20,4
кг фосфору та 41,8-42,1 кг калію за умови безпокривного вирощування
конюшини лучної. А при підпокривному вирощуванні вихід поживних
елементів був наступним: азоту – 71,5-72,8 кг, фосфору – 20,8-21,1 кг та
калію – 43,0-43,7 кг.
2. Маса кореневої системи конюшини лучної другого року
життя та наявність поживних елементів (у середньому за
2007-2008 рр.)
Сорти

Рівні живлення

Маса коренів
Спосіб
у шарі ґрунту
вирощування 0-20 см, т/га

безпокривно
без добрив
підпокривно
безпокривно
інокуляція
підпокривно
Спарта
безпокривно
Р60К90 + інокуляція
підпокривно
безпокривно
N60Р60К90 + інокуляція
підпокривно
безпокривно
без добрив
підпокривно
безпокривно
інокуляція
підпокривно
Анітра
безпокривно
Р60К90 + інокуляція
підпокривно
безпокривно
N60Р60К90 + інокуляція
підпокривно

2,99
3,15
3,41
3,50
3,94
4,06
3,80
3,92
3,05
3,22
3,43
3,56
3,98
4,08
3,82
3,94

НІР 05(т/га)

0,18
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Вихід поживних
елементів, кг/га
NO2

P2O5

K2O

60,4
63,6
69,6
71,5
81,4
83,7
78,4
81,0
61,7
65,2
70,1
72,8
82,1
84,3
78,9
81,4

17,5
18,5
20,2
20,8
23,7
24,4
22,9
23,7
17,9
18,9
20,4
21,1
23,9
24,5
23,1
23,8

36,2
38,2
41,8
43,0
49,6
51,1
48,4
50,0
37,0
39,1
42,1
43,7
50,1
51,4
48,7
50,2
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО
ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ
Наведено результати досліджень з вивчення залежностей формування продуктивності люпину вузьколистого від елементів технології
вирощування.
Ключові слова: зернобобові культури, люпин вузьколистий,
технології вирощування, продуктивність, мінеральне живлення,
мінеральне добриво, Кристалон коричневий.
В сучасних умовах аграрного виробництва України у вирішенні проблеми рослинного білка вагома роль належить зернобобовим культурам
[1, 2]. Серед цієї групи культур на особливу увагу заслуговує люпин вузьколистий.
Цей вид люпину, порівняно з іншими видами кормового люпину,
характеризується такими господарсько-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
близький до білка сої. Важливою специфікою біохімічного складу зерна
люпину вузьколистого є низький вміст інгібіторів трипсину, що дає
можливість використовувати його на корм тваринам без попередньої
термічної обробки.
Поряд із важливою кормовою цінністю люпин вузьколистий має велике агротехнічне значення. В середньому розмір біологічної азотфіксації
люпину вузьколистого становить близько 150-200 кг/га, що значно
поліпшує азотний баланс ґрунту [3].
Однак, незважаючи на важливе кормове і агротехнічне значення люпину, обсяги виробництва його нині залишаються незначними. Це обумовлено різними причинами, в тому числі недостатньою вивченістю особливостей росту, розвитку та формування продуктивності нових сортів люпину вузьколистого залежно від елементів технології вирощування, зокрема
від застосування мінеральних добрив. Тому, розробка нових і удосконаКорми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.
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конюшини лучної. Покривною культурою був ячмінь ярий Соборний на
зерно, з нормою висіву 2 млн. схожих насінин на гектар.
Статистична обробка експериментальних даних проводилася методом
дисперсійного та кореляційного-регресійного аналізів на персональному
комп’ютері із застосуванням програм Sigma та Excel [6].
Результати досліджень. Проведені дослідження показали, що на
формування продуктивності конюшини лучної другого року вегетації
значний вплив мали рівні мінерального живлення, спосіб вирощування та
сортові особливості культури (табл.1.).
Слід відмітити, що при вирощуванні рослин конюшини лучної без
використання мінеральних добрив урожайність зеленої маси становила
21,03-22,34 т/га – в безпокривних посівах та 21,76-23,20 т/га – в
підпокривних. При цьому вихід сухої речовини становив відповідно 4,534,79 та 4,59-4,88 т/га.
Проведення передпосівної інокуляції насіння сприяло формуванню
врожаю зеленої маси на рівні 21,81-23,14 т/га та виходу сухої речовини
–4,61-4,87 т/га за умови безпокривного вирощування. При підпокривному
вирощуванні конюшини лучної показники продуктивності були дещо
вищими: урожайність зеленої маси становила 22,33-23,82 т/га, а вихід
сухої речовини – 4,63-4,92 т/га.
Застосування фосфорно-калійних добрив у нормі Р60К90 та інокуляції
сприяло отриманню максимальної продуктивності травостою конюшини
лучної. У безпокривних посівах урожайність зеленої маси становила
30,20-32,06 т/га з виходом 6,24-6,59 т/га сухої речовини. У підпокривних
посівах показники продуктивності відповідно дорівнювали 31,14-32,97 та
6,29-6,61 т/га.
Внесення в передпосівну культивацію N60Р60К90 дало змогу отримати
в другому році вегетації конюшини лучної урожайність зеленої маси на
рівні 27,37-29,01 т/га, а сухої речовини – 5,47-5,79 т/га при безпокривному
вирощуванні. За умови підпокривного вирощування урожайність зеленої
маси становила 28,13-29,86 т/га, та 5,57-5,90 т/га – сухої речовини.
Вже відомо, що інтенсивне формування надземної маси
сільськогосподарських культур напряму залежить від рівня розвитку
кореневої системи, завдяки якій використовує з ґрунту вологу та поживні
елементи. У той же час і розвиток кореневої системи залежить від процесів
життєдіяльності листостеблової маси [7].

Кристал – 2,27-3,13 т/га, у сорту Міртан – 2,06-2,91 т/га. У 2006 р. відмічено
найкращі показники урожайності зерна люпину вузьколистого на всіх
Урожайність зерна сортів люпину вузьколистого залежно від
впливу мінеральних добрив, т/га
Фактори
сорт

норми
мінеральних
добрив
Без добрив

Р60К90 (фон)
Кристал
Фон + N60

Фон + N90

Без добрив

Р60К90 (фон)
Міртан
Фон + N60

Фон + N90

Роки
позакореневі
підживлення

2005

2006

2007

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

2,27
2,41
2,54
2,38
2,57
2,82
2,48
2,88
3,13
2,43
2,52
2,94
2,06
2,11
2,16

2,39
2,59
2,67
2,69
2,89
2,98
3,16
3,48
3,64
3,14
3,46
3,61
2,21
2,28
2,32

1,54
1,57
1,59
1,88
1,94
1,98
2,02
2,09
2,15
1,97
2,05
2,10
1,20
1,22
1,24

Середнє за
роки
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

без підживлень

2,14

2,42

1,48

2,01

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

2,30
2,50
2,23
2,47
2,91
2,20
2,44

2,59
2,63
2,91
3,07
3,12
2,68
2,89

1,52
1,55
1,59
1,64
1,68
1,54
1,57

2,14
2,23
2,24
2,39
2,57
2,14
2,30

два підживлення

2,71

2,93

1,61

2,42

2005 р. НІР05 т/га: А-0,04; В-0,05; С-0,04; АВС-0,12
2006 р. НІР05 т/га: А-0,05; В-0,06; С-0,06; АВС-0,16
2007 р. НІР05 т/га: А-0,04; В-0,06; С-0,05; АВС-0,14
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ФОРМУВАННЯ ЛИСТОСТЕБЛОВОЇ ТА КОРЕНЕВОЇ
МАСИ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ДРУГОГО РОКУ ЖИТТЯ
В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ПРИРОДНА СТІЙКІСТЬ СОРТІВ КАРТОПЛІ ДО
ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ

Дослідженнями виявлено вплив мінеральних добрив, інокуляції, способу вирощування на формування листостеблової та кореневої маси сортів
конюшини лучної. Встановлені регресійні моделі наростання зеленої маси
і виходу сухої речовини в залежності від розвитку кореневої системи.
Ключові слова: конюшина лучна, листостеблова маса, коренева
система, мінеральні елементи, рівняння регресії.
За умов різкого підвищення витрат при застосуванні інтенсивних
технологій, посіви багаторічних трав виступають визначальним фактором
здешевлення продукції, одержання високих врожаїв кормових культур без
застосування азотних добрив та підвищення родючості ґрунтів, оскільки
головною особливістю багаторічних трав є довговічність, швидке
вегетативне відновлення після укосів, висока адаптованість до умов
вирощування. Тому зберегти родючість ґрунтів за умови зниження об’ємів
внесених органічних та мінеральних добрив можливо за допомогою такої
культури, як конюшина лучна [1].
Конюшина лучна є однією із найдавніших кормових культур
світового землеробства. До цього часу вона не втратила своє місце у
сівозмінах передових агроформувань країни. Завдяки високому вмісту
білка, вітамінів та незамінних амінокислот корми з неї охоче поїдають
багато видів сільськогосподарських тварин.
Вирощування конюшини лучної поліпшує хімічні і фізичні
властивості ґрунту, збагачує його азотом і створює сприятливі умови для
вирощування подальших культур у польовій сівозміні. Крім того, коренева
система конюшини лучної має здатність іммобілізувати іони кальцію
в ґрунті із підорного шару, що відіграє головну роль в оструктуренні
ґрунтів [2].
Науковці відмічають, що при трирічному використанні на каштанових
ґрунтах Заволжя Росії конюшина лучна здатна залишити в ґрунті від 137
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Представлені результати вивчення природної стійкості сортів
картоплі української та голландської селекції до спеціалізованих шкідників
і хвороб. Виділено сорти, які мають індивідуальну та комплексну
стійкість до досліджуваних шкідливих організмів.
Ключові слова: картопля, сорти, колорадський жук, фітофтороз,
шкідники, хвороби, урожай.
Картопля має високий потенціал продуктивності, проте фактичний
рівень урожайності бульб залежить від впливу багатьох чинників і
факторів: технологічних умов вирощування (типу та родючості ґрунтів,
застосовуваних технологій), кліматичних умов конкретного року, застосування органічних і мінеральних добрив та стимуляторів росту, внесення
засобів захисту рослин проти шкідливих організмів.
Однак, одним з основних напрямків отримання високої та стабільної
врожайності картоплі є захист рослин від шкідників та хвороб упродовж
вегетаційного періоду [1]. Втрати врожаю від шкідливих організмів у середньому становлять 15-35%, а в окремих випадках при сильному
ушкодженні шкідниками чи ураженні хворобами рослини гинуть.
Найнебезпечнішим шкідником картоплі в лісостеповій зоні вирощування є колорадський жук, за масового заселення яким можуть бути
повністю знищено великі площі даної культури [2]. Пояснюється це насамперед надзвичайно високою плодючістю жука: протягом періоду
вегетації одна самка може відкласти приблизно до 800 яєць і за спекотного
літа дати 2-3 генерації [3]. Також на плантаціях можуть завдавати шкоди
дротяники, картопляна нематода, картопляна міль, личинки травневого
хруща, капустянка звичайна.
До основних хвороб картоплі відносяться рак, парша звичайна,
альтернаріоз, макроспоріоз, ризоктоніоз, але найбільшої шкоди завдає
фітофтороз. Збудник цієї хвороби – гриб Phytophthora infestans By. уражує
листки, стебла, бульби, а іноді бутони і ягоди картоплі [4]. В ушкодженій
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Інокуляція насіння конюшини поліфункціональним комплексом
мікрорганізмів стимулювала накопичення біомаси при застосуванні у
складі комплексу штамів Rh. trifolii 16 і 18 відповідно на 5,5 і 4,4 ц/га,
штаму 11 – на 4,5 ц/га, а штаму Rh. trifolii 20 – на 4,8 ц/га порівняно з
моноінокуляцією даними штамами.
Для одержання об’єктивної оцінки виробничих витрат проводили
розрахунки енергетичної оцінки вирощування конюшини лучної в
розрахунку на 1 га, із застосуванням штучної інокуляції насіння сорту
Анітра виділеними штамами Rh. lеguminosarum bv. trifolii (табл. 1).
За отриманими даними досліджень відмічено, що затрати енергії
на вирощування продукції при бактеризації насіння сорту Анітра
штамами Rh. trifolii складали 18954 мДж/га, що на 21 мДж/га більше
ніж при спонтанній інокуляції на контролі, в той час як при бактеризації
поліфункціональним комплексом витрати енергії становили 18996 мДж/
га, що на 42 мДж/га більше ніж при моноінокуляції.
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Вихід валової
енергії, мДж/га

Витрати енергії
на вирощування,
мДж/га

Енергетичний
коефіцієнт

Контроль
Rh. lеguminosarum bv. trifolii 11
Rh. lеguminosarum bv. trifolii 16
Rh. lеguminosarum bv. trifolii 18
Rh. lеguminosarum bv. trifolii 20
Rh. trifolii 11+ P. polymyxa 6М +
E. nimipressuralis 32-3
Rh. trifolii 16+P. polymyxa 6М +
E. nimipressuralis 32-3
Rh. trifolii 18 +P. polymyxa 6М +
E. nimipressuralis 32-3
Rh. trifolii 20 + P. polymyxa 6М +
E. nimipressuralis 32-3

Збір сухої
речовини ц/га

Варіант

Урожайність сіна,
т/га

1. Енергетична ефективність вирощування конюшини лучної
сорту Анітра при інокуляції біопрепаратами (у середньому за
2004–2006 рр.)

4,74
5,42
5,09
5,11
5,61

3,56
4,07
3,82
3,83
4,21

7761
8874
8334
8366
9185

18933
18954
18954
18954
18954

1,83
2,22
2,09
2,10
2,30

5,87

4,40

9611

18996

2,41

5,64

4,23

9234

18996

2,31

5,55

4,16

9087

18996

2,28

6,09

4,57

9971

18996

2,50
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Kondor, Raja; середньостиглі – Багряна, Лелека, Лілея, Слов’янка, Marfona;
середньопізні – Червона рута, Riviera, відповідно.
1. Порівняльна характеристика сортів картоплі української
та голландської селекції за стійкістю до колорадського жука,
у середньому за 2006-2008 рр.
Групи
стиглості

Стійкість*

середня
низька
висока

Загадка, Мелодія, Повінь,
Веснянка.
Подолянка, Серпанок.
Дніпрянка.
Поляна.

середня

Забава, Обрій, Фантазія.

низька

середня

Світанок київський.
Багряна, Лелека, Лілея,
Слов’янка.
Билина, Віринея.

низька

Луговська, Явір.

висока
середня
низька

Червона рута.
Промінь.
–

висока
ранньостигла

середньорання

висока
середньостигла

середньопізня

Українська селекція

Голландська
селекція
Impala, Picasso.
Provento.
Kuras.
Kondor, Raja.
Romano, Sante,
Cosmos.
Roko.
Marfona.
Kuroda.
Marlen, Mustang,
Nomade.
Riviera.
Amorosa, Virgo.
Arielle, Arrow.

Примітка: * стійкість: висока – до 10%, середня – 10-25%, низька – більше
25%.

Низьку стійкість до пошкодження мали наступні сорти: українська
селекція – Дніпрянка, Світанок київський, Луговська, Явір; голландська
селекція – Kuras, Roko, Marlen, Mustang, Nomade, Arielle, Arrow.
Отже, в українській селекції високу стійкість до пошкодження колорадським жуком в основному мають сорти ранньо- та середньостиглої
групи, а в голландській – ранньостиглі й середньоранні.
У середині липня на сортах з низькою стійкістю почав інтенсивно
розвиватись фітофтороз у вигляді жовтувато-бурих плям на кінцях та по
краях листків, на нижній стороні яких був помітний білий павутинистий
наліт. Волога погода сприяла швидкому збільшенню плям на листках, їх
відмиранню, побурінню бадилля та переходу хвороби на бульби.
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Матеріали і методи дослідження. Мікропольовий дослід з
конюшиною лучною (Trifolium pratense L.) сорту Анітра проводили в
2004–2006 роках на дослідному полі Інституту кормів УААН у Вінницькій
області в Лісостеповій зоні України на сірих лісових опідзолених середньо
суглинкових ґрунтах, які характеризуються невисоким вмістом гумусу –
2,06 %, реакція ґрунтового розчину слабо кисла – рН 4,8, гідролітична
кислотність – 3,24 мг-екв. на 100 г ґрунту, сума ввібраних основ складає
19,2 мг-екв. на 100 г ґрунту, вміст доступного для рослин азоту – 7,42, мгекв. на 100 г ґрунту, рухомого фосфору – 17,3 і обмінного калію – 8,8.
Облікова площа дослідної ділянки – 1,5 м2. Повторення досліду
- восьмиразове. Обробку насіння проводили 10%-ною суспензією
поліфункціонального комплексу мікроорганізмів (ПКМ) препарат на
основі штаму Rhizobium lеguminosarum bv. trifolii 20, біопротекторний
препарат Біополіцид на основі антифунгального штаму Paenibacillus
polymyxa 6М і препарат фосфатмобілізуючих бактерій Фосфоентерин на
основі штаму Enterobacter nimipressuralis 32-3, у кількості 2% від маси
насіння. Інокуляційне навантаження за оброблення насіння новими
штамами симбіотичних азотфіксуючих бульбочкових бактерій конюшини
виду Rhizobium lеguminosarum bv. trifolii - 106 клітин на 1 насінину.
Варіанти досліду: контроль (обробка насіння водою), інокуляція
окремо штамами Rhizobium trifolii 11, 16, 18, 20 та інокуляція даними
штамами спільно з обробкою препаратами Біополіцид і Фосфоентерин.
Закладку польових дослідів, спостереження, обліки і відбори проб
проводили у відповідності з методикою проведення польових дослідів [1].
Енергетичну ефективність визначали за загально прийнятими
показниками. Вимір всіх виробничих витрат і прохідних статей
здійснюється у єдиних енергетичних одиницях. Показник енергетичної
оцінки вирощування конюшини на корм у наших дослідженнях
розраховували за методикою, описаною О. К. Медведовським, П. І.
Іваненко [2].
Результати досліджень та їх обговорення. Середні показники
урожайності сіна конюшини за 2004-2006 рр., при передпосівній
бактеризації насіння штами Rh. trifolii 16 і 18 перевищували контрольний
рівень на 3,5 і 3,7 ц/га, при інокуляції штамом Rh. trifolii 11 – на 6,8 ц/
га, а штамом Rh. trifolii 20 – на 8,7 ц/га, у порівнянні до контролю зі
спонтанною інокуляцією місцевими аборигенними расами бульбочкових
бактерій (рис.).
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Поляна, Багряна, Лелека, Лілея, Слов’янка, Червона рута, а серед
голландської – Impala, Picasso, Kondor, Raja, Marfona, Riviera, що належали
до різних груп стиглості.
Симптоми захворювання фітофторозом найпізніше проявлялись на
сортах української селекції – Загадка, Забава, Багряна, Лелека, Віринея,
Луговська, Слов’янка, Явір, Промінь, Червона рута; голландської селекції
– Impala, Picasso, Romano, Sante, Kondor, Raja, Marfona (ознаки ураження
були помітні на 14-19 днів пізніше від сприйнятливих).
Для отримання високих і сталих врожаїв картоплі можна застосовувати хімічний метод боротьби із шкідливими організмами протягом
вегетаційного періоду або ж вирощувати сорти стійкі до шкідників і хвороб, що є більш економічно вигідним та екологічно безпечним.
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Висновки. Отже, на формування сходів бур'янів в посівах кукурудзи
на зерно впливають погодні умови, особливо визначним є їх стан в останню
декаду травня – другу декаду червня.
Встановлено, що рослини кукурудзи володіють низькою
конкурентною здатністю щодо бур'янів. Тому боротьбу з бур’янами
в посівах кукурудзи доцільно проводити при господарському порозі
шкідливості 10 шт./м2 рослин E. cruss-galli L. або 15 шт./м2 C. аlbum L.
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ньому вологи і поживних речовин. Після його збирання має бути достатньо
часу для проведення обробітку, удобрення і своєчасної сівби наступної
культури. Виконання усіх цих вимог позитивно впливає на стан довкілля,
відкриває додаткові можливості збільшення отримання сільськогосподарської продукції із зменшенням витрат на її виробництво [3].
Соняшник – основна олійна культура Степу, займає у цій зоні великі
посівні площі й дає змогу отримувати високі врожаї [1, 5].У теперішній
час в Україні приділяється значна увага енергетично вигідній олійній
культурі – ріпаку озимому, який успішно вирощують у південному Степу
України [2]. Горох, хоча й займає невеликі площі, але має значення як кормова культура багата на білок. У зерні гороху порівняно із зерном інших
ярих зернових культур міститься значно більше білка, тому він відіграє
велику роль у забезпеченні тваринництва повноцінними кормами.
Кукурудза, яка менш вибагливіша до попередників, займає одне із
провідних місць у світовому виробництві зерна, як одна з найцінніших за
кормовими властивостями сільськогосподарська культура. Сумішка виковівсяна відноситься до ранніх ярих сумішок, яка має велике агротехнічне
значення для Степової зони вирощування сільськогосподарських культур
[4]. Актуальним за цього стає потреба у виявленні найбільш ефективних
попередників для олійних та кормових культур Степу України, оптимального розміщення у різноротаційних сівозмінах з одночасним збільшенням
їхньої урожайності та продуктивності та підвищенням рівня родючості
ґрунту.
Методика досліджень. Для вирішення зазначеної вище проблеми
було закладено стаціонарний дослід у навчальному господарстві ім.
Трофімова Одеського державного аграрного університету Міністерства
аграрної політики України на чорноземах південних важко суглинкових на
палево-бурому лесі південного Степу України.
У 2002-2007 рр. досліджували 8 варіантів чотири -, п’яти,
шестипільних сівозмін, насичених зерновими культурами на 50.0-75.0%,
зернобобовими – 8.3-20.0, олійними – 12.5-37.5 і кормовими – 8.2-12.5%.
Під пари відведено 8.2-25.0%, у тому числі під чорні – 10.0-25.0 і зайняті
– 8.2-12.5. Умовним контролем є чотирипільна зерно паропросапна
сівозміна (вар. 1) з найпоширенішим для цієї зони складом і чергуванням
сільськогосподарських культур: пар чорний – пшениця озима – пшениця
озима – 0.5 поля соняшник + 0.5 поля ячмінь озимий.
Протягом усього періоду досліджень використовували одні й ті ж
сорти та гібриди сільськогосподарських культур: горох – Дамир, ріпак
озимий – Горизонт, ріпак ярий – Микитинецький, кукурудза – Кулон МВ,
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4,54-6,10 т/га (табл. 2). Присутність у посівах кукурудзи 1 рослини E.
cruss-galli L. з сирою масою 13,3 г/м2, обумовлювала незначне зниження
урожайності на 0,03 т/га. При наявності 2 шт./м2 E. cruss-galli L. втрати
врожаю склали 0,09 т/га, що також не суттєві. Із збільшенням чисельності
бур'янів до 5 шт./м2, які формували масу 44,0 г/м2 урожайність культури
зменшувалась на 0,16 т/га або на 2,6 %, при цьому сира маса однієї рослини
становила 8,8 г.
При чисельності бур'янів 10 шт./м2 спостерігалося істотне зниження
урожайності кукурудзи. Цей показник становив 0,34 т/га або 5,8%, при
цьому маса однієї рослин бур'яну на період збирання культури склала 6,9 г, а
повітряно-суха - 3,0 г. За наявності у посівах 15 шт./м2 бур'янів втрати врожаю
культури були більш істотні – 0,53 т/га або 8,8%. Присутність у посівах 2025 шт./м2 E. cruss-galli L., зменшення урожайності склало 0,74- 0,89 т/га або
на 12,3-14,8% відповідно, а на ділянках де забур’яненість підтримувалась в
межах 50 шт./м2 - 18,5%. Зростання рівня засмічення до 100 шт./м2 бур'янів,
забезпечило недобір врожаю зерна кукурудзи 1,56 т/га або 25,7%.
Наявність у посівах кукурудзи C. аlbum L. (1 шт./м2) з сирою масою 61,5
г/м2, обумовила незначне зниження урожайності культури на 0,03 т/га або 0,5
% (табл. 3). Із збільшенням чисельності бур'янів до 2 шт./м2 з їх сирою масою
104,7 г/м2 призвело до втрат врожаю 0,07 т/га або 1,1 %, при цьому маса однієї
рослини становила 52,4 г. При щільності C. аlbum L.5 шт./м2 масою 174,4 г/м2
зниження урожайності досягло 0,13 т/га або 2,2 %, а 10 шт./м2 – 0,17 т/га або 2,8
% рослин C. аlbum L., при цьому сира маса однієї рослини на період збирання
становила 18,6 г. За чисельності у посівах 20 шт./м2 бур'янів урожайність
становила 5,66 т/га, що на 0,44 т/га або 7,4% менше порівняно з контролем.
Подальше збільшення кількості C. аlbum L.обумовило зростання втрат
врожаю кукурудзи. Так, при 25-50 шт./м2 бур'янів, урожайність зменшувалась
на 0,59-0,81 т/га або на 9,8-13,3 % відповідно. У варіанті, де кількість рослин
C. аlbum L. становила 100 шт./м2, з масою 867,7 г/м2, втрати врожаю були
найбільшими і становили 1,35 т/га або 22,2 %.
Слід відмітити, що із збільшенням кількості бур’янів на одному метрі
квадратному загальна сира маса їх збільшувалась, а маса одного бур’яну
знижувалась, тобто із збільшенням забур'яненості зменшується рівень
шкідливості одного бур'яну. Це можна пояснити тим, що між самими
бур'янами існує конкуренція за основні фактори життя.
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виступала пшениця озима (вар. 1, 2, 3). До зменшення урожайності соняшнику призводить розміщення його після пшениці озимої та ячменю
озимого, які вирощували після стерньових попередників. Для росту і розвитку соняшнику велике значення має чистота полів від бур’янів, особливо від вовчка, пошкодження хворобами і шкідниками, а також достатня
зволоженість глибоких горизонтів ґрунту. Це дуже важливо в роки з недостатньою кількістю опадів, зокрема у другій половині вегетаційного
періоду.
У сприятливі для соняшнику за кількістю опадів 2004-2006 рр.
урожайність основної продукції цієї культури – насіння, була найвищою
і становила відповідно 2.43-2.74, 2.74-3.09, 2.66-3.13 т/га. Перевагу мали
різноротаційні сівозміни з наявністю парів чорних, особливо виділялась
зерно паропросапна сівозміна 1 (контроль) з наявністю 25% пару чорного.
Гіршими за погодними умовами були 2002, 2003 рр., в яких урожайність
основної продукції (насіння) соняшнику займала проміжне місце і
становила відповідно 2.06-2.43, 2.33-2.76 т/га. Найбільш несприятливим
виявився 2007 р., коли урожайність основної продукції (насіння) зазначеної
культури знизилась до 0.83-1.53 т/га, а побічної продукції (стебел) – до
2.73-3.98 т/га. У зерно паропросапних сівозмінах 1, 2 з 16.7-25.0% пару
чорного у цей рік урожайність була найвищою за всі інші варіанти
різноротаційних сівозмін, і становила 1.48, 1.53 т/га.
За вирощування соняшнику підтверджується тенденція прямо
пропорційності урожайності побічної продукції до основної, що вплинуло
на загальну продуктивність зазначеної культури за збором зернових,
кормових, кормо протеїнових одиниць і перетравного протеїну. Перевага
залишається за варіантами з наявністю 16.7-25.0% пару чорного. У
середньому за шість років досліджень загальна продуктивність у цих
варіантах була найвищою і становила: зернових одиниць – 5.74-5.92,
кормових – 1.54, 1.58, кормо протеїнових – 3.16-3.24, перетравного
протеїну – 0.48 т/га.
Серед озимих культур поряд з пшеницею вимогливим до
попередників є ріпак, якому в останні роки в Україні приділяється значна
увага. Успішне вирощування ріпаку озимого передбачає ретельне і
своєчасне виконання всіх рекомендацій від сівби до переробки. Основною
умовою виробництва високоякісного насіння ріпаку є дотримання
технології вирощування і стандартів, прийнятих на світовому ринку, і
тільки в цьому випадку гарантується одержання валютного надходження
від реалізації вирощеного врожаю. Враховуючи недостатнє дослідження
ріпаку озимого в умовах Причорномор’я південного Степу, передбачено
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Розмір облікової ділянки 2 м2, повторність - п'ятиразова. Бур'яновий
компонент був представлений E. cruss-galli L. та C. аlbum L.) [9].
Результати досліджень. Нашими дослідження встановлено, що
в посівах кукурудзи на зерно формується змішаний тип забур’яненості.
Дводольні бур’яни представлені такими видами: Galinsoga рarviflora,
Plantago lancetolata, Plantago major, Viola arvensis, Thlaspi arvensе,
Matricaria perforata, Capsela bursa pastoris, Stelaria media, Amaranthus
retroflexus, Chenopodium аlbum, Cirsium arvense, Sonchus leraceus, Artemisia
vulgaris. Серед злакових поширені: Echinochloa cruss-galli, Setaria glauca
та Agropyron repens.
Поява бур'янів, переважно, залежала від погодних умов, які склалися
в період посіву та протягом трьох декад після посіву культури. Формування
основної кількості бур'янів припадає на період третя декада травня друга декада червня. Необхідно відмітити, що у даний період динаміка
появи сходів бур'янів коливалася за роками досліджень. Так, в умовах
достатнього зволоження (242,7 мм) та тепла (15,2°С) у 2006 році протягом
травня-червня з'явилося 698,2 шт./м2 бур'янів, тоді як у 2007 році в умовах
посухи, опадів випало менше від середньобагаторічних показників на 91,7
мм, а температура на 6,3°С вища, їх кількість становила 261,1 шт./м2. У
2008 році кліматичні умови сприяли появі 326,3 шт./м2 сходів бур'янів.
У середньому за 2006-2008 роки протягом вегетації культури у
короткоротаційній сівозміні з’явилось 513,8 шт./м2 сходів бур'янів (табл. 1).
Зростання кількості опадів (20,8 мм) у травні обумовило появу сходів
E. cruss-galli L.- 14,6 шт./м2, S. glauca L.– 14,9 шт./м2, G. рarviflora L. – 21,6
шт./м2, A. retroflexus L. – 3,5 шт./м2, S. vulgaris – 1,2 шт./м2, C. аlbum L. – 6,7
шт./м2. З’явилися сходи багаторічних бур'янів: C. arvensis L. – 0,4 шт./м2,
P. major L.–1,5 шт./м2. Також, спостерігалась поява однорічних зимуючих
видів:
V. arvensis L. – 2,7 шт./м2, M. perforata L. – 1,6 шт./м2, T. arvensе L. –
1,7 шт./м2, C. bursa pastoris L. – 3,0 шт./м2. Ефемери були представлені S.
media L. – 8,1 шт./м2.
Загальна забур’яненість у червні склала 346,2 шт./м2. З’явилися сходи
P. scambrum – 0,2 шт./м2 та P. lancetolata L. – 1,7 шт./м2.
Інтенсивне збільшення опадів в третій декаді липня - третій декаді
серпня, створило сприятливі умови для з’явлення C. bursa pastoris L. – 2,4
шт./м2, P. major L. – 0,8 шт./м2, M. perforata L.– 1,8 шт./м2 та A. vulgaris L.
– 3,0 шт./м2.
У першій декаді вересня спостерігалась поява G. рarviflora L. – 14,9
шт./м2, S. media L. – 74,3 шт./м2.
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зимовий період 2003 і 2006 рр. ріпак озимий загинув і був пересіяний
ярою формою. Урожайність насіння і соломи була низькою і за роками
становила відповідно 1.81-2.40 і 4.74-5.77 т/га, 1.94-2.63 і 5.04-5.95 т/га.
Загальна продуктивність ріпаку озимого за збором зернових,
кормових, кормо протеїнових одиниць та перетравного протеїну у значній
мірі залежала від урожайності як основної (насіння), так і побічної
(солома) продукції. Найвищою вона була у сприятливі за погодними
умовами роки за розміщення після гороху. У середньому за шість років
проведення досліджень після цього попередника загальна продуктивність
ріпаку озимого була найвищою і становила: зернових одиниць – 7.587.90, кормових – 4.66-4.83, кормо протеїнових – 5.64-5.85, перетравного
протеїну – 0.66-0.69 т/га.
У різноротаційних сівозмінах слід звертати увагу на правильне
розміщення зернобобових культур і, зокрема, гороху, який у Причорномор’ї
південного Степу займає невеликі площі, але має значення як кормова
культура багата на білок. У зерні гороху порівняно із зерном інших ярих
зернових культур міститься значно більше білка. Тому горох відіграє
велику роль у забезпеченні тваринництва повноцінними кормами. Він
має також важливе значення і в структурі посівних площ господарств, де
у польових сівозмінах велика питома вага зернових і технічних культур.
Як гарний попередник цих культур, горох підвищує рівень родючості
ґрунту, збагачує його на органічну речовину і завдяки фіксації азоту
бульбочковими бактеріями, покращує азотний баланс.
Правильне розміщення гороху у різноротаційних сівозмінах має
особливе значення, сприяє покращанню фізичних властивостей ґрунту,
зменшенню забур’яненості, забезпечує успішну боротьбу із хворобами
та шкідниками рослин. Кращими попередниками його в умовах
Причорномор’я південного Степу є озимі зернові культури, кукурудза,
а також ярі зернові культури після озимини. Потрібно враховувати, що
горох потребує багато води і невисоких температур повітря, особливо
у час цвітіння. З метою удосконалення науково обґрунтованого місця
гороху в різноротаційних сівозмінах передбачено розміщення його в п’яти
варіантах після пшениці озимої і соняшнику з урахуванням впливу перед
попередників і, зокрема, пару чорного (табл. 3).
У середньому за 2002-2007 рр. досліджень урожайність зерна гороху
залежала від місця розміщення у різноротаційних сівозмінах і коливалась
у межах 1.94-2.39, а соломи – 3.14-3.38 т/га. Вирощування гороху після
кращого попередника – пшениці озимої дає змогу отримати вищий
урожай зерна – 2.21-2.39 т/га, ніж після гіршого попередника – соняшнику,
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ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ
Наведено результати досліджень по вивченню динаміки появи
сходів та шкідливості основних видів бур'янів у посівах кукурудзи на
зерно. Встановлено, що поява бур'янів залежить від погодних умов, які
склалися в період посіву та протягом трьох декад після посіву культури.
Формування основної кількості сходів бур'янів припадає на період третя
декада травня - друга декада червня.
Виявлено, що рослини кукурудзи володіють низькою конкурентною
здатністю щодо бур'янів. Істотне зниження урожайності
спостерігається при наявності у посівах 10 шт./м2 рослин E. cruss-galli
L. або 15 шт./м2 C. аlbum L.
Ключові
слова:
бур'яни,
шкідливість,
динаміка,
конкурентоспроможність.
Максимальне зниження продуктивності культурних рослин
спостерігається від тих бур'янів, які проростають раніше або одночасно з
культурними рослинами і мають високий темп нарощування вегетативної
маси і кореневої системи, а також однаковий з ними цикл поглинання
поживних речовин [1].
Поява того чи іншого виду бур’яну залежності від біологічних
особливостей певної культури, ґрунтово-кліматичних умов зони,
технології вирощування, а також від основних факторів середовища: тепла,
вологи, світла тощо. Тому в умовах високої температури та відсутності
опадів зростає чисельність злакових видів, а за умов вологої прохолодної
весни можуть переважати двосім'ядольні види бур'янів. Поява озимих
та зимуючих видів спостерігається в похмуру погоду з періодичним
випаданням опадів [6].
На сільськогосподарських угіддях бур'яни різних видів і біологічних
груп створюють певні угрупування, у яких в більшості переважає кілька
видів. У посівах кукурудзи найбільш шкідливими є однодольні види такі, як
просо куряче - Echinochloa crus-gallі, мишій сизий - Setaria glauca, мишій
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а соломи – до 2.11-2.32 і 2.85-3.55 т/га. Проміжне місце за урожайністю
гороху у зв’язку з погодними умовами займали 2003, 2005 рр., коли
урожайність зерна була відповідно 2.02-2.30 і 2.02-2.60 т/га, а соломи –
3.03-3.22 і 3.19-3.93 т/га.
Варто відмітити, що і в несприятливі за погодними умовами
роки досліджень, як і в роки з достатнім зволоженням, продуктивність
гороху залежала від попередників. Найвищою врожайність і загальна
продуктивність гороху за збором зернових, кормових, кормо протеїнових
одиниць і перетравного протеїну виявилась у сівозміні за розміщення
після пшениці озимої, ніж після соняшнику. У середньому за шість років
досліджень загальна продуктивність у зв’язку з цим коливалась у межах:
зернових одиниць – 3.58-3.85, кормових одиниць – 3.54-3.78, кормо
протеїнових одиниць – 4.42-4.74 і перетравного протеїну – 0.54-0.57 т/га.
Кукурудза займає одне із провідних місць у світовому
виробництві зерна, як одна з найцінніших за кормовими властивостями
сільськогосподарська культура. У степовому землеробстві кукурудзу
використовують як основну кормову культуру, яка за ефективного
землеробства забезпечує високі врожаї, за винятком дуже посушливих
південних районів.
Кукурудза, порівнюючи з іншими польовими культурами, менш
вимоглива до попередників. Вирощують її у польових, кормових та інших
сівозмінах, а також у беззмінних посівах постійних ділянок. Внесення
добрив дає змогу підвищити врожайність кукурудзи, але простежується
значна різниця у рівні врожаю після різних попередників.
В умовах Причорномор’я південного Степу кращими попередниками
для кукурудзи є пшениця озима, зернобобові, задовільними – ярі зернові,
кукурудза. У посушливих умовах не слід розміщувати зернові посіви
кукурудзи після суданської трави і соняшнику через відсутність запасів
вологи у 1.5 метровому шарі ґрунту, особливо у весняний період.
Кукурудза гарно переносить розміщення у повторних посівах, тривалість
яких може коливатись протягом 3-4 років. Особливо реагує кукурудза на
кращі попередники у посушливі роки. Набір попередників для кукурудзи
широкий, проте здебільшого її висівають після озимих, попередниками
яких є пари – чорні та зайняті, а також після кукурудзи та інших
просапних.
У зв’язку з отриманими узагальненими результатами досліджень
щодо встановлення оптимального місця кукурудзи на зерно, схемою
досліду передбачено варіант чотирипільної зерно просапної сівозміни
5, де кукурудзу з розширеними міжряддями 210х70 см розміщували
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препарата в лабораторных исследованиях составила 0,13х10-3%, что
свидетельствует о высокой функциональности патогена для личинок
комара Aedes 4 возраста (табл.4).
4. Ларвицидная активность BtH14 при инфицировании
популяции Aedes aegypti (L 4) сублетальной дозой
Доза патогена
(концентрация),
мг/л
0,5
0,25
0,125
0,06

Титр спор, млрд/
мл КЖ

% гибели через 24
часа

ЛК50, %
культуральной
жидкости (х10-3)

3,5

100
94,0
44,0
14,0

0,13

Примечание: В каждом варианте опыта по 25 личинок, контроль – стерильная
вода.

В отличие от фитозащитных препаратов на основе Bt, технология
применения ларвицидных биопрепаратов требует особых подходов.
Целесообразно проводить учет многих факторов и обстоятельств, таких
как характеристика биотопов - водоемов, их площадь, подлежащая
обработке и глубина, температура воды. Кроме того необходимо
учитывать особенности водоснабжения, проточность, степень зарастания
и органосолевые показатели. Обязательным и естественным фактором
при этом остается видовой состав и возрастная структура популяции
кровососущих комаров.
Наличие в препаратах Bt основных энтомоцидных компонентов (спор,
кристаллического δ-эндотоксина и термостабильного β-экзотоксина) не
только усиливает энтомоцидный эффект, но, что очень важно, расширяет
спектр их действия, предопределяет видовой состав восприимчивых к
этим препаратам вредоносных насекомых. Но не следует забывать, что
эффективность использования биопрепаратов Bt зависит не только от
их качественных и функциональных показателей, но и от технологий
применения.
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продуктивності сумішки вико-вівсяної, де у чотирипільній зерно просапній
сівозміні 6 показники були найвищими і становили: зернових одиниць – 4.24,
кормових – 4.74, кормо протеїнових – 5.26, перетравного протеїну – 0.58 т/га.
На урожайності сумішки вико-вівсяної значно відбились погодні
умови року. У сприятливому за кількістю опадів 2004 р. отримано
найвищу врожайність зеленої маси – 60.0-67.5 т/га і різке зниження цього
показника у посушливому 2007 р. до 18.5-18.7 т/га. Оцінюючи загальну
продуктивність сумішки вико-вівсяної за збором зернових, кормових,
кормо протеїнових одиниць і перетравного протеїну в окремо взяті роки
досліджень бачимо, що зазначені показники залежать від урожайності. За
її підвищення зростали і всі показники загальної продуктивності сумішки
вико-вівсяної.
Висновки. Отже, результати багаторічних досліджень свідчать, що
кращим попередником для соняшнику є пшениця озима та ячмінь озимий.
Враховуючи вимогливість соняшнику до місця у сівозміні і його взаємодію
з іншими сільськогосподарськими культурами, доцільно висівати його в
одному полі сівозміни, а після нього це поле потрібно відводити під пар
чорний або зайнятий.
З наведених даних можна зробити висновок, що в умовах
Причорномор’я південного Степу України можна отримувати високі
врожаї основної і побічної продукції ріпаку озимого за розміщення в
різноротаційних сівозмінах після гороху, пшениці озимої та ячменю
озимого. В окремі сприятливі роки можна отримувати урожайність 4.234.70 т/га насіння і 13.7-14.8 т/га соломи для різного призначення.
Зернові колосові культури (пшениця озима і ячмінь озимий) є
найкращими попередниками для гороху за фіто санітарної ролі. Недоцільно
висівати горох після соняшнику, коли часто відбувається пригнічення
рослин, затримується їхній ріст та розвиток, що негативно впливає як на
урожайність зерна, так і на загальну продуктивність зазначеної культури.
Просапна культура кукурудза заслуговує на увагу, як попередник
для пшениці озимої. Старанний обробіток сприяє очищенню полів від
бур’янів, утриманню ґрунту у розпушеному стані й створює сприятливі
умови для підвищення продуктивності ріллі.
У землеробстві південного Степу важливого значення набуває
введення у різноротаційні сівозміни поля сумішки вико-вівсяної. Вона не
лише дає додаткову продукцію зеленої маси, а й має велике агротехнічне
значення у відновленні доступної вологи у глибоких шарах ґрунту після
соняшнику, покращує фіто санітарний стан ґрунту і посівів, створює гарні
умови для наступної культури сівозміни – пшениці озимої.
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Личинки после интоксикации питаются менее активно, отстают
в росте и весовых показателях. Установлено, что воздействие
экзотоксина происходит, прежде всего, на развивающиеся клетки в
период метаморфоза, поэтому отмечается возрастная восприимчивость
насекомых и специфическое действие экзотоксина Bt. Однако βэкзотоксин действует медленнее кристаллического δ-эндотоксина. В
споро-кристаллическом комплексе β-экзотоксин действует как синергист,
т.е. после разрушения δ-эндотоксином стенки кишечника насекомого он
активно и быстро проникает в гемолимфу и органы хозяина, вызывая
таким образом разноплановые физиологические изменения и летальный
эффект. Следовательно, одновременное введение экзо- и эндотоксинов
способствует возрастающему энтомоцидному эффекту Bt.
Из серии опытов, выполненных с яйцекладками различных видов
насекомых, установлено, что продуцируемый BtН1, BtН10 экзотоксин
обладает овицидным действием (гибель эмбрионов). Яйца пчелиной
огневки при этом погибали на 27,8%, комнатной мухи – 50%, колорадского
жука – 100%, в зависимости от концентрации экзотоксина. Выявлено,
что для каждого вида существуют определенные периоды, когда яйцо
более чувствительно или более резистентно к воздействию экзотоксина.
Обработка отложенных яиц насекомых экзотоксином оказалась фатальной
и для личинок, отродившихся из обработанных яиц. При обработке яиц
1% суспензией BtН1 без экзотоксина незначительная (30%) гибель тестнасекомого происходит в постэмбриональный период развития, тогда
как от 1% BtН1 с экзотоксином погибает 4,6% яиц и все вылупившиеся
личинки, что, в общем, составляет 100%. Так, личинки колорадского
жука, пережившие интоксикацию в фазе яйца, погибают в большинстве
случаев в течение 10 суток, после отрождения. Гибель отрождающихся
личинок происходит, с одной стороны, в результате интоксикации
эмбриона, с другой – при заражении их в момент прогрызания хориона.
В плане патологического эффекта действия на насекомых важно,
что продуцируемый Bt экзотоксин может действовать не только при
заражении перорально, но и контактно, то есть через покровы насекомых,
а в комбинации со споро-кристаллическим комплексом он является
синергистом. Это, в свою очередь, расширяет сферу применения
экзотоксинсодержащих препаратов на основе Bt. Их используют для
снижения численности чешуекрылых насекомых, а также представителей
отрядов Coleoptera, Dіptera.
Оценка биологического потенциала BtН1 и BtН10 в полевых условиях
показала в среднем практически одинаковую активность в отношении
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Нині в Україні відчувається гострий дефіцит харчового й кормового
білка, що призводить до скорочення і зниження продуктивності в галузі
тваринництва. Це свідчить про необхідність зміни структури посівів
кормових культур у напрямі збільшення виробництва рослинного білка
для забезпечення повної потреби тваринництва у високоякісних поживних
кормах.
Вирішення проблеми дефіциту білка за рахунок вирощування
тільки традиційних кормових культур складно. Тому в сучасному
сільськогосподарському виробництві використовуються нові перспективні
культури з високим вмістом поживних речовин. Однією з таких культур
є амарант, у комплекс позитивних ознак якого входить посухостійкість,
низька потреба води на утворення одиниці сухої речовини (260 г). У зерні
амаранту міститься близько 14-19% білка, який характеризується високим
вмістом та збалансованістю незамінних амінокислот, які зумовлюють його
високу харчову цінність [1, 2].
Температура є важливим чинником, який впливає на отримання
повноцінних сходів у амаранту. Ряд вчених, щоб отримати дружні сходи,
пропонують орієнтуватися на температуру ґрунту 9-10 0С, а деякі вважають,
що посів амаранту слід проводити, за температури 15-18 0С [3, 4].
Методика досліджень. Дослідження з вивчення впливу строку
сівби на ріст та розвиток рослин амаранту зернового напрямку проводили
протягом 2003-2005 рр. на дослідному полі Інституту землеробства
південного регіону УААН.
У польових дослідах вивчали строки сівби амаранту: 15 квітня, 30
квітня, 15 травня. Повторність досліду - чотириразова. Розташування
варіантів здійснювалося методом рендомізації. Посівна площа дослідної
ділянки – 70 м2.
Попередником амаранту була озима пшениця. Амарант висівали
звичайним рядовим способом нормою 1,5 млн. схожого насіння/га на
глибину 1,5-2 см сівалкою СН-16. Збирання проводили суцільним методом
комбайном “Sampo-130”.
Результати досліджень. Продуктивність амаранту формується
в початковий період розвитку рослин і визначається, в першу чергу,
забезпеченням вологою, температурним і світловим режимом. У наших
дослідах було поставлено за мету прослідкувати за ростом та розвитком
рослин амаранту залежно від строку сівби.
За роки досліджень нами встановлено значну різницю між
досліджуваними строками сівби амаранту та довжиною міжфазного
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Значение ЛК50 для биотеста рассчитывали по формулам,
используемым для определения инсектицидности бактериальных культур
(формула Кербера):

lg ЛК  lg С м     n  n0  0,5

См - максимальная апробируемая концентрация;
σ - логарифм отношения каждой предыдущей концентрации к
последующей (логарифм кратности разведений);

n  n

0 ∑ n/ no - сумма отношений числа насекомых,
которые погибли от данной концентрации, к общему числу насекомых,
которые подверглись действию этой концентрации.
Инсектицидная активность споро-кристаллического комплекса

рассчитывалась по формуле Франца:

M  100  (1 

K 1 P2
 )
K 2 P1

, %,

где К1 - количество насекомых в контроле до обработки;
К2 - количество насекомых в контроле после обработки;
Р1 - количество насекомых в опыте до обработки;
Р2 - количество насекомых в опыте после обработки.
Результаты и обсуждение. Насекомые из родов Diptera, Lepidoptera,
Coleoptera неодинаково чувствительны к действию β-экзотоксина
Bt. Наиболее восприимчивы личинки двукрылых (комнатная муха),
личинки колорадского жука. В то же время мухи не восприимчивы к
кристаллическому эндотоксину. Поэтому их гибель от биоагента BtН1
означает токсическое действие экзотоксина (табл.1). Токсичность
культуральной жидкости для насекомых разных систематических
групп явилась основанием для дальнейших исследований комплекса
полезных свойств Bt в рамках производства экологически безопасных
микробиопрепаратов для контроля численности насекомых-вредителей,
как альтернатив инсектицидов химического синтеза.

130

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

травня зменшилась до 151 шт./м2.
Довжина міжфазних періодів від ранніх до більш пізніх строків
сівби скорочується. При сівбі 15 квітня період „сходи-цвітіння” становив
70 днів. При сівбі 15 травня – 67 днів. Тривалість вегетаційного періоду
відповідно 98-94 дні.
Строк сівби суттєво впливав на лінійний приріст рослин амаранту
протягом вегетації. Пізній строк сівби (15 травня) сприяв формуванню
рослин з найбільшою висотою та високим лінійним приростом за усіма
фазами вегетації: бутонізації – 53 см та 1,3 см/добу, цвітіння – 93 та 1,6,
повна стиглість – 95 та 0,1. За сівби 30 квітня висота рослин зменшувалася за
фазами: бутонізації на 9,4%, цвітіння – 5,4%, повна стиглість – 5,3%, а за сівби
15 квітня відповідні показники зменшилися на 41,5, 25,8, 25,3% відповідно.
При сівбі 15 травня рослинами амаранту було сформовано на 8,116,7% більше зеленої маси та на 2,1-9,6% сухої речовини порівняно з
більш ранніми строками. Найбільше накопичення вегетативної маси –
3,3 кг/м2 було зафіксовано у фазі цвітіння, а сухої речовини – 680 г/м2 у
період молочно-воскової стиглості зерна. Накопичення надземної біомаси
протягом вегетації рослин відбувалось нерівномірно. Якщо в початковий
період (сходи-бутонізація) посіви сформували 22,4-28,4 % сухої речовини
від загальної кількості, то в наступному (бутонізація – цвітіння) – 63,466,2 %, а наприкінці вегетації – лише 8,1-11,4 %.
Формування листкової поверхні - важливий компонент збільшення
врожаю культури. Отриманні у дослідах дані свідчать, що максимального
розміру площа листкової поверхні формувалася у фазі цвітіння і становила
залежно від досліджуваних строків сівби від 19,0 до 32,2 тис. м2/га (табл. 2).
2. Вплив строку сівби на облистяність та площу листкової
поверхні рослин амаранту (у середньому за 2003-2005 рр.)
Фаза вегетації
Строк сівби

бутонізація

цвітіння

молочно-воскова
стиглість

Площа листкової поверхні, тис. м2/га
15 квітня

12,3

19,0

8,2

30 квітня

17,0

25,6

10,4

15 травня

21,0

32,2

14,0

Облистяність, %
15 квітня

29,3

22,9

16,4

30 квітня

38,5

29,4

20,7

15 травня

42,9

34,0

26,2
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разработали схему внутривидовой идентификации разновидностей Bt,
которая базируется на определении структуры жгутикового антигена
(серологическая диагностика) и дополняется физиолого-биохимическими
характеристиками [4, 5]. На основании физиолого-биохимических свойств
O. Lysenko приводит схему диагностики более 30 серовариантов Bt по
Нантигену [2]. На специфичности Нантигена базируются серодиагностика
многообразия биовариантов Bt [6, 7]. Выделение и описание новых
разновидностей энтомопатогенов во всем мире продолжается. Известно
более 70 разновидностей Bt, эффективных против широкого спектра
фитофагов из отрядов Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, Coleoptera
и одновременно не токсичных для полезной энтомофауны, рыб,
теплокровных животных и человека [2, 8].
Патогенное действие бактерии Bt на насекомых связано с
токсинами и другими метаболитами, которые она продуцирует. Токсины
являются важными факторами патогенности, которые вырабатываются
микроорганизмами и реализуют основные механизмы инфекционного
процесса. Кристаллические белки (δ-эндотоксины) рассматриваются
как главные токсикологические компоненты биоинсектицидов на основе
Bt, хотя эти бактерии продуцируют еще и другие факторы активности
относительно фитофагов (термостабильный водорастворимый β –
экзотоксин нуклеотидной природы; фосфолипазы, (α-экзотоксин,
γ-экзотоксин); экзоферменты (лецитиназы, протеазы) и др. [2, 7-9].
Серологические варианты бактерий Bt по-разному продуцируют
перечисленные токсины, причем, их синтез зависит от многих факторов,
включая условия культивирования бактерий. Способность продуцировать
экзотоксин выявлена у штаммов разных серологических групп. Так,
экзотоксиногенные культуры Bt, относящиеся к серотипам: 1 – var.
thuringiensis, 4 – var. kenyae, 8 – var. tolworthi, 9 – var. morrisoni, 10 –
var. darmstadiensis и др., оказывают токсическое действие не только на
чешуекрылых насекомых, но и двукрылых, жесткокрылых. Таким образом,
наличие термостабильного экзотоксина в культуре (или препарате в целом)
расширяет спектр энтомоцидного действия бацилл группы thurіngіensіs.
Следует
напомнить,
что
патогенность
характеризуется
специфичностью, т.е. способностью вызвать типичные для данного
вида возбудителя патоморфологические и патофизиологические
изменения в определенных тканях и органах при естественных для него
способах заражения. Патогенность – видовое свойство микроорганизма,
проявляющееся по отношению к организму определенного вида при
обычных условиях их взаимного влияния друг на друга. Вирулентность же
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ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ ЛИСТОСТЕБЛОВОЇ МАСИ
ГАЛЕГИ СХІДНОЇ ПРИ ПІДПОКРИВНІЙ І
БЕЗПОКРИВНІЙ СІВБІ В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
Визначено динаміку формування лінійного росту рослин галеги східної
на час збирання першого та другого укосів. Встановлено урожайність
листостеблової маси за укосами при різних способах створення
травостою. Наведено результати досліджень, щодо відсоткового вмісту
в кормі урожаю листостеблової маси галеги східної.
Ключові слова: галега східна, підпокривна і безпокривна сівба, білок,
листостеблова маса, урожайність.
В останній час значного поширення серед виробників набуває
нетрадиційна для наших умов багаторічна бобова трава галега східна
(козлятник східний). Зацікавленість галегою східною серед науковців
зумовлена рядом позитивних біологічних особливостей, які відрізняються
від інших бобових трав та істотно підвищують її цінність [1]. За рахунок
збільшення посівних площ під галегою східною, яка забезпечує високу
урожайність і поживність корму та збалансованість його за протеїном,
можливо зменшити проблему дефіциту кормового білка. Адже в сучасних
умовах залишається актуальною проблема виробництва високопротеїнових, збалансованих за амінокислотним складом кормів [2].
*Науковий керівник – професор, доктор с.-г. наук Квітко Г. П.
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Гербіциди розпадалися протягом вегетаційного періоду і у насінні
сої не накопичувалися. Незначні залишкові кількості (0,01-0,08 мг/кг) були
виявлені при застосуванні півоту, фюзіладу форте (1,5 л/га) і тарга супер
(1,5 л/га), але ці показники були у 8-10 разів меншими проти гранично
допустимих концентрацій. Залишкові кількості базаграну (1,0-1,5 л/га) та
хармоні (6-8 г/га) у насінні сої були відсутніми.
За економічними показниками, найбільш ефективним заходом
хімічного захисту посівів сої від бур’янів було застосування хармоні (8 г/
га), суміші хармоні (6 г/га) + тарга супер (1,5 л/га), фабіану (0,1 кг/га) або
суміші фабіану (0,07 кг/га) з базаграном або таргою супер. Умовно чистий
прибуток був у межах 632-764 грн./га. Максимальної окупності (у 2,1-4,7
разу) досягали у тих варіантах, де гербіциди забезпечили найбільший
рівень приросту врожаю. Енергетичний коефіцієнт у цих варіантах
становив 7,0-12,8.
Висновки. Встановлено, що шкідлива дія амброзії полинолистої в
посівах сої є достатньо високою, що обумовлює суттєві втрати врожаю,
які за мінімального рівня забур’яненості (2-5 шт./м2) складали 15,222,3 %. Максимальне зниження урожайності насіння сої становило 52,563,3 % за чисельності амброзії 30-40 шт./м2. Суттєве посилення гербіцидної
активності досягалося при застосуванні препаратів з різним механізмом
дії. Зменшуючи загальну забур'яненість на 83-86 %, суміші півоту (0,5 л/
га) з фюзіладом форте (1,5 л/га), хармоні (6 г/га) з таргою супер (1,5 л/га)
забезпечували збереження врожаю насіння сої 0,71-0,75 т/га. При цьому
якість врожаю не погіршувалася. Застосування хімічного методу захисту
рослин сої від амброзії полинолистої забезпечує умовно чистий прибуток
632-764 грн./га.
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(197 мм) ніж за багаторічними даними (404 мм). Дуже посушливим був
квітень та серпень, що негативно вплинуло на ріст і розвиток та формування
урожаю листостеблової маси галеги, особливо у другому укосі.
Схема польового досліду передбачала сівбу галеги східної сорту
Кавказький бранець під покрив вико-вівсяної суміші на зелений корм та
кукурудзи на зелений корм, а також безпокривний посів: із внесенням
гербіциду Півот та з підкошуванням бур’янів. Висівали культури сортів:
вівса Скакун, вики ярої Подільська 19, кукурудзи гібрид Петровський
169СВ. Дослідження проводили на фоні, який включав внесення вапна 8т/
га та повного мінерального добрива N45Р45К45, що застосовували весною,
починаючи з другого року життя галеги.
Облікова площа ділянки складала 10м² при чотириразовому
повторенні. Сівбу проводили ручною сівалкою. Спочатку висівали
покривні культури, а в поперек галегу східну з нормою висіву 4 млн./
га схожих насінин, що складає 35 кг/га. Збирання вико-вівса на зелений
корм проводили на початку колосіння вівса, а кукурудзи – у фазі 10-ти
листків. Гербіцид Півот у дозі 1,0 л/га вносили у фазі 2 листків галеги.
Підкошування бур’янів здійснювали за досягнення ними висоти 25 см.
Збирання урожаю листостеблової маси галеги східної проводили на
початку цвітіння першого укосу, та в кінці вересня – другого.
Результати досліджень. Кормова продуктивність багаторічних
бобових трав значною мірою залежить від висоти рослин на час їх
збирання. Більша висота рослин під час збирання першого укосу була за
безпокривної сівби при внесенні гербіциду Півот – 125 см. Висота рослин,
що формувались під покривом вико-вівсяної суміші була найменшою – 68
см. За сівби під покрив кукурудзи на зелений корм, рослини галеги були
на 20 см вищими ( табл.).
У другому укосі висота рослин галеги за різних способів вирощування
дещо вирівнялась і становила при безпокривній сівбі з гербіцидом 83 см,
за сівби під покрив вико-вівса – 53 см.
Урожайність листостеблової маси у першому укосі за безпокривного
вирощування із внесенням гербіциду Півот становила 294,3 ц/га, під
покривом вико-вівсяної суміші – 117,6 ц/га, що на 176,7 ц/га менш
(табл.).
Найвища урожайність листостеблової маси у другому укосі – 103,0
ц/га, сформувалась при безпокривній сівбі із застосуванням гербіциду
Півот. При створенні травостою під покривом вико-вівсяної суміші урожай
вегетативної маси був на 58,5% меншим.
У цілому, за 2 укоси, найбільшу урожайність забезпечив варіант, де
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2. Вплив гербіцидів на забур’яненість посівів сої
(у середньому за 2006-2008 рр.)

Варіанти досліду
Контроль 1
(без гербіцидів і ручних
прополювань)
Контроль 2 (ручні
прополювання)
Базагран, 48 % в.р.
Півот, 10 % в.р.к.
Хармоні, 75 % в.г.
Півот, 10 % в.р.к. +
Базагран, 48 % в.р.
Півот, 10 % в.р.к. +
Базагран, 48 % в.р.
Півот, 10 % в.р.к. + Фюзілад
форте, 15 % к.е.
Півот, 10 % в.р.к. + Фюзілад
форте, 15 % к.е.
Хармоні, 75 % в.г. +
Базагран, 48 % в.р.
Хармоні, 75 % в.г. + Тарга
супер, 5 % к.е.
Хармоні, 75 % в.г. + Тарга
супер, 5 % к.е.
Фабіан, 60 % в.г.
Фабіан, 60 % в.г. +
Базагран, 48 % в.р.
Фабіан, 60 % в.г. + Тарга
супер, 5 % к.е.

Норми
витрати
препарату,
кг, л/га

Бібліографічний список

Загибель бур’янів, Зниження маси до
%
контролю, %
всього

амброзії

всього

амброзії

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

2,5
0,8
8 г/га

40
83
40

84
81
84

41
87
42

86
86
86

0,3+2,0

63

85

66

89

0,5+1,5

72

85

76

88

0,5+1,0

78

77

81

82

0,5+1,5

83

76

88

82

6 г/га +1,5

41

86

44

91
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6 г/га +1,0

76

77

81

82

В. Г. Дідора, доктор сільськогосподарських наук

6 г/га +1,5

84

85

89

82

0,1

82

82

85

90

0,07+1,0

81

86

81

81

0,07+1,5

81

80

87

82

Гербіциди та їхні композиції виявили високу селективність до сої.
Разом з тим, обумовлюючи значне зменшення рівня забур’яненості, вони
створювали сприятливі умови для росту та розвитку сої, що сприяло
суттєвому збільшенню урожайності культури порівняно із забур’яненим
контролем (табл. 3).
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Житомирський національний агроекологічний університет
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД
ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В
УМОВАХ ПОЛІССЯ
Висвітлено питання щодо вирощування льону олійного на Поліссі
та впливу систем удобрення і норм висіву ( 5.0, 7.5 та 10.0 млн. шт./
га) на загальну та технічну висоту рослин і вміст волокна в стеблах
досліджуваного сорту Орфей. Встановлено, що найбільш доцільною
нормою добрив, яка забезпечує отримання підвищеного вмісту волокна в
стеблах є N34P80K90 на всіх досліджуваних нормах висіву насіння.
Ключові слова: льон, системи удобрення, норми висіву,
продуктивність, волокно.
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середньому за три роки їх частка у загальній структурі становила 66 %, а
за умов достатнього зволоження ґрунту (2008 р.) їх поширення досягало
82 %. Загальна чисельність бур'янів усіх видів знаходилась в межах 104168 шт./м2.
Серед однорічних дводольних бур'янів домінуюче місце займали
такі види: щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.) – 11 %, лобода
біла (Chenopodium album L.) – 9 %, амброзія полинолиста (Ambrosia
artemisifolia L.) – 5 %, гірчак розлогий (Poligonum persicaria L.) – 4 % та
гречка татарська (Fagopirum tataricum L.) – 3 %. Інші види: паслін чорний
(Solanum nigrum L.), гірчиця польова (Sinapsis arvensis L.), редька дика
(Raphanus raphanistrum L.), дурман звичайний (Datura stramonium L.),
чорнощир звичайний (Cyclachaena xanthifolia L.), горошок мишачий (Vicia
cracca L.), нетреба звичайна (Xantium strumarium L.) та інші зустрічалися
спорадично.
Багаторічні види – будяк польовий (Cirsium arvense L.) та березка
польова (Convolvulus sepium L.) у загальній структурі займали 0,7-0,9 %.
Результати досліджень. Обліки урожайності сої свідчать про
високу шкідливу дію амброзії. Навіть за наявності двох її рослин
на 1 м2 урожайність насіння сої знижувалась на 15,2 % порівняно з
контролем без бур'янів (табл.1). Збільшення її рясності супроводжувалося
більш суттєвими втратами врожаю. Так на 22,3-29,8 % зменшувалась
урожайність сої за наявності 5-10 шт/м2 цього бур'яну. Максимальне
зниження урожайності складало 52,5-63,3 % за чисельності амброзії 30-40
шт/м2. Маючи високу конкурентну здатність, амброзія поглинає із ґрунту
значну кількість поживних речовин. Встановлено, що загальний обсяг
поглинання елементів мінерального живлення амброзією складає 357 кг/
га тоді як соя виносить близько 303 кг поживних речовин. Такі бур'яни як
лобода біла, мишій сизий поглинають відповідно 279 та 79 кг елементів
мінерального живлення.
Низька конкурентна здатність сої щодо амброзії і до інших видів
бур'янів обумовлює необхідність використання гербіцидів. З цією метою
у польових дослідах вивчали гербіцидну активність базаграну, 48 % в.р.,
півоту, 10 % в.р.к., фабіану, 60 % в.г., хармоні, 75 % ваг. та їхніх сумішей.
Гербіциди застосовували в фазі 2–3-х трійчастих листків сої.
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Зінченко О. І., Лихочвор В. В. [2,4] рекомендують під льон олійний
вносити азоту 45–60, фосфору 45–60 та калію 45–60 кілограм діючої
речовини на гектар.
Масляний О. [6] для умов Миколаївської області рекомендує вносити
під льон з осені N45Р60К30. Під час сівби на його думку слід обов’язково
вносити 50 кг/га нітроамофоски, що дає змогу рослинам краще розвиватись
у початкові періоди росту, коли в ґрунті ще достатньо вологи.
Однією з біологічних особливостей льону олійного є слабка
залежність урожаю культури від норми висіву.
Живетін В. В, Гінзбург Л. Н. [1] рекомендують висівати льон
вузькорядним і звичайним рядковим способами, з нормою висіву насіння
50–60 кг/га і глибиною заробки насіння 3–7 см.
Лихочвор В. В. [4] стверджує, що норму висіву необхідно
встановлювати з розрахунку 5–7 млн. схожих насінин на 1 га, або 50–70
кг/га при рядковому способі сівби. Для широкорядного способу сівби
норма висіву повинна становити 3.5–4.0 млн. га, або 35–40 кг/га.
Richard J. Soffe [9] в умовах Великобританії вважає оптимальною
густотою – 400–500 рослин/м2, зниження густоти призводить до
збільшення забур’янення посівів і нерівномірного достигання коробочок.
Більш висока густота стояння призводить до вилягання рослин, зменшення
врожаю насіння та зменшення стійкості до хвороб.
Як видно з аналізу літературних джерел думки відносно густоти
стояння рослин льону олійного досить суперечливі. Це й викликало
необхідність встановлення оптимальних значень цих показників для
різних сортів льону олійного, що вирощують в умовах Полісся України.
Об’єкти та методика досліджень. Метою досліджень є вивчення
закономірностей формування урожаю олійного льону залежно від
норм добрив і норм висіву насіння, а також розробка технології його
вирощування в умовах Полісся України для отримання високого урожаю
волокна і насіння.
Дослідження проводили на дослідному полі Житомирського
національного агроекологічного університету (навчальне господарство
«Україна» Черняхівського району) та в науковій лабораторії кафедри
рослинництва. Польові досліди закладали на світло-сірих ґрунтах, які
мають легкий механічний склад, добру водопроникність і добру аерацію.
Вміст поживних речовин в орному шарі складає: рухомого
фосфору (за Кірсановим) – 11,4, обмінного калію (за Кірсановим) – 9,0,
лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 7,6 мг на 100 г ґрунту.
Для досліджень використовували сорт олійного льону Орфей, який
Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.
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Викладено результати досліджень по вивченню шкідливості амброзії
полинолистої та розробці хімічних заходів її контролю у посівах сої.
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Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisifolia L.) є одним із
небезпечних карантинних бур'янів, обсяги поширення якої в Україні
збільшилися у 3,5 разу порівняно з 1996 роком. Зараз вона засмічує 1934
тис. га необроблюваних земель у Криму та 19-ти степових і лісостепових
областях країни. У Вінницькій області амброзія полинолиста поширена у
9-ти районах і засмічує 1627,9 га ріллі. З кожним роком ареал її експансії
в Україні збільшується.
Амброзія полинолиста – це однорічний двосім’ядольний бур’ян з
родини айстрових. Розвиваючи велику надземну масу, яка сягає висоти
2,0-2,5 м та потужну кореневу систему, що проникає в ґрунт на глибину
до 4 м, амброзія виносить з нього значну кількість поживних речовин та
вологи. Внаслідок чого урожайність польових культур суцільного посіву
знижується на 25-40 %, а просапних на 40-66 % і більше. При цьому також
погіршується якість продукції. Зменшується вміст білка в зерні пшениці,
олії в насінні соняшнику. Через наявність у зеленій масі гірких речовин та
ефірних масел, при відгодівлі великої рогатої худоби, молоко та молочні
продукти набувають неприємного запаху і відповідно стають непридатними
для споживання. Крім того, під час масового цвітіння амброзія виділяє в
повітря багато пилку, який потрапивши в органи дихання людей викликає
алергічну хворобу під назвою «осіння пропасниця» [1, 2].
Батьківщиною амброзії полинолистої є Північна Америка. У 1873
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мінерального живлення.
Вплив норм висіву та мінеральних добрив на загальну і
технічну висоту стебел льону олійного сорту Орфей, см (у
середньому за 2007–2008 рр.)
Фази росту і розвитку
Норма добрив

”ялинка ”

бутонізації

цвітіння

загальна

загальна

загальна

достигання
загальна

технічна

39,6

24,1

Норма висіву насіння 5,0 млн. шт./га
без добрив
(контроль)

11,5

22,0

31,0

N17P40K45

11,9

24,4

33,4

42,2

25,4

N34P80K90

12,4

25,9

35,7

44,9

26,3

N52P120K135

12,8

28,4

38,2

47,5

27,4

Норма висіву насіння 7,5 млн. шт./га
без добрив
(контроль)

11,7

22,6

31,6

41,0

24,4

N17P40K45

12,1

26,0

34,3

43,0

27,0

N34P80K90

12,4

27,4

36,2

45,9

27,8

N52P120K135

12,8

29,1

37,8

46,9

29,0

40,4

24,1

Норма висіву насіння 10,0 млн. шт./га
без добрив
(контроль)

11,7

22,9

32,1

N17P40K45

11,9

26,0

34,4

42,7

26,7

N34P80K90

12,5

27,7

36,9

45,3

27,2

N52P120K135

12,9

28,6

38,1

46,4

28,8

Технічна висота рослин льону олійного сорту Орфей була в повній
залежності від загальної – більша загальна висота – більша в цілому
і технічна висота. Ця пряма залежність мотивує розробку заходів, що
сприяють одержанню льонопродукції кращої якості і ефективності.
Аналіз формування технічної довжини стебел досліджуваного
сорту олійного льону показав, що відносна технічна довжина стебел по
відношенню до загальної складала 57,7–62,5 %.
Якість волокна льону олійного, так як і волокна льону-довгунця,
залежить від багатьох причин: сорту, кондиційності насіння, ґрунту,
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для залуження еродованої ріллі..................................................................173
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Досліджено залежності формування насіння сої від способу сівби та
густоти рослин, висвітлено підсумки багаторічної роботи щодо прояву
симптомів ураження сої фітопатогенними бактеріями, вплив системи
основного і передпосівного обробітку та інокулювання насіння на формування та функціювання листкового апарату сої.
Розглядаються питання прояву ознак структури зернової продуктивності і урожайності в групах сучасних сортів гороху напівлисточкових і
листочкових морфотопів.
Проведено оцінку колекційних сортів бобів кормових та розглянуто
і проаналізовано вплив системи удобрення на формування їх зернової продуктивності.
Дана оцінка комбінаційної здатності сортозразків люцерни посівної,
розглянуто питання значення проміжних післяжнивних посівів, висвітлено динаміку мінливості показників кормової продуктивності багаторічних
трав у складі сіножатей і пасовищ гірсько-лісового поясу Карпат та ін.
Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів,
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реакція сої на зміну площі живлення рослин у посіві, що визначається
способом сівби та густотою рослин [10, 11, 12].
Мета досліджень полягала в удосконаленні технології вирощування
сої за рахунок кількісного та просторового розміщення рослин на одиниці
площі, що обумовлюється способом сівби та густотою рослин для одержання максимально можливої урожайності насіння в умовах південнозахідного Степу України.
Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2002-2005
рр. у базовому господарстві Інституту кормів УААН КСП „Зоря” Братського
району Миколаївської області (до 2003 р.) і після реформування в орендному господарстві „Відродження”. Ґрунти – чорноземи звичайні, мало
гумусні, легкосуглинкові. Вивчали дію та взаємодію двох факторів, зокрема, способу сівби (рядковий з шириною міжряддя 22 см та широкорядний
з шириною міжряддя 45 та 70 см) та густоти рослин (300, 400, 500, 600
тис./га). Градація факторів 3x4. Повторність досліду триразова. Варіанти
розміщували методом розщеплених ділянок. Площа облікової ділянки – 25
м2 , посівної – 37,5 м2.
При проведенні досліджень керувались Методикою польового
досліду та Основами наукових досліджень в агрономії [13, 14].
Результати досліджень. Аналіз структури урожаю сої у середньому
за 2002-2005 рр. показав, що максимальну кількість бобів (41 шт.), насіння
(98,8 шт.), масу насіння з однієї рослини (19,2 г) та масу 1000 насінин (138
г) забезпечила сівба сої з шириною міжряддя 45 см та густотою рослин
300 тис./га. Проте найбільшу масу насіння з 1 м2 (394 г) сформовано за
густоти рослин 400 тис./га при рядковому способі сівби з шириною
міжряддя 22 см. У перерахунку на 1 га урожайність насіння сої становила
3,94 т (табл. 1).
Слід відмітити, що збільшення абсолютних показників індивідуальної
продуктивності рослин сої забезпечив широкорядний спосіб сівби з
міжряддями 45 см.
Нами виявлено сильні від’ємні зв’язки між густотою рослин та
кількістю бобів і насіння на одній рослині, його масою і масою 1000
насінин сої, які відповідно становлять r = – 0,966; r = – 0,979; r = – 0,817; r
= – 0,889. Тоді як між вищевказаними показниками та способом сівби
спостерігались слабкі негативні та позитивні зв’язки.
Між кількістю насіння з 1 м2 та густотою рослин відмічений негативний зв'язок середньої сили (r = – 0,465), між масою насіння з 1 м2 та даним
чинником – від’ємний сильний зв'язок (r = – 0,771). Між шириною
4
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міжряддя та вищевказаними показниками спостерігались відповідно
від’ємні зв’язки: сильний (r = - 0,757) та середній (r = - 0,516).
Між кількістю насіння з 1 м2 та густотою рослин відмічений негативний зв'язок середньої сили (r = – 0,465), між масою насіння з 1 м2 та даним
чинником – від’ємний сильний зв'язок (r = – 0,771). Між шириною
міжряддя та вищевказаними показниками спостерігались відповідно
від’ємні зв’язки: сильний (r = - 0,757) та середній (r = - 0,516).
Залежність кількості бобів на рослині сої від ширини міжряддя та
густоти рослин описується рівнянням регресії:
у = 48,6212 + 0,0254х1 – 0,0373х2,
де у – кількість бобів, шт./рослину; х1 – ширина міжряддя, см; х2 –
густота рослин, тис./га. Коефіцієнт множинної кореляції рівний R = 0,973.
Критерій значимості рівняння регресії F = 79,7503 (табличне значення F =
4,26).
Залежність кількості насінин на рослині сої від ширини міжряддя та
густоти рослин описується наступним рівнянням регресії:
у = 135,1179 + 0,0589х1 – 0,1350х2,
де у – кількість насінин, шт./рослину; х1 – ширина міжряддя, см; х2
– густота рослин, тис./га. Коефіцієнт множинної кореляції рівний R =
0,982. Критерій значимості рівняння регресії F = 119,4443 (табличне значення F = 4,26)
Залежність маси насіння на рослині сої від ширини міжряддя та густоти рослин описується рівнянням регресії:
у = 22,7311- 0,0316х1 – 0,0261х2,
де у – маса насіння, г/рослину; х1 – ширина міжряддя, см; х2 – густота
рослин, тис./га. Коефіцієнт множинної кореляції рівний R = 0,835.
Критерій значимості рівняння регресії F = 10,3717 (табличне значення F =
4,26).
Залежність маси 1000 насінин сої від ширини міжряддя та густоти
рослин описується рівнянням регресії:
у =145,5396 – 0,0009х1 – 0,0267х2,
де у – маса 1000 насінин, г; х1 – ширина міжряддя, см; х2 – густота
рослин, тис./га. Коефіцієнт множинної кореляції рівний R = 0,889.
Критерій значимості рівняння регресії F = 16,9438 (табличне значення F =
4,26).
Залежності кількості насіння та його маси з 1 м2 від ширини міжряддя
та густоти рослин описуються наступними рівняннями регресії:
у1 = 3267,4913 – 5,7925х1 – 0,6240х2,
6
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and method of cultivation on the formation of leaf-stem and root mass of clover
cultivars. Regression models of green mass growing and dry matter output
depending on the root system development are established.
Melnychuk A. A., Savchuk O. I., Vlasenko A. A. Productivity of bird’sfoot trefoil in monoculture and grass mixtures on the drained sod-gley soil of
Polissya // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 156-162.
Optimum rate of fertilizer (N30Р60К60) for bird’s-foot trefoil in monoculture
in conditions of long-term drought is established and optimum composition
of cereal-legume grass mixture on the sod-gley soil is determined. Quality of
bird’s-foot trefoil fodder in pure sowings and in composition of cereal-legume
component is assessed. Provision of fodder unit with digestible protein makes
up 165-170 and 100-115 g correspondingly.
Moldovan Z. A. Productive longevity of bird’s-foot trefoil in pasture grass
stands in conditions of the western Forest-Steppe // Feed and Feed Producitons.
– 2009. – Issue 64. – P. 163-168.
Changes in chemical composition of grass stands and their productivity
depending on the grass stand composition are shown. It is established that
productive longevity of bird’s-foot trefoil in multicomponent pasture grass
stands comprises 4 and more years under conditions of sufficient moisture
supply.
Olifyrovych V. O. Increase of grassland productivity by means of
intercropping of legume component on the slopes of the southern part of the
western Forest-Steppe // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. –
P. 169-172.
Result of three-year researches carried out on the slopes of the southern
part of the western Forest-Steppe on the study of the influence of bird’s-foot
trefoil intercropping in grass stands which contain no clover and partly Lucerne
are stated.
Lyushnyak N. V. Chemical composition and fodder productivity of grass
mixtures for grassing of eroded arable land // Feed and Feed Producitons. –
2009. – Issue 64. – P. 173-179.
Result of three-year researches on the study of productivity of grass
mixtures for grassing slopes, presowing soil treatment and fertilization, aimed
at biological conservation (10-15 years) are given. Under different presowing
soil treatment the highest yield (7–8 t/ha) of dry matter is harvested at grass
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2. Кількість гілок рослин сої у фазі цвітіння залежно від
способу сівби та густоти рослин, шт./рослину
(у середньому за 2002-2005 рр.)
Спосіб сівби
Рядковий, 22 см
Широкорядний,45 см
Широкорядний,70 см

300
5,1
5,2
5,5

Густота рослин, тис./га
400
500
4,4
3,3
5,0
3,9
5,3
4,1

600
2,9
3,3
3,7

Ukraine // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 94-104.
The best predecessors of sunflower, winter rape, peas and maize for
conditions of the southern Steppe are determined. Introduction of vetch-oats
mixtures into different-course crop rotations is growing in importance. It gives
additional products of green mass and has a great agtotechnical value for the
renewal of available moisture in deep soil layers after sunflower, improves
phytosanitary condition of soil and sowings, creates favorable conditions for
the next crop in crop rotation – winter wheat.

Наші дослідження показали, що за рахунок оптимізації площі живлення рослин змінюється і насіннєва продуктивність сої.
Проведені дослідження показують, що сівба сої рядковим способом з
міжряддями 22 см та широкорядним із міжряддями 45 см має деякі переваги при порівнянні із варіантом, де сою висівали з міжряддями 70 см.
Сівба сої з міжряддями 22 та 45 см сприяла збільшенню урожайності
насіння на 0,1-0,11 т/га або 4,1-4,5 % порівняно з ділянками, де сівбу проводили широкорядним способом з міжряддями 70 см (табл. 3).

Husev N. V., Voytashenko D. P., Kyphoruk V. V. Peculiarities of the
development and formation of amaranth top mass depending on the sowing
terms in conditions of the southern Steppe of Ukraine // Feed and Feed
Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 104-109.
Results of researches on the study of optimum sowing terms of amaranth
cultivation for grain are given. Dependence of the main characteristics of
growth and development of plants during vegetation period on the sowing term
is indicated.

3. Урожайність насіння сої залежно від способу
сівби та густоти рослин, т/га (у середньому за 2002-2005 рр.)

Tkachuk A. P. Productivity of Galega grass stands depending on
the cultivation method // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. –
P. 109-113.
Dynamics of the formation of linear development of Galega during the
first and second mowing is determined. Yield capacity of the leaf-stem mass
of each mowing under different methods of grassing is established. Results of
researches on the percentage content of leaf-stem mass of Galega plants in the
harvested fodder are represented.

Спосіб сівби
Рядковий, 22 см
Широкорядний, 45 см
Широкорядний, 70 см

300
2,55
2,67
2,56

Густота рослин, тис./га
400
500
2,65
2,53
2,61
2,48
2,53
2,40

600
2,33
2,34
2,19

Примітка: чинник А – спосіб сівби; чинник В – густота рослин
НІР05 т/га (у середньому за 2002-2005 рр.) А – 0,038; В – 0,043;
С – 0,011; АВ – 0,075; АС – 0,065; АС – 0,075; АВС – 0,130

Відмічено слабкий від’ємний зв'язок між способом сівби та урожайністю насіння сої r = - 0,275.
При широкорядній сівбі з міжряддями 45 та 70 см найбільша
урожайність насіння відмічена на ділянках з густотою рослин 300 тис./га.
Вона відповідно становила 2,67 та 2,56 т/га. При подальшому збільшенні
густоти рослин до 600 тис./га відмічено зменшення врожайності насіння
сої до 2,34 та 2,19 т/га. Тоді як при сівбі рядковим способом з шириною
міжряддя 22 см максимальна врожайність насіння сої (2,65 т/га) сформувалась за густоти рослин 400 тис./га. При подальшому зменшенні чи
збільшенні густоти рослин цей показник зменшувався. Між густотою рос8
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Dedora V. G., Rybak M. F., Shvab S. B. Oil flax productivity of
depending on the elements of cultivation technology in conditions of Polissya
// Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 113-120.
The problem of oil flax cultivation in Polissya and the influence of
fertilization systems and sowing rates ( 5.0, 7.5 and 10.0 mln. units/ha) on
the overall and technical height of the plant and fibre content in stems of the
researched cultivar Orpheus is studied. It is established that the most expedient
rate of fertilization providing higher fiber content in stems is N34P80K90 in all
researched rates of seed sowing.
Borona V. P., Karasevych V. V., Ostrovsky S. V., Chekalyuk T. M.
Injuriousness of ambrosia and chemical measures of its control in soybean
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8. Петриченко В. Ф. Рекомендації по вивченню і впровадженню сучасних технологій вирощування сої на насіння /В. Ф. Петриченко, С. І.
Колісник – Вінниця, ВДСГІ. - 1999 р. - С. 11.
9. Ефимов А. Г. Урожайность различных сортов сои в зависимости от
площадей питания /А. Г. Ефимов. – Научн.–техн. бюл. ВНИИМК. – 1986.
– Вып. 1. – С. 22-25.
10. Петриченко В. Ф. Влияние способов сева и густоты стояния растений на структуру урожая сои /В. Ф. Петриченко. – Генетика, селекция и
технология возделывания сои на Украине и в Молдавии: Сборник трудов
ВАСХНИЛ. Селекционно-генетический ин-т; Ред. кол.: Бирюков С. В. (отв.
ред.). – Одесса: ВСГИ, 1991. – С. 79-82.
11. Петриченко В. Ф. Вплив сортових і гідротермічних ресурсів на
формування продуктивності сої в умовах Лісостепу /В. Ф. Петриченко, С.
В. Іванюк. – Збірник наук. праць Інституту землеробства. – К., 2000. – Вип.
3-4. – С. 19-24.
12. Бабич А. О. Обґрунтування впливу гідротермічних умов Лісостепу
України на індивідуальну продуктивність сої /А. О. Бабич, В. Ф. Петриченко,
С. В. Іванюк. – Актуальні проблеми землеробства і тваринництва:
Матеріали міжнародн. конференції. – Оброшино. – 1996. – С.14-15.
13. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта /Б. А. Доспехов. – М.:
Агропромиздат, 1985. – 351 с.
14. Мойсейченко В. Ф. Основи наукових досліджень в агрономії /В.
Ф. Мойсейченко, В. О. Єщенко. – К.: Вища школа, 1994. – С. 179-182.

Bondarchuk A. A., Oliynyk T. M., Slobodyan S. O., Hrytsai R. V.,
Zakharchuk N. A. Modern molecular-genetic methods of identification of
phyto-pathogens and their use in seed production of potatoes // Feed and Feed
Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 30-42.
Modern methods of diagnostics of the main potato pathogens in order
to get improved seed material: bacterial – Clavibacter michiganensis subsp.
Sepedonicus, Ralstonia solanacearum; virus - Potato Leafroll Virus, Potato
Virus M, Potato Virus S, Potato Virus X and Potato Aukuba Mosaic Virus,
Potato Virus Y and Potato Virus A, Andean Potato Latent Virus, Potato Spindle
Tuber Viroid; Globodera pallida and Globodera rostochiensis, Phytophthora
infenstans are offered.
Demydas H. I., Drabyk V. F. The role of intermediate mowing sowing
crossings // Feed and Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 43-46.
The problem of the role of the intermediate mowing sowings is considered
in the article.
Plotnikov V. V. Humennyi M. B., Hylchuk V. H., Nakonechny V. A.
Efficacy of the system of agrochemicals in spring barley // Feed and Feed
Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 47-54.
Results of researches on the dependence of spring barley productivity of
cultivar Vinnytsky 28 on the system of fertilization, outside root nutrition by
macro- and microelements and preparations of plant protection are given.
Kolesnyk S. I., Venedictov O. M., Fabiyansky D. A. Peculiarities of
the formation of photosynthetic and seed productivity of early ripe soybean
cultivars in conditions of right-bank of the Forest-Steppe of Ukraine // Feed and
Feed Producitons. – 2009. – Issue 64. – P. 55-61.
Results of three-year researches on the study of the influence of presowing
seed treatment, outside root nutrition during vegetation period on the formation
of photosynthetic and seed productivity of early ripe soybean cultivars are
stated.
Zhytkevych N. V., Hnatyuk T. T., Petrychrnko V. F., Patyka V. F.
Diagnostics of bacterial pathogens of soybean // Feed and Feed Producitons. –
2009. – Issue 64. – P. 62-69.
Results of long-term researches on the manifestation of the symptoms of
soybean infestation with phytopathogenic bacteria are presented and 5-point
scale for determination of virulence of the main agents of soybean bacteriosis
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зміненим під дією мутантних генів морфотипом характеризуються нижчою врожайністю та адаптивністю порівняно зі звичайними листочковими
сортами [8, 9, 10].
У зв’язку з цим метою нашого дослідження була порівняльна оцінка
прояву та стабільності ознак структури зернової продуктивності і
урожайності сортів гороху різних морфотипів.
Методика досліджень. Для дослідження були взяті 24 сорти гороху
листочкового („звичайного ”) та напівбезлисточкового („вусатого ”)
морфотипів, переважна більшість яких була занесена до Державного
реєстру сортів рослин України в період з 2002 по 2008 роки, а також перспективна лінія. Це такі листочкові сорти, як Грант, Явор, Елегант, Банан,
Ароніс, Світязь, Вінець, Інтенсивний 92 і перспективна лінія № 16 та
напівбезлисточкові або „вусаті ” Дамир 4, Рената, Йезеро, Ефектний,
Харді, Світ, Універ, Плутон, Готівський, Модус, Девіз, Комбайновий 1,
Харвус 1, Степовик, Камертон і Царевич. Дані сортозразки випробовувалися протягом 2006 – 2008 рр. на полях відділу селекції кормових і зернофуражних культур в умовах дослідного господарства «Бохоницьке»
Інституту кормів УААН, Вінницького району, Вінницької області.
Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений сірими лісовими середньо суглинковими ґрунтами на лесі. Його орний шар (0-30 см) має такі
агрохімічні показники: вміст гумусу (за Тюріним) 1,5-1,7%,
легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) - 7,0-9,2 мг, рухомого фосфору
і обмінного калію (за Чіриковим), відповідно, 12,1-14,2 і 8,1-11,6 мг/100 г
ґрунту. Реакція ґрунтового розчину кисла - рН сольової витяжки 5,1-5,3.
Низький вміст гумусу, вимивання органічних і мінеральних колоїдів із
орного шару не сприяє утворенню на цих ґрунтах агрономічно-цінної
структури, що обумовило незадовільність їх водно-фізичних властивостей: ґрунт розпилений, після оранки швидко втрачає пухкий стан, осідає,
запливає і утворює кірку.
Дослідження проводили згідно Методики польового досліду та методики Державного сортовипробування сільськогосподарських культур
(2001 р.) [11, 12]. Технологія вирощування загальноприйнята. Досліджувані
сорти аналізувалися в лабораторних умовах за основними ознаками структури зернової продуктивності: „кількість плодоносних вузлів стебла ”,
„кількість бобів на одну рослину ”, „кількість насінин на одну рослину ”,
„кількість насінин на один біб ”, „довжина головного стебла ”, „кількість
міжвузлів стебла ”, а також за основним показником „урожайність зерна ”.
Погодні умови за роки проведення дослідження відрізнялися за кількістю
опадів та сумою ефективних температур. Найбільшою кількістю опадів
12
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трав в растительном составе сенокосов и пастбищ горнолесного пояса
Карпат // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 180-184.
Освещено динамику изменчивости показателей кормовой
продуктивности многолетних трав в составе растительных сообществ
сенокосов горнолесного пояса Карпат под влиянием климатических
факторов и целенаправленных агротехнических мероприятий по её
улучшению.
Деркач Ю. С., Дихтярук Н. С. Влияние скармливания препарата
Пробио-актив на продуктивность и органы пищеварения молодняка
свиней // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 185-190.
Показано, что скармливание молодняку свиней биологически активной
кормовой добавки Пробио-актив в дозах 0,3 и 0,5 кг/т концентрированных
кормов способствует увеличению среднесуточных привесов на 17,2–21,9
% и не имеет достоверного влияния на морфологические показатели
желудка и кишечника.
Задорожная И. С. Развитие опытного дела в полевом
кормопроизводстве в социально-экономических условиях 1930-1956 гг. //
Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 191-200.
Освещено становление и развитие опытного дела по полевому
кормопроизводству в условиях социально-экономического развития
Украины на новых основах, когда был взят курс на индустриализацию и
коллективизацию сельского хозяйства.
Вергунов В. А. История сельскохозяйственного опытного дела как
составной культуры Украины и Франции от зарождения к началу ХХ века:
события, факты и личности // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип.
64. – С. 201-217.
Методом научно-исторического анализа доступных отечественных
монографических
и
периодических
изданий
рассмотрено
взаимодополняющее влияние Франции на зарождение, становление и
развитие сельскохозяйственного опытного дела и его персонифицированное
наполнение.
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1. Прояв ознак структури зернової продуктивності та
урожайність напівбезлисточкових („вусатих ”) сортозразків
порівняно з листочковими („звичайними ”)
Роки

Сортозразки
(морфотип)

листочкові
t05sx2006 напівбезлисточкові
t05sxлисточкові
t05sx2007 напівбезлисточкові
t05sxлисточкові
t05sx2008 напівбезлисточкові
t05sx-

Ознаки
Д*

КМС

КПВС

КБР

КНР

КНБ

У

95,0
15,2

17,1
1,4

3,5
0,5

5,2
0,7

12,5
4,2

2,4
0,5

21,1
7,2

92,1

18,1

3,3

4,8

13,4

2,9

17,5

14,1
47,0
9,5

1,1
16,6
1,2

0,4
2,1
0,2

0,9
2,9
0,5

2,3
9,8
1,2

0,2
3,5
0,7

2,6
20,6
3,9

41,5

17,0

2,0

2,7

9,9

3,6

20,3

6,4
59,6
9,9

0,6
16,2
1,2

0,2
3,8
0,5

0,2
5,2
0,7

0,9
19,6
3,5

0,2
3,7
0,5

3,0
20,4
5,8

53,7

17,6

3,6

4,4

18,5

4,2

17,9

6,2

0,9

0,9

0,9

4,0

0,6

3,2

Примітка:* - Д – довжина головного стебла, см; КМС - кількість міжвузлів стебла шт.; КПВС - кількість плодоносних вузлів стебла, шт.; КБР - кількість бобів на одну рослину, шт.; КНР - кількість насінин на одну
рослину, шт.; КНБ - кількість насінин на один біб, шт.; У – урожайність, ц/га.

У той же час окремі сорти в обох групах характеризувалися достатньо високим рівнем врожайності (30 - 34 ц/га). Результати нашого
дослідження вказують лише на тенденцію до зниження урожайності у
напівбезлисточкових сортів порівняно з листочковими. У 2006 році вона
становила 21,1±7,2 у листочкових і 17,5±2,6 у напівбезлисточкових, у 2007
- 20,6±3,9 і 20,3±3,0 та в 2008 рр. - 20,4±5,8 і 17,9 ±3,2 ц, відповідно. Тому
можна зробити висновок, що на ґрунтах не зовсім сприятливих для культури гороху внаслідок неповної реалізації потенціалу листочкових сортів
їх врожайність наближається до сучасних напівбезлисточкових.
Аналіз ознак морфологічної структури, таких як „довжина головного
стебла ” і „кількість міжвузлів стебла ”, також вказує на відсутність значних відмінностей між листочковими і напівбезлисточковими групами
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Мовчан И. В. Динамика появления и вредоносность сорняков
в посевах кукурузы // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. –
С. 136-142.
Изложены результаты исследования по изучению динамики
появления всходов и вредоносности основных видов сорняков в посевах
кукурузы на зерно. Установлено, что появление сорняков зависит от
погодных условий, которые сложились в период посева и на протяжении
трех декад после посева культуры. Формирование основного количества
всходов сорных растений припадает на период третья декада мая – вторая
декада июня.
Обнаружено,
что
растения
кукурузы
владеют
низкой
конкурентоспособностью к сорнякам. Существенное снижение урожая
наблюдается при наличии в посевах 10 шт./м2 растений E. cruss-galli L.
или 15 шт./м2 C. аlbum L.
Коваленко Т. М. Влияние полифункционального комплекса
микроорганизмов при выращивании клевера лугового на продуктивность
и энергетические аспекты // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип.64.
– С. 143-147.
Приведены данные о том, что инокуляция семян клевера
лугового перед микробными препаратами азотфиксирующих,
фосфатмобилизирующих бактерий и антагонистов фитопатогенной
микрофлоры способствует созданию активной симбиотической системы
Rhizobium trifolii - Trifolium pratense L. – и обеспечивает высокий уровень
энергетической эффективности.
Забарная Т. А. Формирование листьестеблевой и корневой массы
клевера лугового второго года жизни в условиях правобережной Лесостепи
Украины // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 148-155.
Исследованиями выявлено влияние минеральных удобрений,
инокуляции, способа выращивания на формирование листьестеблевой и
корневой массы сортов клевера лугового. Установлены регрессионные
модели нарастания зелёной массы и выхода сухого вещества в зависимости
от развития корневой системы.
Мельничук А. А., Савчук О. И., Власенко А. А. Продуктивность
лядвенца рогатого в монокультуре и в травосмесях на осушенной дерновоглеевой почве Полесья // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. –
С. 156-162.
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Вважається, що інтрогресія рецесивних генів призводить до
з’явлення специфічних реакцій генотипів на умови вирощування. Так,
напівбезлисточкові і детермінантні генотипи відрізняються стабільністю
окремих господарсько-цінних ознак (кількості продуктивних вузлів на
рослині та кількості бобів на продуктивний вузол) і компенсаторним ефектом за рахунок кількості насінин у бобі і маси 1000 насінин. Діапазон
адаптивних реакцій листочкових сортів, як правило, ширше [14].
У наших дослідженнях за ознаками „кількість плодоносних вузлів
стебла ” і „кількість бобів на одну рослину ” коефіцієнт варіювання у листочкових сортів був середній (CV=17,8 і 19,5%), в той час як у
напівбезлисточкових – високий (26,2% і 29,1%, відповідно).
Ознака „кількість насінин на одну рослину ” в обох груп сортів мала
високий коефіцієнт варіювання (27,8 у сортів листочкового і 29,6% у
напівбезлисточкового морфотипу). Ознака „кількість насінин на один біб
” мала високий коефіцієнт варіювання у листочкових (21,7), та середній - у
напівбезлисточкових (18,7%) сортів. За результуючою ознакою
„урожайність зерна ” як листочкові, так і напівбезлисточкові сорти характеризувалися високими коефіцієнтами варіювання (34,1 і 28,2%,
відповідно).
Враховуючи наведені вище дані можна зробити висновок про більш
високу мінливість кількості плодоносних вузлів стебла і кількості бобів на
одну рослину у напівбезлисточкових сортів порівняно з листочковими, в
той час як мінливість кількості насінин на один біб була вищою у листочкових сортів. При цьому характер мінливості ознаки „кількість насінин на
одну рослину ” та результуючої ознаки „урожайність зерна ” був приблизно однаковим в обох групах сортів.
Висновки. Встановлено, що сорти гороху напівбезлисточкового морфотипу при середньому рівні врожайності зерна за рівнем вираження
основних ознак структури зернової продуктивності практично не поступаються звичайним листочковим сортам. Це свідчить про значне селекційне
покращення сучасних сортів напівбезлисточкового типу і наближення
потенціалу їх зернової продуктивності до рівня звичайних листочкових
сортів.
За результатами досліджень в даному наборі сортів встановлено приблизно однакову варіабельність ознак структури зернової продуктивності
як у листочкових, так і у напівбезлисточкових сортів. Внаслідок цього
можна стверджувати про рівність їх адаптивних реакцій, що в кінцевому
рахунку забезпечує наближення рівня продуктивності листочкових і
напівбезлисточкових сортів в конкретних умовах вирощування.
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Климчук А. В. Природная устойчивость сортов картофеля к
вредителям и болезни // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. –
С. 89-93.
Представлены результаты изучения природной устойчивости сортов
картофеля украинской и голландской селекции к вредителям и болезни.
Выделены сорта, которые имеют индивидуальную и комплексную
устойчивость к исследованным вредоносным организмам.
Коваленко Н. П., Юркевич Е. О. Урожайность и продуктивность
масличных и кормовых культур в разноротационных севооборотах южной
Степи Украины // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип.64. – С.94-104.
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фитосанитарное состояние почвы и посевов, создает хорошие условия для
следующей культуры севооборота – пшеницы озимой.
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и формирования надземной массы амаранта в зависимости от срока
посева в условиях южной Степи Украины // Корми і кормовиробництво. –
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Приведены результаты исследований касательно выявления
оптимального срока посева при выращивании амаранта зернового
направления в условиях южной Степи Украины. Указана зависимость
основных показателей роста и развития растений на протяжении вегетации
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БОБІВ КОРМОВИХ
Проведено оцінку колекційних сортозразків бобів кормових
Інституту кормів УААН різного еколого-географічного походження за
екологічними параметрами пластичності і стабільності, як основних показників адаптивності сорту до змін умов середовища.
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Вивчення селекційного матеріалу в різні за гідротермічними умовами
роки дає змогу отримати інформацію про особливості реакції генотипів на
зміну екологічних умов.
Екологічна стабільність сортів, їх стійкість до лімітуючих факторів
середовища і здатність давати високий і стабільний урожай притягує все
більшої уваги селекціонерів. Поняття “стабільність” і “пластичність” у
вітчизняній і зарубіжній літературі трактується по-різному, що ускладнює
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облиствленность и семенная продуктивность. Выделены генотипы,
которые по результатах исследований есть более перспективными при
использовании в селекционных программах.
Бондарчук А. А., Олийник Т. М., Слободян С. О., Грицай Р.
В., Захарчук Н. А. Современные молекулярно-генетические методы
идентификации фитопатогенов и их использование в семеноводстве
картофеля // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 30-42.
Представлены современные методы диагностики основных патогенов
картофеля с целью получения оздоровленного семенного материала:
бактериальные – кольцевая гниль картофеля (Clavibacter michiganensis
subsp. Sepedonicus), бурая бактериальная гниль (Ralstonia solanacearum);
вирусные - L-вирус скручивания листьев картофеля (Potato Leafroll Virus),
М и S карлавирусы картофеля (Potato Virus M, Potato Virus S), Х вирус и
аукуба мозаики потексвирусы картофеля (Potato Virus X, Potato Aukuba
Mosaic Virus), Y и А потивирусы картофеля (Potato Virus Y, Potato, Virus
A), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean Potato Latent
Virus), а также вироид веретенообразности клубней картофеля (Potato
Spindle Tuber Viroid); бледная (Globodera pallida) и золотистая (Globodera
rostochiensis) цистообразующие картофельные нематоды и фитофтора
картофеля (Phytophthora infenstans).
Демидась Г. І., Драбик В. Ф. Значение промежуточных пожнивных
посевов скрещиваний // Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С.
43-46.
В статье рассмотрен вопрос значения промежуточных пожнивных
посевов.
Плотников В. В., Гуменный М. Б., Гильчук В. Г., Наконечный
В. А. Эффективность системы агрохимикатов на посевах ярого ячменя //
Корми і кормовиробництво. – 2009. – Вип. 64. – С. 47-54.
Представлены результаты исследований зависимости продуктивности ярого ячменя сорта Винницкий 28 от систем удобрения,
внекорневой подкормки макро – и микроудобрениями и средств защиты
растений.
Колесник С. И., Венедиктов О. М., Фабиянский Д. А. Особенности
формирования фотосинтетической и семенной продуктивности
раннеспелых сортов сои в условиях правобережной Лесостепи Украины //
Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.
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Якщо коефіцієнт регресії (bi) близький до нуля, то сорт не реагує на
зміну умов середовища.
Індекс середовища розраховували за формулою:

I j  ( xij ) / V j  (
j

i

x

ij

) / Vk ,

j

де

ознаки сортів у j-го року дослідження,

x

ij

– сума показників

j

 x

ij

i

j

– сума всіх показників ознаки сортів за роки дослідження; Vj–
кількість сортів;
- Vk– кількість сортів за всі роки дослідження.
Варіанса стабільності

( Si2 ) показує, наскільки сорт відповідає тій
2

пластичності при оцінці коефіцієнтом регресії (bi). Чим ближче Si до
нуля, тим менша різниця між емпіричним і теоретичним значення, що
розміщені на лінії регресії [215].
Коефіцієнт стабільності визначали як суму квадратів відхилень теоретичних показників ознаки сортів від фактичних (d ij) з урахування
ступенів свободи:

S i2   d ij2 /(n  2)
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зб. наук. пр. – 2009. – Вып. 19 (44). – Ч. 2. – Т. 2. – С. 371-385.
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– С. 204-240.
59. Вергунов В. А. Ученые-естествоиспытатели из Франции –
иностранные члены РАН и УААН / Виктор Анатольевич Вергунов // Історія
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j

Результати досліджень. Самі сприятливі гідротермічні умови для
росту і розвитку бобів кормових у роки проведення досліджень були у
2006 році. У цьому році індекси середовища (І2006) ознак „висота рослини”
і „продуктивності зеленої маси” були максимальними і відповідно становили 30,2 і 17,1, при цьому загальна середня висота рослин складала 103,7
см, загальна середня маса рослин у фазі наливу бобів – 81,9 г. Найменш
сприятливі умови були у 2003 р., при цьому індекси середовища (І2003) даних ознак були мінімальними, і відповідно становили -18,7 і -21,4, загальна середня висота рослин була 61,7 см загальна середня маса рослин у фазі
наливу бобів – 63,2 г.
Нахил ліній регресії дає додаткову інформацію про вивчені сортозразки. Чим крутіша лінія регресії, тим сильніша реакція сортозразка на
зміну умов середовища. При досліджені встановлено, що ліній регресії
ознак „висота рослин” і „продуктивності зеленої маси” мають майже однаковий нахил, що вказує на пряму кореляційну залежність між цими
ознаками. Розраховані коефіцієнти регресії є тангенсом кута нахилу лінії
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Рис. 1. Лінії регресії та індекси екологічної пластичності
ознак „висота рослини ” і „продуктивність зеленої маси ”
сортозразків бобів кормових в залежності від зміни умов
середовища
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Рис. 2. Лінії регресії та індекси екологічної пластичності
ознаки „маса насіння з рослини” сортозразків бобів кормових
в залежності від зміни умов середовища.

22

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

и Франции) / Віктор Анатолійович Вергунов // Вісник Харківського
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаева. – Х., 2009. –
№3. – С. 21-23.
35. Эрк Ф. Н. Из истории сельскохозяйственной механики в России /
Ф. Н. Эрк. – Спб. : СЗНИИ МЭСХ, 2004. – С. 30-31.
36. Елина О. Ю. От царских садов до советских полей: история
сельскохозяйственных опытных учреждений XVII – 20-е годы ХХ в. / О.
Ю. Елина : в 2-х т. – М., 2008. – Т.2. – С. 161-162.
37. Вергунов В. А. История становления опытного дела на территории
современной Украины и роль в этом процессе французского влияния /
Віктор Анатолійович Вергунов // Садоводство : міжвід. темат. наук. зб. –
2009. – №62. – С. 205-214.
38. Вергунов В. А. Діяльність церкви в контексті започаткування та
розвитку наукових підходів у сільському господарстві України / Віктор
Анатолійович Вергунов // Проблеми історії України: факти, судження,
пошуки : зб. наук. пр. – 2005. – Спец. вип. – С. 234-256.
39. Грицаєнко А. О. Плодівництво / Грицаєнко А. О. – К. : Урожай,
2000. – С. 7.
40. Ковтун Г. О. Вісімнадцятирічний президент Академії Наук /
Ковтун Г. О. // Вісн. НАНУ. – 2008. – №8. – С. 60-65.
41. Макаренко П. П. Очерки истории виноградарства Бессарабии и
Левобережного Поднестровья / Макаренко П. П. – Кишинев: «Штиинца»,
1988. – С. 59.
42. Агрономия // Энциклопедия русского сельского хозяйства и
соприкасающихся с ним наук. – Спб. : Изд. А. Ф. Девриена, 1900. – Т. 1:
(Абрикос-Ворсянка). – С. 6.
43. Вергунов В. А. Наука зоотехнія : французское начало… / Віктор
Анатолійович Вергунов // Тваринництво України. – 2009. – №5. – С. 12-13.
44. Луганський національний аграрний університет. З віку у вік. / за
ред. В. Г. Ткаченко. – Луганськ : «Арістей», 2006. – С. 32.
45. Вергунов В. А. Пётр Васильович Будрин – учёный-аграрий (1857
– 1939) / В. А. Вергунов, С. Д. Коваленко; отв. ред. А. А. Созинов. – М. :
Наука, 2009. – 188 с. – (Науч.-биогр. лит.).
46. Вергунов В. А. Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862 –
1927) / В. А. Вергунов ; УААН, ДНСГБ, Укр. держ. насіннєва інспекція. – К.
: Аграр. наука, 2007. – 180 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в
особах, документах, бібліографії», кн. 19).
47. Вергунов В. А. Роль Франції та династії Симиренків на становлення
й розвиток бурякоцукрового виробництва та дослідної справи України /
Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

215

3. Беленкевич О. А. Методические аспекты изучения адаптивности и
скороспелости ячменя // Селекция и семеноводство. - К.: Урожай, 1993.Вып. 5-6.- С. 20-26.
4. Борейко А. М. Генетические основы селекции кормовых бобов //
Селекция и семеноводство. - К.: Урожай, 1982. - Вып. 51. - С. 22-24.
5. Жученко А. А. Адаптивный потенциал культурных растений. Кишинёв: Штиинца, 1988. - 766 с.
6. Жученко А. А., Урсул А. Д. Стратегия адаптивной интенсификации
сельскохозяйственного производства.- Кишинёв: Штиинца, 1983.- 303 с.
7. Михайлов В. Г., Щербина О. З., Романюк Л. С. Реакція сортів і
селекційних номерів сої на зміну умов вирощування // Корми і кормовиробництво. - К.: Аграрна наука, 2001.- Вип. 47. - С. 27-29.
8. Пакудин В. З. Оценка экологической пластичности сортов//
Генетический анализ количественных и качественных признаков с помощью математико-статистических методов - М.: ВНИИТЭИСХ, 1973. - С.
40-44.
9. Bradshaw A. D. // Advances in Genetics. 1965. Vol. 13. P. 115-155.
10. Eberhart S. A. Yield stability of single-cross // Proc. 24-th Ann. Corn.
Sorghum Res. Conf. Dec. 9-11. - Chicago, 1969. - 111. - 22 p.
11. Eberhart S. A., Russell W. A. Stability parameters for comparing
varieties // Crop Sci., 1966. - Vol. 6. - 1. - P. 36-40.
12. Tai. G. C. C. // Crop Sci. 1971. Vol. 11, N 2. P. 184-190.

24

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

Петренко // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ, 2008. – №11 (129). – С.
128.
10. Корман М. М. Гідрологічні дослідження у науковому доробку В.
О. Караваєва / Корман М. М. // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ, 2008.
– №11 (129). – С. 113-118.
11. Пилипчук О. Я. Про наукову співпрацю між О. О. Ковалевським і
французьким зоологом А. Ф. Маріоном / Пилипчук О. Я. // Вісник СНУ ім.
В. Даля. – Луганськ, 2008. – №11 (129). – С. 193.
12. Вергунов В. А. Франція і французи в історії становлення й
розвитку вітчизняної науково-освітньої агрономії та її складових (XVII –
початок ХХ ст.) / Віктор Анатолійович Вергунов // Вісник СНУ ім. В. Даля.
– Луганськ, 2008. – №11 (129). – С. 32-39.
13. Мочалов И. И., Вернадський В. И.: Наука. Философия. Человек /
И. И. Мочалов, В. И. Оноприенко. – М. : ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН,
2008. – Кн.1 Наука в исторических и социальных контекстах. – 408 с.
14. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному,
культурному та освітньому контекстах / [Ю. В. Павленко, С. П. Руда, С. А.
Хорошева, Ю. О. Храмов]. – К. : Вид-во Дім Академперіодика, 2001. – 240 с.
15. Скиртач В. Історичні аспекти створення сортів цукрових буряків
французької і німецької селекції та їх поширення на теренах України
(середина ХІХ – початок ХХ століть) / Скиртач В. // Історія української
науки на межі тисячоліть : зб. наук. пр. / відп. ред. О. Я. Пилипчук. – К.,
2008. – Вип. 35. – C. 191-199.
16. Балан В. Історичні етапи розвитку селекції та насінництва
цукрових буряків (період від початку ХІХ століття до революції 1917) / В.
Балан, О. Тарабрін // Історичні записки : зб. наук. пр. / Східноукраїнський
нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – Вип. 9. – С. 10-18.
17. Елина О. Ю. От царских садов до советских полей: история
сельскохозяйственных опытных учреждений XVII – 20-е годы ХХ в. / О.
Ю. Елина : в 2-х т. – М., 2008. – Т.1. – 480 с. – Т.2. – 488 с.
18. Шандра В. Мережа освітніх інституцій та модернізація функції
освіти в Правобережній Україні в 30-х рр. ХІХ ст. / Шандра В. // Волинські
Афіни 1805–1833 : зб. наук. пр. / за ред. С. Маковського, В. Бобчука ;
Кременецький обл. гуманітарн. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Тернопіль :
Богдан, 2006. – С. 63-72.
19. Денисенко Г. Де Ля Фліз Домінік П’єр / Денисенко Г. // Видатні
діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : біогр.
довідник. – К., 2005. – Ч.1. – С. 140-144.
20. Чешко В. Т. Лев Николаевич Делоне: судьба генетика / Чешко В.
Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

213

ріст продуктивності оцінюється відповідно у 200, 100 і 70% [4].
Зареєстровані сорти не в повній мірі відповідають сучасним вимогам виробництва. Тому, постає питання про пошук нових підходів у селекції
культури, які могли б радикально вплинути на підвищення її
продуктивності. Ряд селекціонерів вважають, що головним напрямком у
вирішенні цієї проблеми є оволодіння ефектом гетерозису. Відомо, що
найбільшого ефекту гетерозису можна досягнути при контрольованому
перехресному запиленні відповідно підібраних батьківських форм. Одним
із механізмів генетичного контролю перехресного запилення у люцерни є
використання явища самонесумісності. Для того, щоб досягти більшого
ефекту гетерозису при створенні сортів синтетиків, необхідно попередньо
оцінити вихідні форми, які включаються в схему схрещування і визначити
не тільки присутність у генотипів ознак та властивостей, що цікавлять
дослідника, але й здатність передавати їх потомству та давати гібриди з
високою життєздатністю та продуктивністю [2].
Найбільш повну характеристику матеріалу, що досліджується, можна отримати використовуючи методи діалельного аналізу, який базується
на результатах оцінки F1 і дає змогу визначати комбінаційну здатність
форм, які беруть участь у схрещуванні.
Тому метою наших досліджень є визначення характеру успадкування
основних господарсько-цінних ознак семи генотипів люцерн шляхом
гібридизації за повною схемою діалельного схрещування, а також отримання якнайповнішої інформації про їх генетичні властивості та
перспективність використання в селекції люцерни при створенні сортівсинтетиків.
Методика дослідження. В Інституті кормів УААН у попередні роки
були виділені генотипи люцерни посівної за комплексом господарськоцінних ознак з високим рівнем самонесумісності з таких сортів як:
Жидруне (Литва), Mega (Швеція), Ярославна, Реґіна, Синюха (Україна),
Grilu (Швеція), Vika (Данія). У 2006 році було проведено схрещування за
повною діалельною схемою. З метою прискорення досліджень проводили
посів свіжозібраного насіння F1 в торфоперегнійні стаканчики в лабораторних умовах з додатковим освітленням. Навесні рослини висаджували в
полі з індивідуальним розміщенням за схемою 70 х 70 см. Повторність
досліду триразова. По кожній повторності аналізувалось по 20 рослин.
При проведені обліків та аналізів керувались Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур (2000), Методикою польового досліду за Б. А. Доспеховим (1979). Враховувались наступні показники: урожай зеленої маси і сухої речовини, облиствленість, насіннєва
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яка складається із чотирьох основних етапів становлення і розвитку
сільськогосподарської дослідної справи як науково-організаційної
системи, а також аграрної освіти [55]. Запропонована й етапність
еволюції світової наукової думки розвитку науки тваринництво [56]. У
всіх них проглядається генеруючий, а іноді основоположний початок з
боку як видатних французьких, так і українських вчених-агробіологів.
Хотів би також наголосити, що перше визнання Української академії
аграрних наук на міжнародній академічній арені відбулося 88 років тому
на засіданні Паризької Академії Наук [57], коли її перший президент
академік В. І. Вернадський доповів результати своїх піонерських робіт
із подільським каоліном, проведені ним в агрохімічній лабораторії
Всеросійського товариства цукрозаводчиків професора С. Л. Франкфурта
[58]. Мені здається, що таке повною мірою стосується і української
сільськогосподарської науки, яку сьогодні в країні координує і генерує
Національна академія аграрних наук України на чолі з академіком М. В.
Зубцем. На жаль, із різних причин прямі зв’язки між нашими Академіями
за радянську добу практично творчо не розвивались, та й сьогодні серед
51 іноземного члена УААН тільки два французьких вчених – професор Ж.
Ж. Ерве і біофізик Гі Полотен. Хоча з історії відомо, що протягом 1724
– 1917 рр. до складу Санкт–Петербузької Академії Наук було обрано 956
іноземних членів, з яких 21 %, або 202 академіки, були французами [59].
Враховуючи, що за словами міністра сільського господарства Франції
Мішеля Барнье, прогноз якого опублікував український журнал «Зерно»,
на 2050 р. населення планети досягне 9 млрд. осіб [60] і, зрозуміло, що
без аграрної науки у вигляді загальноєвропейської Академії аграрної і
екологічної наук всіх проблем, сподіваюся, за участю вчених із Франції та
України не вирішити. Тому є державна потреба в налагодженні більш тісних
взаємовигідних взаємин, бо, як я спробував довести, у нас багато спільного
в історії і головне – у здобутках в ім’я майбутнього обох безперечно
великих аграрних держав Європи. Невипадково великий російський
письменник А. П. Чехов доводив, що «національних таблиць множення не
існує!», а французьке прислів’я стверджує: «нема нічого легше, як робити
господарство за рахунок грошей, але мистецтво господаря повинно полягати
в тому, щоб робить гроші за рахунок господарства». Зрозумівши таке і
отримавши реальні результати від широкого запровадження дослідництва
в країні для потреб подальшого розвитку сільського господарства,
Російська імперія перед подіями 1917 р. зупинилась за крок взяття його на
повне бюджетне забезпечення. Головне, що французькі починання на ниві
науково-освітнього забезпечення провідного сектору економіки після їх
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2. Оцінка ефектів загальної (gi), варіанс загальної (σ2 gi) та специфічної (σ2 Si) комбінаційної здатності генотипів люцерни посівної за ознакою
“суха речовина ”
№ генотипу / походження
№1/07 (Grilu)
№2/07 (Регіна)
№3/07 (Жидруне)
№4/07 (Ярославна)
№5/07 (Vika)
№6/07 (Синюха)
№7/07 (Mega)
НІР0,05

gi
-0,11
0,31
0,32
-0,13
-0,59
0,25
-0,06
0,01

σ2 gi
0,01
0,1
0,1
0,02
0,3
0,1
0,004

σ2 Si
0,6
0,8
0,2
0,5
0,6
0,5
0,1
g^i-g^j 0,01

Облиствленість. Листя у люцерни складають близько половини
зеленої маси рослин і характеризуються більш високим вмістом сирого
білка, вітамінів, жиру, деяких інших речовин порівняно із стеблами. Тому,
підбір батьківських форм для схрещування за даним показником має вагомий вплив на покращення якості корму.
Як показали наші до слідження високу ЗКЗ за показником
облиствленість мали генотипи №4/07 (Ярославна), №6/07 (Синюха),
№7/07 (Mega) (ĝі=3,58; ĝі=2,38; ĝі=1,76), тому вони придатні для створення
синтетичних популяцій і високоврожайних комбінацій, тому що варіанса
σ 2gi< σ 2si.
В усіх генотипів за даною ознакою головна роль відводиться генам з
домінантними і епістатичними ефектами, так як σ 2gi< σ 2si, тому з цієї причини вони можуть бути використані для створення високоврожайних
комбінацій.
Насіннєва продуктивність. Відповідно оцінці ефектів ЗКЗ, генотипи
можна поділити на три групи: з високою, середньою і низькою
комбінаційною здатністю. Генотипи №1/07 (Grilu), №2/07 (Регіна) мали
високу ЗКЗ (ĝі=1,24; ĝі=0,57), а №3/07 (Жидруне), №4/07 (Ярославна),
№7/07 (Mega)– низьку (ĝі=-0,30; ĝі=-0,75; ĝі=-0,78) (табл. 3).
У генотипу№7/07 (Mega) переважаючу роль при успадкуванні ознаки насіннєвої продуктивності відіграють гени з адитивними ефектами, так
як в нього σ2gi> σ2si. В усіх інших генотипів значну роль при успадкуванні
ознаки насіннєвої продуктивності відіграють гени з домінантними і можливо епістатичними ефектами σ 2gi< σ 2si.
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Ровелі у 1822 р. стали Матьє Домбаль (1777 – 1843) та Вільньов-Баржемон
(1784 – 1850). За таким принципом, наприклад, 1 січня 1827 р. створюється
Луганська зразкова ферма, на основі якої сьогодні функціонує Луганський
національний аграрний університет [44], закінчити який з дипломом
вченого агронома мав честь автор статті.
Вільне знання французької мови, прозорість кордонів для пересування,
відповідність наукових дипломів та атестатів, гарантованість прав і
свобод, фінансова стабільність давала змогу будь-якому непересічному
громадянину України удосконалювати або отримувати новітні галузеві
знання у кращих центрах Франції. Можу стверджувати, що практично
всі провідні вітчизняні вчені аграрії ХІХ – початку ХХ ст. пройшли
наукове стажування у відомих освітніх центрах Франції, а потім успішно
їх застосували на теренах своєї Вітчизни. Серед них хочу тільки назвати
професора П. В. Будріна (1857 – 1939), теоретика сидерації й засновника
першої в Європі Харківської селекційної станції [45] та професора П. Р.
Сльозкіна (1862 – 1927), відомого як розробника методу вивчення живлення
у рослин під назвою метод ізоляції [46]. Окремо слід сказати про династію
Симиренків, які після закінчення Паризької політехніки зробили все
можливе, щоб починання Наполеона І ввести цукровий буряк у культуру
успішно реалізувались на українських землях у 40-х рр. ХІХ ст., і це також
сприяло запровадженню галузевого дослідництва [47].
У свою чергу, вихідці з українських земель успішно репрезентувались
і славили Францію. Серед них особливе місце займає Нобелівський лауреат
І. І. Мечников – найближчий соратник видатного вченого Луї Пастера
[48] та професор О. О. Ковалевський, який багато років співпрацював із
професором А. Ф. Маріоном у питаннях захисту рослин, та багато інших.
Існує достатньо велика кількість прикладів, коли саме у Франції
вдалося реалізувати свій потенціал світового виміру синам української
землі. Прикладом є уродженець Херсонщини М. М. Бенардос (1842 –
1905), який у 1881 р. в паризькій лабораторії Кабата здійснив електричне
дугове зварювання, без якого сьогодні важко уявити ремонт і відновлення
сільськогосподарської техніки [49].
Не меншим був внесок французів та їхніх потомків у становлення
й розвиток дослідництва в агрономії і тваринництві в Україні. Серед них
слід згадати лікаря армії Наполеона, який після поранення потрапив у
полон, – Де ля Фліз Домінік П’єра (1787 – 1861 рр.) як одного з кращих
дослідників стану сільського господарства на українських землях першої
половини ХІХ ст. та фундатора науки антропології [50], автора першого
вітчизняного підручника «Генетика» професора Л. М. Делоне (1891 –
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Інститут картоплярства УААН
СУЧАСНІ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІТОПАТОГЕНІВ ТА ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ В НАСІННИЦТВІ КАРТОПЛІ
Висвітлюються сучасні методи діагностики для основних патогенів
картоплі з метою отримання оздоровленого насіннєвого матеріалу: бактеріальні – кільцева гниль картоплі (Clavibacter michiganensis subsp.
Sepedonicus), бура бактеріальна гниль (Ralstonia solanacearum); вірусні L-вірус скручування листків картоплі (Potato Leafroll Virus), М і S карлавіруси картоплі (Potato Virus M, Potato Virus S), Х вірус і аукуба мозаїки потексвіруси картоплі (Potato Virus X, Potato Aukuba Mosaic Virus), Y і А
потівіруси картоплі (Potato Virus Y, Potato, Virus A), андійський латентний тімовірус картоплі (Andean Potato Latent Virus), а також віроїд веретеноподібності бульб картоплі (Potato Spindle Tuber Viroid); бліда
(Globodera pallida) і золотиста (Globodera rostochiensis) цистоутворюючі картопляні нематоди та фітофтора картоплі (Phytophthora
infenstans).
Ключові слова: картопля, імуноферментний аналіз, віроїд веретеноподібності бульб картоплі, віруси, молекулярно-гібридизаційний аналіз,
полімеразна ланцюгова реакція, метод полімеразно-ланцюгової реакції зі
зворотною транскрипцією,оздоровлена картопля, насінництво.
Картопля (Solanum tuberosum L.) в усьому світі є цінною
сільськогосподарською культурою. В Україні її вирощують на площі
близько 1,5 млн. га, проте урожайність лишається низькою.
Однією з передумов високої продуктивності картоплі є використання
якісного, вільного від фітопатогенів різної природи оздоровленого
насіннєвого матеріалу. Останнім часом особливу увагу привертає віроїд
веретеноподібності бульб картоплі (ВВБК) та патогени вірусного поход30
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наукою в лоні природознавчих дисциплін. У становленні морфологогенетичного ґрунтознавства вагому роль відіграли знання, одержані В. В.
Докучаєвим від Полтавських експедицій з вивчення українських чорноземів
у 1871 і 1877 рр. та його співпраця з видатним українським вченимаграрієм, автором фундаментальної наукової праці «Почему высохли наши
степи?» О. О. Ізмаїльським. Але світове визнання морфолого-генетичному
ґрунтознавству та його творцю, а значить і сільськогосподарській дослідній
справі як галузі знань у всьому світі принесли Всесвітні виставки у Парижі
1899 і 1900 рр. Українські чорноземи на них були представлені ґрунтовими
зразками із вмістом гумусу до 7,8 %. До речі, першу грунтово-генетичну
карту Франції у вимірі 1 : 2,5 млн. склав учень Докучаєва, професор О. О.
Ізмаїльський (1851-1914) Таврійського університету, а згодом Сорбони В.
К. Агафонов (1863 – 1955) [34].
Щодо появи сільськогосподарської дослідної справи як організації,
то її історія має теж сиву давнину із значним основоположним внеском
з боку особистостей світового виміру Франції та України. Сьогодні
історики аграрної науки світу й особливо російські доводять, що першими
організаційними структурними інституціями, в яких відпрацьовувався
механізм вивчення техніки сільського господарства, та спеціальними
організаційними структурними одиницями були садово-паркові
ландшафтні ансамблі вельмож або аристократії XVII – XVIII ст., в першу
чергу із Франції. Хоча росіяни наполягають, що галузеве дослідництво, як
організація та галузь знань, з’явилося у них раніше, ніж в інших країнах
Європи, посилаючись на доповідну записку генерал-прокурора князя А. Н.
Самойлова на ім’я імператора Павла І від 4 березня 1797 р., згідно з якою
30 квітня того ж року було засновано школу практичного землеробства під
Санкт-Петербургом та дослідне поле при ній [35].
До речі, її директором був народжений на українських землях
протиєрей А. А. Самборський (1732 – 1815). Але вдалося виявити, що
росіяни помиляються, бо такого типу школа з тими ж функціями була
створена трохи раніше в Україні у 1790 р. біля м. Миколаєва, очолювана
професором М. Г. Лівановим [36]. Пріоритет за Україною і в появі садів,
або, як тоді їх називали, раїв, про які згодом у Франції у XVII – XVIII ст.
говорять вже як про садово-паркові ландшафтні ансамблі [37]. В першу
чергу йдеться про Києво-Печерський яблуневий сад, що свої витоки веде з
кінця ІХ ст. або часів Київської Русі [38]. Юрій Довгорукий, який князював
у Києві, згодом поширив звичай саджати плодові дерева в Московському
князівстві. Таким чином, починаючи з ІХ ст., задовго до того, як плодові
дерева почали садити у країнах Східної Європи, в Київській Русі біля Києва
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Проте на сучасному етапі розвитку біотехнології даний метод має
цілий ряд недоліків, пов’язаних головним чином з його невисокою
чутливістю до виявлення латентної вірусної інфекції, до того ж він не
завжди дає змогу виявити один з найбільш небезпечних фітопатогенів у
системі насінництва - віроїд веретеноподібності бульб картоплі (ВВБК).
Віроїд веретеноподібності бульб картоплі створює серйозну небезпеку для її насінництва. Враховуючи високі вимоги, які ставляться до
рослин in vitro як стартового матеріалу в різних системах оригінального
насінництва постає необхідність у використанні методів, з максимальною
чутливістю і специфічністю [6]. Цим вимогам відповідають методи, що
базуються на молекулярній детекції генетичного матеріалу патогена, за
допомогою сучасних технологій молекулярної біології.
Для діагностики рослинного матеріалу на вірусоносійство і ВВБК
різними лабораторіями застосовуються такі методи як молекулярногібридизаційний аналіз (МГА), полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР),
метод зворотної транскрипції полімеразно-ланцюгової реакції (ЗТ–ПЛР) з
п од а л ь ш и м п р о вед е н н я м е л е кт р о ф о р е зу п р од у кт і в р е а к ц і ї в
поліакриламідному (ПААГ) чи агарозному гелях, або флуориметрична
детекція амплікону у полімеразно ланцюговій реакції в реальному часі
(ПЛР–РЧ).
Молекулярно-гібридизаційний аналіз (МГА). Молекулярна
гібридизація нуклеїнових кислот заснована на принципі формування дуплекса (гібридизації) між «сигнальною» нуклеїновою кислотою (пробою)
і нуклеїновою кислотою патогена (вірусу, віроїду) - “мішенню ”. Молекула
проби несе мітку, яка може бути радіоактивною або нерадіоактивною.
Типовий протокол аналізу на основі молекулярної гібридизації складається
з наступних етапів: пробопідготовка і нанесення на нітроцелюлозну мембрану; іммобілізація зразків і перегібридизація; гібридизація з пробою;
видалення незв’язаної проби промиванням; детекція зв’язаної проби
радіоавтографічним чи хемілюмінесцентним способами. Відповідно до
розробленого протоколу діагностики віроїдів [12] зразок, що містить сумарний препарат нуклеїнових кислот, наноситься на мембранний фільтр і
фіксується на ньому. Фільтри розміщують у гібридизаційний розчин в
якому знаходиться ДНК-зонд мічений (дієн)Pt. ДНК-зонд гібридизується
(зв’язується) тільки зі зразками зараженими віроїдом, що діагностується.
Специфічний гібридний дуплекс виявляється на основі імуноферментного
аналізу, для чого зразки із зв’язаним ДНК-зондом розміщують у блокуючий розчин, а потім у розчин, що містить первинні моноспецифічні
антитіла до (дієн)Pt-ДНК. При цьому антитіла зв’язуються тільки із зраз32
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р. в Києві, стверджують, що перші землероби і скотарі в Європі з’явились
не пізніше 7 тис. років до н. е. через Фессалію або Північну Грецію [27].
Свої первісні знання щодо окультурювання хлібних злаків, бобових та
інших рослин, а також одомашнення великої і малої худоби, включаючи
свиней, як стверджує Дж. Мелларій, вони отримали у Ближній Азії [28].
Згодом, через культуру Страчево-Кереш-Криш, в середині 6 тис. до н. е.
було сформовано буго-дністровську, в яку входили й сучасні українські
землі. Далі вже через культуру Страчево-Криш, або дунайську, вони
розповсюдились по Центральній Європі – від Східної Франції до Західної
України [29]. Це є, на наш погляд, відправним теоретичним підґрунтям для
всіх дослідників історії сільського господарства як України, так і Франції
у світовому контексті.
Відомо, що сільськогосподарська дослідна справа поділяється
на: 1) галузь знань або сукупність відомостей і методів вивчення
сільськогосподарських явищ та 2) організацію або сукупність установ
і закладів, що мають кінцевою метою удосконалення техніки сільського
господарства [30]. Як і кожна складова природознавства, вона також має
свою філософію, методологію та історію. Під таким кутом розгляду нами і
проведено спеціальне дослідження з вивчення історії науки агрономії для
становлення дослідництва у тваринництві у світлі відносин між Україною
та Францією, а також окремих непересічних особистостей щодо цього
процесу, в першу чергу протягом другої половини XVIII початку ХІХ ст.
Слід наголосити, що проведенню цих історичних розвідок
спонукало знайомство із членом-кореспондентом Французької академії
сільськогосподарських наук паном Жан-Жаком Ерве, який протягом
останніх двох років і словом, і ділом разом з культурним блоком Посольства
Франції в Україні надав реальну допомогу нашій бібліотеці, завдяки якій
ми отримали понад 300 новітніх галузевих видань, а також здійснили
передплату провідних галузевих журналів Франції. Як вдалося з’ясувати, в
історії взаємин України та Франції таких випадків благочинства було чимало
й особливо в галузі культури, освіти, науки та сільського господарства.
Відвідавши нашу установу в січні 2009 р., Надзвичайний і
Повноважний Посол Республіки Франції в Україні Жак Фор наголосив:
«Україна та Франція схожі. Це одні з найбільших аграрних країн
Європи» [31]. Підтвердженням можуть слугувати розміри обох країн.
Якщо територія Франції становить 543,97 тис. км2, то України – 603,7
тис. км2, а населення – відповідно 58,87 млн. і 47,1 млн. мешканців [32].
Природно та історично так склалося, що аграрний сектор є провідним в
економіках обох країн, від якого залежить не тільки продовольча безпека, а
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Кожен цикл ампліфікації включає три етапи, що протікають у різних
температурних режимах:
Перший етап. Денатурація ДНК (розплетення подвійної спіралі).
Протікає при 93-950 С протягом 30-60 секунд.
Другий етап. Приєднання праймерів (відпалювання). Приєднання
праймерів відбувається комплементарно до відповідних послідовностей
на протилежних ланцюгах ДНК на границях специфічної ділянки. Для
кожної пари праймерів існує своя температура відпалювання, значення
якої лежить в інтервалі 45-650 С, 5-60 секунд.
Третій етап. Добудова ланцюгів ДНК. Комплементарна добудова
ланцюгів ДНК проходить від 5-кінця до 3-кінця ланцюга в протилежних
напрямках, починаючи з ділянок приєднання праймерів. Матеріалом для
синтезу нових ланцюгів ДНК служать добавлені в розчин дезоксирибонуклеотидтрифосфати (дНТФ). Процес синтезу каталізується ферментом
термостабільною ДНК-полімеразою (Taq-полімеразою) і відбувається при
температурі 70-720 С. Процес полімеризації ДНК потребує наявності іонів
магнію в реакційному середовищі. Час проходження синтезу – 20-60 секунд. При оптимальних умовах Taq-полімераза каталізує вбудовування
монодезоксирибонуклеотидів у синтезований ланцюг ДНК зі швидкістю
1500 нуклеотидів/хвилину. Утворені в першому циклі ампліфікації нові
ланцюги ДНК служать матрицями для другого циклу ампліфікації, в якому
відбувається утворення специфічного фрагменту ДНК (амплікона). У подальших циклах ампліфікації амплікони служать матрицею для синтезу
нових ланцюгів. Таким чином, відбувається накопичення ампліконів у
розчині за формулою:
N= a2n ,
де, N – число ампліконів;
а – початкове число матриць;
n – число циклів ампліфікації.
Отже, якщо у вихідному розчині спочатку знаходилась лише одна
дволанцюгова молекула ДНК, то за 30-40 циклів у розчині накопичується
близько 108 молекул ампліконів.
Важливо відмітити, що уже після першого циклу ПЛР накопичення
ампліконів в реакційній суміші відбувається в геометричній прогресії
згідно вищевказаної формули, в той час як накопичення фрагментів ДНК,
що синтезуються з вихідної матриці, проходить тільки в арифметичній
прогресії.
Синтезований в ході реакції продукт можна аналізувати різними методами. Одним із простих і ефективних методів є електрофоретичне
34
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід відзначити, що
спеціальних монографічних видань щодо основного завдання статті в
українській історіографії, за винятком авторських [1-3], не існує. Побіжно
розглядає окремі постаті, що мають відношення до агробіології, автор
енциклопедичного видання А. Ф. Ткаченко [4]. Однак, основний акцент він
робить на представників культури, які працювали на ниві налагодження
багатовікових україно-французських відносин. Під таким кутом українофранцузські взаємини в галузі філології, історії, права та природничих
наук протягом ХІХ – початку ХХ ст. розглядають О. Кураєв [5], Катренко
А. М., Катренко Я. А. [6], М. М. Варварцев [7] і особливо О. А. Іваненко
[8]. Серію статей, у тому числі й авторську, що розвивають окремі моменти
історії розвитку наукових агробіоінженерних ідей з боку вчених із Франції
та України, опубліковано у спецвипуску Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля до 50-річчя встановлення дружніх стосунків між
Луганськом і Сент-Етьєном [9-12]. Низку подій і фактів, що стосуються
розвитку природознавства у Франції протягом ХІХ ст. з оцінкою внеску
окремих її вчених, наводять автори унікального видання, присвяченого
академіку В. І. Вернадському [13]. Те саме, але з більш глибоким зануренням
у століття роблять автори кращого за часи державності видання з історії
природознавства [14]. Окремі сторінки історії дослідництва для потреб
селекції та насінництва через генеруючий початок із Франції розкриває
В. Скиртач [15], В. Балан і О. Тарабрін [16] та О. Ю. Єліна [17]. Історію
становлення французької моделі освіти на Правобережній України в 30-х
рр. ХІХ ст. розглядає В. Шандра [18]. Про Де Ля Фліз Домініка П’єра, як
видатного діяча науки і культури Києва, в історично-краєзнавчому русі
України пише Г. Денисенко [19]. Знаним в Україні вченим агробіологам як
нащадкам французів присвятили свої праці В. Т. Чешко [20] та О. М. Хохлова
[21]. Внесок французьких учених у становлення морфолого-генетичного
ґрунтознавства розглядають видатні історики цієї методологічної основи
сільськогосподарської дослідної справи І. А. Рупенніков [22] та І. В. Іванов [23].
Перелік праць можна продовжити. Але всі ці відомості фрагментарні
комплексно не систематизовані, мають скоріш популяризаційний характер
щодо окремої події, факту чи діяльності тієї чи іншої інституції або
особистості. Авторські напрацювання та відкриття крім вищезгаданих
монографічних видань будуть представлені при розгляді основних
результатів досліджень.
Результати досліджень. За твердженням учених у галузі історії
природознавства, тринадцять тисяч років до н.е. на Землі закінчився
льодовиковий період. Десять тисяч років до н.е. в долинах річок об’єдналися
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Альтернативно деякі ДНК-полімерази (Tfh ДНК полімераза) суміщають
РНК полімеразну дію яка може бути активована в певних умовах (використання катіонів марганцю замість магнію). Після цього початкового кроку
зворотної транскрипції йдуть кроки основної ПЛР, ампліфікуючи цільову
послідовність як молекулу ДНК.
Якість і чистота стартової РНК є критичною для успішної ЗТ-ПЛР.
Загальна і полі-А РНК можуть бути використані як матриця, але обидві
повинні бути інтактними і вільними від забруднення геномною ДНК.
Специфічне зв’язування полі-А РНК буде збагачувати цільові
повідомлення, тому менше реакцій зворотної транскрипції потрібно для
подальшої ампліфікації. Ефективність реакції синтезу першого ланцюга,
який пов'язаний з якістю РНК матриці, буде також значно впливати на
результати подальшої ампліфікації [11].
Детальні протоколи для ЗТ–ПЛР-детекції ВВБК з дуже високою
чутливістю в різних тканинах картоплі: бульб, флоемі, ксилемі, справжньому насінні, пилкових зернах і т. д. описані [16].
Типовий протокол ЗТ–ПЛР складається із наступних етапів: 1) визначення послідовності і синтез праймерів; 2) підготовка суміші для
зворотньої транскрипції (буфер, 4 дезоксинуклеотидтрифосфати,
зворотній праймер, фермент зворотньої транскрипції, інгібітор рибонуклеаз); 3) синтез кДНК; 4) підготовка суміші для реакції ПЛР (буфер для
ПЛР, 4 дезоксинуклеотидтрифосфати, MgCl 2, два праймери і ДНКполімераза); 5) ампліфікація; 6) виявлення продукту ПЛР відомими методами [3].
Полімеразна ланцюгова реакція в реальному часі (ПЛР–РЧ). Одним
із найсучасніших молекулярно-генетичних методів діагностики патогенів,
зокрема і віроїда веретеноподібності бульб картоплі, є метод полімеразної
ланцюгової реакції в реальному часі (ПЛР–РЧ). Даний метод базується на
класичному методі зворотньої транскрипції полімеразної ланцюгової
реакції (ЗТ–ПЛР), який проходить у два основних етапи. Початково, за
допомогою ферменту зворотньої транскриптази, на матриці РНК віроїду
синтезують комплементарну ДНК, після чого проходять цикли
полімеразної ланцюгової реакції, у ході якої (при наявності патогенну)
другий фермент (Taq-полімераза) здійснює добудову нуклеотидного ланцюга.
У ПЛР–РЧ ДНК-зонд має спеціальну флуоресцентну мітку, що
містить погашувач флуоресценції, який поглинає флуоресценцію при
надходженні мітки в реакційну суміш. При наявності патогену зонд
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ПОДІЇ, ФАКТИ І ОСОБИСТОСТІ
Методом історико-наукового аналізу доступних вітчизняних
монографічних і періодичних видань розглянуто взаємодоповнюючий вплив
Франції на зародження, становлення і розвиток сільськогосподарської
дослідної справи з персоніфікованим її наповненням.
Ключові слова: сільськогосподарська дослідна справа, Франція,
Україна, агрономія, тваринництво, аграрна освіта.
Постановка проблеми. З кожним новим кроком до загально
цивілізованих демократичних цінностей або євроінтеграції історики
незалежної України дедалі частіше і, головне, системніше розглядають
спільні та взаємодоповнюючі моменти її розвитку незалежно від, здавалося
б, уже стверджених за радянську добу подій, фактів та внеску окремих
особистостей. Особливо це стосується національної культури, становлення
й розвиток якої, безперечно, проходили в системі еволюції світових
цінностей. Не оминула такого розгляду і, мабуть, наймолодша складова
української національної культури – сільськогосподарська дослідна справа,
що, як доводжу власними багаторічними дослідженнями, узагальнені у
вигляді монографій, виникла як науково-організаційна система з 1884 р.
[1], а як галузь знань, багато в чому завдячуючи генеруючому початку
із Франції, з – 1795 р., особливо стосовно до науки агрономії, а згодом
тваринництва з 1848 р. – основи основ високопродуктивного сільського
господарства [2].
У цьому зв’язку небезпідставно постає запитання, а чи потрібно
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На основі вищенаведеного була подана гіпотеза: віроїд асоційований
з рослиною-господарем в такій формі, що до деякого моменту патоген не
може діагностуватися ні одним з методів (які б вони не були чутливі), але
несподівано він “прокидається ” і рослина in vitro стає ураженою [6].
Тобто, патогени в рослині знаходяться в дуже низькій концентрації, тому
не виявляються, проте коли настають сприятливі або провокуючі умови
його концентрація різко зростає і тоді таку рослину вже не можна вважати
оздоровленою.
Широкомасштабна робота по діагностиці вірусів і ВВБК різними
методами протягом 15 років дала змогу виявити як позитивні сторони, так
і недоліки кожного з них, а головне, підтвердила придатність для
максимальної гарантії “безвірусного” і “безвіроїдного” статусу зразків
банку здорових сортів [5].
Основними критеріями оцінки методів діагностики є: а) чутливість;
б) достовірність результатів; в) вартість; г) можливість автоматизації; д)
безпечність; е) тривалість аналізу; є) можливість масової діагностики.
Серед методів діагностики фітопатогенів останнім часом все більшу
роль відіграє метод ПЛР, який вже досить поширений завдяки своїй
простоті й чутливості [9].
Для діагностики бактеріальних і фунгальних інфекцій картоплі за
допомогою методів молекулярної біології, попередньо проводять пошук
видоспецифічних і водночас відносно консервативних ділянок ДНК патогену, за якими можлива ідентифікація цих організмів. Історично першим
підходом, що зараз практично втратив свою актуальність, є пошук груп
специфічних послідовностей ДНК за допомогою RAPD-аналізу. Проводячи
ПЛР-реакцію з праймерами завдовжки 10 або 12 нуклеотидів ДНК
цільового організму і групи інших бактерій отримують ряд спектрів
продуктів ампліфікації. Серед них вибирають унікальні для об’єкту
дослідження амплікони, ізолюють і секвенують їх, після чого до вже
відомої послідовності підбирають праймери (діагностичні).
Стрімке накопичення інформації про первинну структуру геному, для
все більшої кількості організмів, відкритий доступ до якої є можливим за
допомогою електронних баз даних (GenBank) значно полегшили роботу з
підбору груп специфічних праймерів. Використання спеціального програмного забезпечення відчутно розширює можливості і спрощує роль
дослідника в пошуку цільової ділянки ДНК. Однак, у зв’язку із значним
розміром бактеріального геному, порівняно із геномом вірусів, це завдання
ускладнюється існуванням значно більшої кількості можливих варіантів,
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ефективність та економічна вигідність змішаного посіву однорічних
злакових з бобовими. При посіві суданки в суміші з ярою викою збір
протеїну з 1 га в порівнянні з чистою суданкою збільшувався на 76-140 кг,
або на 31,1-92,2 %. Високопродуктивною виявилася також чиносуданкова
сумішка, при посіві якої вихід протеїну з 1 га підвищувався на 300 кг, або
158,9 %, кукурудзяно-соєва сумішка забезпечувала на 82-185 кг або 32,963,5 % більший вихід протеїну з 1 га в порівнянні з чистою кукурудзою.
Значну увагу в своїй роботі філіал приділяв ущільненим посівам
гарбузів, кабачків, кормових і столових кавунів, кукурудзи, кормових
буряків. Ущільнені посіви забезпечували інтенсивне використання
земельної площі шляхом посіву в міжряддях, рядках, гніздах або
поблизу гнізд основної культури, додаткової або ущільнюючої культури.
Ущільнення однієї культури іншою ґрунтувалося на біологічній сумісності
правильно підібраних видів рослин, які належали до різних родин. Як
довели багаторічні досліди, ущільнені посіви за виходом кормових
одиниць і білка з гектара, виявилися на 58,4 % більш продуктивними в
порівнянні з чистими посівами.
Майже упродовж тридцяти років вивчалися питання агротехніки
насінництва люцерни: способи посіву (суцільні, широкорядні, гніздові,
чисті та підпокривні), строки посіву (весняні, літні), норми висіву, добір
кращих покривних рослин (ячмінь, просо, кукурудза, чина), кращий спосіб
використання та укосів (перший рік на сіно, другий на насіння, перший або
другий укіс на насіння або на сіно), одержання насіння з травосумішок і
ряд інших. У 50-х роках було почато вивчення посіву на сіно та насіння
еспарцету та конюшини [8].
Вивчення ефективності добрив, проведене протягом 1937-1955 рр. у
сівозмінах з бобовими і бобово-злаковими травосумішками багаторічних
трав показало, що внесення на гектар сівозмінної площі 5 т гною
забезпечувало найбільш високий приріст урожайності кормових одиниць
– 5,2 ц/га. Внесення на фоні гною фосфорно-калійних добрив підвищило
вихід кормових одиниць на 3-4 ц/га [3].
Результати проведеної Українським філіалом ВНДІ кормів ім. В. Р.
Вільямса роботи знайшли широке впровадження не тільки в Полтавській,
але й цілого ряду інших областей України (Черкаській, Вінницькій,
Кіровоградській та ін.) і не втратили актуальності для сучасного
кормовиробництва.
Висновки. Таким чином, у період становлення та розвитку дослідної
справи з польового кормовиробництва в нових соціально-економічних
умовах колективізації, інтенсифікації сільського господарства головною
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Повторювані послідовності або IS-елементи, що набули широкого
застосування в паспортизації сортів рослин і характеризуються високою
інформативністю, можуть бути використані також в ідентифікації окремих
видів мікроорганізмів.
Велика робота була присвячена описанню і розробці ПЛР-тестсистем для основних патогенів картоплі: бактеріальні – кільцева гниль
картоплі (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus), бура бактеріальна
гниль (Ralstonia solanacearum); вірусні: L-вірус скручування листків
картоплі (Potato Leafroll Virus), М і S карлавіруси картоплі (Potato Virus M,
Potato Virus S), Х вірус і аукуба мозаїки потексвіруси картоплі (Potato Virus
X, Potato Aukuba Mosaic Virus), Y і А потівіруси картоплі (Potato Virus Y,
Potato, Virus A), андійський латентний тімовірус картоплі (Andean Potato
Latent Virus), а також віроїд веретеноподібності бульб картоплі (Potato
Spindle Tuber Viroid), бліда (Globodera pallida) і золотиста (Globodera
rostochiensis) цистоутворюючі картопляні нематоди та фітофтора картоплі
(Phytophthora infenstans) [7].
ПЛР-аналіз дає змогу проводити широкомасштабне вивчення сотень
і тисяч зразків за короткий проміжок часу. При цьому немає необхідності
мати велику кількість матеріалу і не потрібні складні методи виділення
ДНК. Сама реакція автоматизована і проводиться під контролем
ампліфікатора. Цей метод – важливий інструмент у плануванні селекції на
комплексну чи відповідну стійкість проти біотичних і абіотичних
факторів.
Висновки. Використання сучасних високочутливих лабораторних
методів діагностики різного роду патогенів є обов’язковим етапом
технології виробництва насіннєвої картоплі.
Для формування оздоровленого матеріалу картоплі у насінництві
необхідно застосовувати комплекс біологічних, біохімічних і молекулярних методів детекції патогенів.
Бібліографічний список

1. Венгеров Ю. Ю. Современные методы иммуноферментного анализа для диагностики вирусных инфекций. / Ю. Ю. Венгеров, Т. В. Буларгина,
А. А. Кущ, С. М. Воробйов, Е. С. Северин // Біотехнологія. - 1987. – Т. 3.
– С. 291-295.
2. Зыкин А.Г. Вирусные болезни картофеля. – Л.: Колос, 1976. –
С. 13-16.
3. Методические указания по диагностике вироида веретеновидности клубней картофеля при формировании и поддержании банка здоровых
40

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

доповнення з селекційної роботи, а саме: включена селекція багаторічних
культур (із злакових трав – райграс високий і тимофіївка лучна, з бобових
– червона двохукісна конюшина), в насінництві проводилося вивчення
сортів кормової моркви, з однорічних трав – суданської трави.
Науково-дослідна робота в галузі польового кормовиробництва була
тісно пов’язана з розвитком тваринництва в країні і потребою в кормах. Про
напрямки її на початку 50-х років можна судити з Постанови № 700 від 6
квітня 1951 р. «Про заходи по підвищенню врожайності кормових культур
і збільшенню виробництва кормів в колгоспах і радгоспах Української
РСР в 1951 р.» [6], в якій було сказано, що необхідно розширити:
- у південних районах посіви суданки і сорго на сіно, зелений корм
і силос, а також застосовувати посів соняшнику для отримання раннього
зеленого корму і силосної маси, площі посіву силосної кукурудзи,
кормових кавунів і кормових гарбузів;
- у районах Лісостепу посіви люцерни, еспарцету, конюшини, ярової
і озимої вики, зимуючого горошку, кормових буряків і кормових гарбузів.
Впроваджувати посів на корм тваринам кормової моркви і картоплі;
- у районах Полісся і Західних областях посів конюшини, вико-вівса,
зимуючого горошку, суданки, кормових буряків, гарбузів, турнепса, а
також картоплі для свиней. Розширити змішані посіви різних кормових
культур: кукурудзи і гарбузів, кормових коренеплодів і картоплі.
У 1945-1953 рр. Український філіал ВНДІ кормів ім. В. Р. Вільямса
проводив дослідження з вивчення складу травосумішок для польових
та кормових сівозмін, які показали, що травосумішки з двома бобовими
компонентами давали більший врожай сіна, ніж бобово-злакові
травосумішки з одним бобовим компонентом. Так, травосуміш люцерни
з одним багаторічним злаком давала врожайність сіна 30,0 ц/га, люцерна
з конюшиною і тим же багаторічним злаком – 53,0 ц/га, а конюшина з
еспарцетом і багаторічним злаком – 51,0 ц/га. Таким чином, в лісостеповій
зоні УРСР кращими травосумішками були ті, в які входили два бобових
компоненти – люцерна з конюшиною або еспарцет з конюшиною та
багаторічною злаковою травою [7].
На основі експериментальних досліджень і широкої перевірки у
виробничих умовах були рекомендовані виробництву більш досконалі
схеми зеленого конвеєра з широким набором культур для різних зон
України. У зв’язку з тим, що одним набором різних культур неможливо
забезпечити безперебійну годівлю худоби поживним зеленим кормом
протягом усього літа, внаслідок багаторічних досліджень була доведена
можливість і висока ефективність посіву кукурудзи, суданки і сорго
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на Малозагорівському (Чернігівська обл.) – насінництва ярих культур. На
Запорізькому опорному пункті питання кормовиробництва мали вивчатися
в умовах зрошення [3].
Вирішуючи питання польового кормовиробництва, відділ агротехніки
УНДІ кормів зосередив роботу на вивченні стосовно до конкретних умов
Лісостепової зони України таких основних питань: ролі багаторічних
трав у підвищенні родючості ґрунту і врожайності наступних за травами
культур сівозміни; раціонального використання пласта багаторічних
трав у польових сівозмінах; підбору травосумішок багаторічних трав
для польових сівозмін; розробки агротехніки однорічних трав, силосних
культур та підвищення їх продуктивності.
На початку тридцятих років у країні набув поширення перехід на
літньо-стійлове утримання великої рогатої худоби. Зосередження на
фермах великої кількості тварин поставило перед господарствами досить
складне завдання - чим годувати тварин у літній період, враховуючи, що
польове господарство колгоспів і радгоспів перейшло на багатопільні
сівозміни і повністю були знищені пари, де випасалися тварини. Особливо
гостро це питання стояло в зонах, де були мало поширені луки і природні
пасовища. Це вимагало постійного надходження зелених кормів, що
обумовило дослідження по розробці зеленого конвеєра для різних
ґрунтово-кліматичних зон країни. В ці роки з’являється термін «зелений
конвеєр» [4].
У дослідженнях УНДІ кормів безперервність надходження зеленого
корму забезпечувалася підбором до складу зеленого конвеєра культур,
що дозрівали в різні календарні строки та застосуванням багаторазових
строків посіву однорічних культур (кукурудзи, сорго, суданської трави та
інших).
Була проведена значна робота по збиранню, вивченню і оцінці
місцевих, поза районних і закордонних зразків кормових трав: люцерни,
еспарцету, ярої вики та інших, результати якої були використані в подальшій
селекційній роботі. Крім зразків культурних трав, з метою розширення
і покращення кормової бази, цей відділ збирав і вивчав нові культури в
якості кормів: кропиву, полин, пирій сизий, астрагал, конюшину лучну,
в’язіль, амарант, тофу, кровохлібку та інші.
Відділ технології кормів почав вивчати силосування однорічних
і багаторічних трав як в чистому вигляді, так і в сумішках при різних
строках збирання.
Згодом УНДІ кормів був реорганізований у сектор кормодобування
УНДІ тваринництва (Постанова Раднаркому СРСР від 1 лютого 1935 р. №
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ним субстратом для ґрунтової мікрофлори. Результати комплексної оцінки
біологічної активності чорнозему типового свідчать про значне (в 1,3-1,8
разу) підвищення біологічної активності його при використанні
післяжнивного зеленого добрива.
Проміжні посіви, як важлива ланка в системі землеробства, мають
важливе значення не тільки для виробництва кормів, вони разом з тим,
покращують агротехнічні, економічні і екологічні умови, а саме:
- отримання цінних, дешевих соковитих кормів з ранньої весни до
пізньої осені;
- підвищення врожаїв та скорочення виробничих витрат у
рослинництві;
- збільшення коефіцієнта використання ФАР;
- поповнення органічних та мінеральних речовин у ґрунті;
- зменшення непродуктивних втрат вологи та поживних речовин за
рахунок зниження процесів інфільтрації з верхнього шару ґрунту, сприяючи підвищенню коефіцієнта використання опадів, добрив та хімічних
меліорантів;
- підвищення коефіцієнта використання ріллі та продуктивності
сівозміни;
- зменшення забур’янення посівів та захворювання рослин;
- посилення біологічної активності ґрунту;
- покращення будови та агрегатного стан ґрунту;
- усунення несумісності культур у насичених сівозмінах (зернові по
зернових);
- підсилення плодозміни в сівозмінах короткої ротації;
- отримання екологічно чистої продукції;
- поліпшення екологічного стану довкілля [4].
За умов сьогодення серед комплексу проміжних все більшого значення набуває вирощування післяжнивних посівів у господарствах різних
форм власності і в різних агрокліматичних умовах. Післяжнивні посіви є
добрими попередниками для ярих культур. За умов вирощування їх на
сидерати, зелене добриво збагачує ґрунт органічною речовиною, покращує
його поживний режим, збільшує в ньому вміст мінерального азоту,
зменшує забур’яненість наступної культури. Найвищий урожай зеленої
маси післяжнивні посіви забезпечують при внесенні органічних і важкорозчинних мінеральних добрив під попередник і легкорозчинних – безпосередньо під посіви. Такий спосіб застосування добрив сприяє одержанню
високих урожаїв як основної, так і післяжнивної культури [2].
44

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

культур на корми. Кормовиробництво мало стати однією з важливих
галузей сільського господарства. Розширився асортимент кормових
культур. У культуру трав, наприклад, ввійшли майже не відомі раніше соя,
суданська трава. Зросла роль соковитих кормів, особливо силосу.
На розв’язання кормової проблеми необхідно було звернути
виключну увагу. Між тим, знань наукових методів і способів укріплення
кормової бази значно бракувало.
5 вересня 1930 р. на Президії ВАСГНІЛ були висунуті пропозиції
щодо створення Інституту кормових культур. І хоча спочатку вони не були
підтримані, проте успішна робота по селекції, насінництву і агротехніці
кормових культур стала приводом того, що в жовтні 1930 р. на базі
Полтавської сільськогосподарської дослідної станції була організована
Українська науково-дослідна станція кормових рослин.
Роль і значення дослідної станції, об’єм виконаних нею робіт зростали.
Разом з тим змінювалося сільськогосподарське виробництво країни в
цілому – все більше зростала частка соціалістичних форм сільського
господарства (колгоспів і радгоспів), поглиблювалася його спеціалізація. У
зв’язку з цим виникла необхідність в організації спеціалізованих науководослідних установ і в обслуговуванні ними господарств вже за галузевим
принципом.
Існуючі до початку 1930 року науково-дослідні установи України
мали свої недоліки: їхня робота була орієнтована на одноосібне селянське
господарство; існував розрив між рівнем виробництва і наукою; кадри
наукових співробітників, що проводили цю роботу, були обмежені
лише невеличкою кількістю вчених; наукові роботи і висновки станцій
друкувалися зі значним запізненням, не вживалося жодних заходів,
щоб застосувати ці висновки безпосередньо на виробництві. Численні
сільськогосподарські наукові заклади були підпорядковані різним
відомствам, установам та організаціям та майже ніяк між собою не
координували наукової роботи [2].
Тому 22 травня 1931 р. Радою Народних Комісарів УРСР було
затверджено Постанову № 154 «Про організацію Всеукраїнської
академії сільськогосподарських наук» з метою підпорядкування науководослідної роботи в Україні у галузі сільського господарства справі
піднесення й соціалістичної реконструкції сільського господарства УРСР
і забезпечення єдиного організаційного та методологічного керівництва
науково-дослідною роботою. Підпорядковані Всеукраїнській академії
сільськогосподарських наук (ВУАСГН) наукові установи займалися
питаннями наукового забезпечення в Україні 75 % колективізованих
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2. Урожайність післяжнивних кормових культур і їх сумішок
у 2007 р. т/га
№ п/п Культури та їх сумішки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Горох + овес
Гірчиця біла
Гірчиця біла + овес
Озимий ріпак
Озимий ріпак +озиме
жито
Редька олійна
Редька олійна + овес
Тифон
Тифон + озиме жито

Вага зеленої маси по повтореннях, т/га
1
2
3
4
15,3
14,9
15,8
15,6
17,4
17,6
17,9
17,5
17,9
18,1
18,3
18,1
15,2
15,7
15,0
15,5

Середнє
15,40
17,65
18,10
15,35

14,2

14,0

13,9

14,3

14,10

16,8
16,6
14,9
13,9

17,1
17,2
15,3
13,8

16,9
16,0
15,1
14,5

17,2
16,2
14,7
13,6

17,0
16,50
15,0
13,95

Висновки. У 2007 р., незважаючи на те, що погодні умови для вирощування пожнивних посівів були не дуже сприятливими, урожайність
зеленої маси була досить високою. Проте вона була трохи нижчою ніж в
2006 р. Найвища урожайність відмічена в посівах гірчиці білої та її
сумішці з вівсом - 17,65 та 18,10 т/га. Відносно низька урожайність була в
посівах озимого ріпаку та його сумішки з озимим житом - 15,35 та 14,10 т/
га. Найнижча врожайність зеленої маси була в посівах тифону та його
сумішки з житом – 15,0 – 13,95 т\га (табл.2).
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Висвітлено становлення та розвиток дослідної справи з польового
кормовиробництва в умовах соціально-економічного розвитку України на
нових засадах, коли було взято курс на індустріалізацію і колективізацію
сільського господарства.
Ключові
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науково-дослідний
інститут, дослідна станція, академія, кормовиробництво, польове
кормовиробництво, кормові культури.
Подальший розвиток аграрної науки в Україні потребує дослідження
ключових аспектів її розвитку. В повній мірі це стосується і польового
кормовиробництва. Без знання історичних етапів її становлення неможливо
буде вирішити проблему наукового забезпечення галузі при формуванні
кормової бази для високопродуктивного тваринництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Недостатнє
висвітлення проблеми розвитку науково-дослідної справи з польового
кормовиробництва не дає змоги в повному обсязі використати історичний
досвід у подоланні кризової ситуації в агропромисловому комплексі.
Однією з актуальних тем з наукового і практичного погляду є дослідження
діяльності сільськогосподарських науково-дослідних установ України,
які займалися проблемами становлення та розвитку галузі польового
кормовиробництва у ХХ ст.
Завданням дослідження передбачалося розглянути еволюцію
соціально-економічних умов та простежити розвиток наукових досліджень
з польового кормовиробництва у 30-56 рр. ХХ ст. в Україні.
Виклад основного матеріалу. Кінець 20-х – початок 30-х років
ХХ ст. характеризується бурхливим розвитком економіки на зовсім
нових засадах, коли було взято курс на індустріалізацію і колективізацію
сільського господарства, що в кінцевому підсумку повинно було привести
до «побудови матеріально-технічної бази соціалізму».
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нопилувато середньо суглинистих ґрунтах у 4-пільній зерно-буряковій
сівозміні. Чергування культур у сівозміні було таким: горох-озима пшениця – цукрові буряки – ярий ячмінь. Ґрунт перед закладанням досліду характеризувався такими агрохімічними показниками 0-30 см шару: вміст
гумусу 2,2%, гідролізованого азоту 8,4 мг, рухомого фосфору 15,8 мг і
обмінного калію 12,4 мг на 100 г ґрунту, рН сольової витяжки 5,5.
У дослідженнях вивчали дію та взаємодію трьох факторів: А- захисту
рослин, В- позакореневого внесення макро– та мікродобрив, С – систем
удобрення. Співвідношення цих факторів 2:3:8. Система удобрення наведена в таблиці 1. Фосфорно-калійні добрива вносили під основний
обробіток ґрунту, азотні добрива вносили під передпосівну культивацію.
Ефективність органічних добрив вивчали у післядії їх на ярий ячмінь.
Позакореневе внесення макро- та мікродобрив на посівах ярого ячменю проводили в бакових сумішах з пестицидами у фазі кущення –
Еколіст Макро 12-4-7 + Еколіст Моно Марганець ( 4 л/га + 1 л/га); у фазі
виходу в трубку – Еколіст РК (10 л/га) + сечовина 10% в. р.; у фазі колосіння
- Еколіст Макро 35 + Магній + Еколіст моно мідь (4 л/га+1,5 л/га) + сечовина 10% в. р. Дворазове позакореневе внесення 10% в. р. сечовини також
проводили без макро – та мікродобрив Еколіст. Хімічний склад макро – і
мікродобрив Еколіст:
Еколіст Макро (12-4-7) - N-12%, P2O5-4%, К2О-7%, MgO-0,01%,
B-0,02%, Cu-0,01%, Fe-0,02%, Mn-0,01%, Мо - 0,005%, Zn-0,005%; Еколіст
РК-1- Р2О5-8,9, К2О-18,9%; Еколіст Макро 35 + магній - N-26%, MgO-3,5%,
B-0,02%, Cu-0,2%, Fe-0,02%, Mn-1%, Мо - 0,005%, Zn-0,01%; Еколіст
Моно марганець - N-6%, S-4,5%, Mn-8%; Еколіст Моно мідь - N-6%, S-4%,
Cu-6%.
У стаціонарному досліді на варіанти з добривами та позакореневим
внесенням макро- та мікродобрив накладали дві системи захисту рослин
від шкідливих об’єктів: 1- інтегрована із застосуванням хімічних засобів
захисту рослин згідно з регламентами і вимогами інтенсивної технології
вирощування; 2 – мінімальна, що передбачає лише протруювання
насіння.
Повторність досліду – триразова. Площа облікової ділянки 30 м2.
Погодні умови в 2004-2006 рр. були сприятливими для росту й розвитку
рослин сорту ярого ячменю Вінницький 28.
Результати досліджень За наслідками досліджень в усіх блоках
досліду з позакореневим внесенням макро- і мікродобрив та без внесення
найвищу продуктивність ярого ячменю забезпечували варіанти
мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення, що передбачають
48
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Таким чином, із всіх трьох зон шлунка порівняно менше структурних
змін відмічалося у фундальній зоні.
4. Морфологічні показники шлунка свиней, М±m, n=3
Показник
Маса, г
Товщина стінки, мм
в т.ч. слизова
оболонка, мм
серозно-м’язова
оболонка, мм
Товщина стінки, мм
в т.ч. слизова
оболонка, мм
серозно-м’язова
оболонка, мм
Товщина стінки, мм
в т.ч. слизова
оболонка, мм
серозно-м’язова
оболонка, мм

Групи
1
2
3
770±49,2*
941,7±48
945±61
Кардіальна зона
8,7±0,29
12,27±0,35***
8,0±0,97

4
881,6±32
8,17±0,52

1,3±0,05

1,37±0,07

1,37±0,18

1,53±0,22

7,4±0,33

10,9±0,4***

6,70±0,80

6,63±0,32

Фундальна зона
6,9±0,12
5,50±0,25

5,47±0,41*

5,3±0,54**

3,03±0,1

2,07±0,07***

2,6±0,26

2,0±0,29**

3,83±0,23

3,37±0,20

2,87±0,20*

3,33±0,41

Пілорична зона
11,63±1,58
9,27±1,25

9,93±1,28

9,6±0,7

2,07±0,15

2,17±0,07

1,83±0,14

1,77±0,05

9,57±1,73

7,1±1,29

8,1±1,38

7,83±0,72

Як відомо, кишечник складається з двох відділів – тонкого і товстого,
які, в свою чергу, мають функціональні дільниці. В тонкому відділі
здійснюються дві важливі функції, а саме: завершується перетравлювання
корму, який надходить із шлунка; вибірково всмоктуються продукти
перетравлювання в кров та лімфу. Будова її пристосована до
перетравлювання і всмоктування. Перетравлювання корму відбувається
головним чином, за рахунок ферментів панкреатичного і кишкового соків
за участю жовчі.
Однією з важливих функцій товстого кишечнику є концентрування
хімусу шляхом реабсорбції води, одночасно реабсорбуються електроліти
і водорозчинні вітаміни. Всмоктування цих речовин в товстому
кишечнику незначне у порівнянні із всмоктуванням в тонкому кишечнику.
Якщо в товстий кишечник надходять жири, то вони не всмоктуються,
а виділяються з калом, у меншій мірі відбувається перетравлювання
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1. Урожайність ячменю ярого в залежності від системи
застосування агрохімікатів, 2004-2006 рр. т/га

Вода (контроль)

Сечовина 10%
в. р.(2 рази)

+/- до контролю

Сечовина 10%
в. р.(2 рази) +
Еколіст (3
рази)

+/- до контролю

Позакореневе внесення добрив В

інтегрований

3,53

3,84

+0,31

4,04

+0,51

мінімальний

3,10

3,37

+0,27

3,56

+0,46

2. Післядія
гною 8 т/га с. п.

інтегрований

3,86

4,22

+0,36

4,38

+0,59

мінімальний

3,37

3,64

+0,27

3,82

+0,45

3. N60P30К60

інтегрований

5,73

6,03

+0,30

6,32

+0,59

мінімальний

5,05

5,25

+0,20

5,58

+0,53

4. Післядія
гною 8 т/га с. п.
+ поб. прод.

інтегрований

4,10

4,47

+0,37

4,64

+0,54

мінімальний

3,59

3,90

+0,31

4,07

+,048

5. Післядія
гною 8 т/га с. п.
+ поб. прод. +
N60P30К60

інтегрований

5,94

6,25

+0,31

6,52

+0,58

мінімальний

5,26

5,5

+0,24

5,82

+0,56

6. Післядія
гною 8 т/га с. п.
+ поб.прод. +
N30P15К30

інтегрований

5,36

5,67

+0,31

5,91

+0,55

Фон добрив, С

1. Без добрив

7. Післядія
гною 8 т/га с. п.
+ поб. прод. +
N90P45К90п
8. Післядія
гною 8 т/га с. п.
+ N60P30К90

Фон захисту, А

2. Показники продуктивності молодняку свиней в основний
період досліду, M±m, n=11
Групи

Показник

1 (контрольна)

2

3

4

—

0,15

0,3

0,5

мінімальний

4,72

4,94

+0,22

5,20

+0,48

Доза препарату, кг/т
зерносуміші

інтегрований

6,12

6,38

+0,26

6,67

+0,55

Жива маса на початок
періоду, кг

50,33±0,57

51,08±0,57

50,8±0,60

52,0±0,51

мінімальний

5,44

5,67

+0,23

5,92

+0,48

Жива маса на кінець
періоду, кг

100,4±1,22

104,26±0,8*

109,56±0,90***

113,1±0,96***

інтегрований

5,88

6,18

+0,30

6,49

+0,61

Тривалість періоду, діб

90

90

90

90

мінімальний

5,18

5,43

+0,25

5,76

+0,58

Приріст: абсолютний, кг

50,07±1,27

53,18±0,81

58,76±0,59

61,1±1,12

середньодобовий, г

678±12,41***

НІР005 т/га А -0,11, В-0,13, С -0,21, АВ-0,18, АС -0,29, ВС-0,36, АВС -0,51

Поєднання дворазового позакореневого внесення 10% в. р. сечовини
з триразовим внесенням макро- і мікродобрив Еколіст забезпечувало значно більший приріст врожаю зерна ярого ячменю. Так, прибавка врожаю
зерна в середньому за 2004-2006 роки по досліду складала 0,51-0,61 т/га
на фоні інтегрованого захисту та на 0,45-0,58 т/га на фоні мінімального
захисту рослин.
Позакореневе внесення макро - і мікродобрив також сприяло покращенню якості зерна ярого ячменю. Так при дворазовому позакореневому
внесенні 10% в. р. сечовини відмічено збільшення вмісту сирого протеїну,
яке становить 0,6-0,9% на фоні інтегрованого захисту та 0,4-0,7% на фоні
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9 [1]. Кишечник звільняли від вмістимого, зважували кишки тонкого та
товстого відділів, вимірювали їх довжину.
Біометрична обробка цифрових даних проведена за М. О.
Плохінським (1969).
Результати досліджень. Дослідження показали, що введення в
раціон молодняку свиней на відгодівлі біологічно активної кормової
добавки Пробіо-актив у різних дозах має позитивний вплив на його
продуктивність (табл. 2).
Кращі показники одержані за дози препарату 0,5 кг/т зерносуміші,
а саме: середньодобові прирости збільшуються на 122 г, або на 21,94%,
витрати корму на 1 кг приросту при цьому зменшуються на 0,95 к. од., або
на 17,93%.
За дози 0,3 кг/т також одержані вірогідні показники — збільшення
середньодобових приростів становить 96 г, або 17,26 % , зменшення
витрат кормів на 1 кг приросту - 0,78 к. од., або 14,72 %.

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

556±14,06

590±8,17

652±6,55***

± до контролю, г

—

+34

+96

+122

± до контролю, %

—

+6,11

+17,26

+21,94

5,37

5,06

4,58

4,41

Витрати корму на 1 кг
приросту, к. од.
± до контролю, к. од.

—

-0,31

-0,79

-0,96

± до контролю, %

—

-5,78

-14,72

-17,88

Доза препарату 0,15 кг/т зерносуміші виявилась менш продуктивною,
хоча і позитивною. Збільшення середньодобових приростів становить
34 г (6,11 %), а зменшення витрат кормів на 1 кг приросту — 0,3 к. од.
(5,7 %).
Раціон тварин в основний період досліду був повністю забезпечений
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варіант ресурсозберігаючої технології передбачає поєднання таких
елементів, як інтегрована система захисту рослин, дворазове позакореневе
внесення 10% в. р. сечовини та внесення мінеральних добрив N30Р15К30 на
фоні післядії гною 8 т/га с. п. і побічної продукції. Технологія забезпечує
врожайність зерна ярого ячменю на рівні 5,67 т/га, передбачає виробничі
витрати на рівні 2582 грн./га, а також дає змогу отримати 2124 грн./га прибутку при рентабельності 82%.
Другий варіант ресурсо ощадної технології передбачає такі елементи: інтегрована система захисту рослин, поєднання дворазового позакореневого внесення 10% в. р. сечовини з триразовим позакореневим внесенням мікродобрива Еколіст та внесення мінеральних добрив N30Р15К30 на
фоні післядії гною 8 т/га с. п. і побічної продукції. Технологія забезпечує
врожайність зерна ярого ячменю на рівні 5,91 т/га, передбачає виробничі
витрати на рівні 2860 грн./га, а також дає змогу отримати 2045 грн./га прибутку при рентабельності 72%.
Висновки. Найбільш суттєві прирости врожаю ярого ячменю від застосування інтегрованої системи захисту спостерігались на фоні
мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення, у всіх блоках
досліду з позакореневим внесенням макро- і мікродобрив та без внесення
добрив і склали 0,64-0,75 т/га. Інтегрована система захисту сприяла покращенню якості зерна ярого ячменю, вміст сирого протеїну при її
застосуванні збільшувався на 0,5-1,2%.
Дворазове позакореневе внесення 10 % в. р. сечовини підвищувало
врожайність зерна ярого ячменю на 0,26-0,37 т/га на фоні інтегрованого
захисту та на 0,20-0,27 т/га на фоні мінімального захисту, а також сприяло
збільшенню сирого протеїну на 0,6-0,9% та 0,4-0,7% відповідно.
Поєднання дворазового позакореневого внесення 10% в. р. сечовини
з триразовим позакореневим внесенням макро- і мікродобрив Еколіст забезпечувало більший приріст врожайності зерна ярого ячменю. Так, прибавка врожаю зерна склала 0,54-0,61 т/га на фоні інтегрованого захисту та
0,45-0,58 т/га на фоні мінімального захисту рослин. Даний агрономічний
прийом також сприяв збільшенню вмісту сирого протеїну в зерні ярого
ячменю на 0,8-1,2% на фоні інтегрованого захисту та 0,7-1,1% на фоні
мінімального захисту рослин.
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ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ПРОБІО-АКТИВ
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ
МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
Показано, що згодовування молодняку свиней біологічно активної
кормової добавки Пробіо-актив в дозах 0,3 та 0,5 кг/т концкормів сприяє
збільшенню середньодобових приростів на 17,2 – 21,9 % і не має вірогідного
впливу на морфологічні показники шлунка і кишечнику.
Ключові слова: Пробіо-актив, згодовування, продуктивність,
шлунок, кишечник.
Раніше використанню досягнень мікробіологічної галузі в аграрному
секторі економіки належного значення не надавали. Тому вільне місце на
ринку намагаються зайняти провідні європейські фірми, які виробляють
і реалізують мікробіологічну продукцію. Вони пропонують пробіотичні
препарати, оптимальні норми їх витрат і перевірені технології. Проте і
в нас, інколи, рекомендації щодо застосування таких біопрепаратів у
тваринництві ґрунтуються на даних зарубіжних досліджень [3].
Оскільки вітчизняна кормова база та склад раціонів тварин у
більшості господарств значно відрізняються від закордонних технологій
годівлі, виникає необхідність адаптувати ці препарати до наших умов [2].
За результатами багатьох досліджень виявлено, що при додаванні до
раціону біологічно-активних добавок якість продукції не погіршується.
Але рядом авторів відмічені інволюційні процеси в слизовій оболонці
кардіальної і пілоричної зон шлунка при збагаченні раціонів тварин
кормовими добавками різної природи [4].
Метою наших досліджень було вивчення ефективності та
встановлення оптимальної дози використання нової біологічно активної
кормової добавки Пробіо-актив у раціонах свиней при вирощуванні на
м'ясо.

* Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор М.О. Мазуренко

52

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

185

Аналіз економічної ефективності технологій, які розробляли в
дослідженнях за 2004-2006 роки, свідчить про те, що дворазове позакореневе внесення 10% в. р. сечовини незважаючи на менший приріст врожаю
зерна ярого ячменю, забезпечувало вищу прибутковість технологій ніж
такий агротехнічний прийом, як поєднання дворазового внесення 10 % в.
р. сечовини з триразовим позакореневим внесенням мікродобрива
Еколіст.
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травосумішках найпродуктивніших і найцінніших в кормовому відношенні
сучасних селекційних сортів багаторічних злакових і бобових видів трав,
зокрема, тимофіївки лучної, костриці лучної, пажитниці багаторічної,
тонконогу лучного, грястиці збірної, конюшини лучної, люцерни посівної
та лядвенцю рогатого. Вони створюють значно потужніший, ніж природні
трави, вплив на екологію агро ландшафтів гірсько-лісового поясу Карпат
і відносяться до найефективніших і найдоступніших джерел покриття
дефіциту показників поживності кормів, в тому числі й рослинного білка,
в раціонах свійських тварин.
Наші дослідження показали, що сіяні травостої досягають найвищої
продуктивності на другому році життя. Надалі вона, через поступове,
щороку зростаюче заселення лук мохами та витіснення з травостою
сіяних трав конкурентоздатнішими видами природної рослинності, з року
в рік знижується аж до первісного рівня продуктивності природної луки.
При цьому, без систематичного застосування ефективних господарських
заходів поліпшення, цей процес, залежно від родючості ґрунту, триває
від п’яти до десяти і більше років. За умови ретельного, щорічного
удобрення мінеральними, органічними та вапняковими добривами,
своєчасного відчуження кормів і інших заходів, продуктивне довголіття
цих лук можна на декілька років подовжити, стабілізувавши на рівні, що
на 10-20% поступаються врожайності другого року життя трав. У зв’язку
з цим, тривалість найефективнішого використання сіяного травостою
має знаходитись у межах найпродуктивніших двох – чотирьох років,
після чого його слід переорати і висіяти аналогічну або заново підібрану
травосумішку.
За темпами приросту надземної і кореневої маси під впливом
удобрення і без нього, продуктивна перевага сіяних травостоїв над
природними, досягає 3 – 8 разів. Найвищу кормову продуктивність, за
сприятливих кліматичних умов та удобрення органічними добривами,
правда лише на другому році життя, в регіоні забезпечує цінна в кормовому
відношенні конюшина лучна. Однак, на третій рік життя вона з кожним
укосом послаблює стійкість до умов середовища і випадає з травостою,
зменшуючи число пагонів на 80,9 %. Завдяки цьому, її найкраще висівати
в чистому посіві або в сумішці з тимофіївкою лучною для однорічного
використання травостою, здебільшого на зелений корм або силос чи
сінаж.
У наших дослідах по вивченню органо-мінерального удобрення
сіяних трав, їх продуктивність досягала 92,7 ц/га кормових одиниць,
9,06 ц/га перетравного протеїну та 95,6 ГДж/га обмінної енергії при
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Крім цього, слід зазначити, що в зоні правобережного Лісостепу України,
застосування цих елементів технології вирощування сої та їх впливу на
величину урожаю ранньостиглих сортів і їх якість ще недостатньо вивчено. Особливо потребує вивчення та обґрунтування застосування позакореневих підживлень добривами на хелатній основі, зокрема Еколист, як
нової форми добрив у системі удобрення. У зв’язку з цим розробка даних
елементів технології вирощування для ранньостиглих сортів сої є актуальною, має наукове і практичне значення та відповідно потребує наукового
обґрунтування.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводилися упродовж 2006-2008 рр. на полях дослідного господарства „Бохоницьке”
Інституту кормів УААН в польовій сівозміні відділу селекції та технології
вирощування зернобобових культур.
Ґрунти дослідного поля – сірі лісові середньосуглинкові на лесі з
такими агрохімічними показниками орного шару: вміст гумусу (за
Тюріним) – 2,1-2,3 %, легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом)– 9,011,2 мг.-екв. на 100 г ґрунту, рухомого фосфору і обмінного калію (за
Чіріковим) відповідно 12,1-14,2 і 8,1-11,6 мг. - екв. на 100 г ґрунту.
Гідролітична кислотність 2,8-3,5. Сума ввібраних основ 12,9-15,2 мг. - екв.
на 100 г ґрунту, рН сольове 5,2-5,4.
Технологія підготовки ґрунту, сівби та догляду за посівами сої була
загальноприйнятою для зони Лісостепу України, за виключенням факторів,
які були поставлені на вивчення.
Система удобрення передбачала внесення фосфорних і калійних добрив (простий суперфосфат та калійна сіль) з розрахунку Р60К90 під основний обробіток ґрунту. Сівбу сої проводили керуючись температурними
показниками ґрунту - за рівнем термічного режиму ґрунту 120С в ґрунті на
глибині 10 см. Перед сівбою насіння обробляли ризоторфіном, Вітаваксом
200 ФФ та стимулятором росту згідно схеми досліду. Висівали два сорти:
Золотиста (Оригінатор: Інститут кормів УААН) та ОАЦ-Віжіон
(Оригінатор: Семенсес Прогрейн (Канада)). Спосіб сівби широкорядний з
міжряддями 45 см.
У період вегетації проводили позакореневі підживлення добривами
Еколист керуючись схемою досліду, а також два міжрядних рихлення до
змикання її міжрядь.
Дослідження супроводжувалися спостереженнями, обліками та
вимірами відповідно до загальноприйнятих сучасних методик в
рослинництві та землеробстві.
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висотах над рівнем моря, схилах і експозиціях, з дерново-буроземними,
середньо глибокими, щебенюватими, пилувато середньо суглинковими,
слабо змитими ґрунтами проведено ряд дослідів.
Орний (0–20 см) шар ґрунту під сіяними луками характеризується
вмістом на 100 г: азоту легкогідролізованого за Корнфілдом – 14 мг,
рухомого фосфору – 0,5 мг фотоколориметрично і обмінного калію – 9,5
мг на полум’яному фотометрі у витяжці за Кірсановим, сумою ввібраних
основ – 27 мг/екв., рН сольове – 5,4.
До складу травосумішок включали конюшину лучну, люцерну
посівну і лядвенець рогатий, грястицю збірну та тимофіївку лучну.
У дослідах вивчали удобрення сіяних трав безпідстилковим гноєм
ВРХ, перегноєм, вапняком та мінеральними добривами і поліпшення
природних лук за рахунок різних комбінацій удобрення трав міндобривами,
рідкими комплексними добривами, твердим гноєм і гюле з нього, вапняком
та фосфатшлаком.
Результати досліджень. Проведені нами спостереження, детально
описані в заключному науковому звіті, підтверджують доробок вчених луківників, які працювали в Карпатах, про те, що значні відмінності, за
ґрунтово-кліматичними умовами в межах п’яти вертикальних рослинних
поясів і різних експозицій схилів гірсько-лісового поясу Карпат та
в практиці господарювання на цих агро ландшафтах в минулому,
обумовлюють динамічний розвиток різноманіття і видової чисельності
рослинного складу природних, суходільних лук цього регіону, який, без
застосування інтенсивних заходів поліпшення, щороку веде до зниження
кормової продуктивності [3]. За видовим складом, урожайністю та
поживною цінністю кормів, в Карпатах, в основному, домінують чотири
основні типи лук [2].
До найбагатших за врожайністю і поживною цінністю корму
відносяться бобово-злакові луки. Основні їх компоненти – костриці
червона і лучна, тимофіївка лучна, конюшини лучна, повзуча (біла),
гібридна і ряд інших, але менше поширених видів рослин, добре реагують
на поліпшуючі господарські заходи і забезпечують врожай сіна до 50 ц/га,
який на 40-60% складається з злаків, на 20-40% з бобових та на 20-40% з
різнотрав’я.
Найпоширеніші в гірсько-лісовому поясі Карпат – різноврожайні
та різноякісні за поживною цінністю корму злакові луки. В їх травостої
переважають злакові трави з домішкою різнотрав’я. За домінуючими
видами можна виділити:- різнозлакові луки, близькі за видовим складом і
врожайністю до бобово-злакових; - червонокострицеві, з бідним видовим
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1. Динаміка площі листкової поверхні у сортів сої залежно від
передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень,
тис. м2/га (у середньому за 2006-2008 рр.)

Передпосівна обробка насіння

Ризоторфін

Ризоторфін +
вітавакс 200
ФФ

Ризоторфін +
вітавакс
200 ФФ +
стимулятор
росту

третій
трійчастий
листок

початок
цвітіння

кінець
цвітіння

Без підживлень

9,6/9,4*

19,3/18,5

36,9/35,6

38,1/37,0

30,2/29,3

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено, що
в умовах Передкарпаття для залуження еродованих схилів ґрунтів,
трансформованих із ріллі, слід висівати злаково-бобову травосумішку
такого складу: тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%) +
пажитниця багаторічна (20%) + конюшина гібридна (35%) + лядвенець
рогатий (35%). Як передпосівний обробіток ґрунту потрібно застосовувати
дискування важкою дисковою бороною.
Сінокісне використання даної травосумішки при удобренні N60Р90K90
забезпечує продуктивність сухої маси 8,0 т/га або 6,38 т/га кормових
одиниць і збір 0,73 т/га перетравного протеїну.

Еколист у фазі
бутонізації

9,5/9,6

20,1/19,2

38,837,3

39,7/38,7

31,5/30,5

Бібліографічний список

Еколист у фазі
утворення
зелених бобів

9,4/9,4

19,5/18,6

39,3/37,9

40,6/39,8

32,2/31,5

Еколист у фазах бутонізації
та утворення
зелених бобів

9,5/9,5

20,0/19,3

40,9/39,2

42,6/41,2

34,0/32,7

Без
підживлень

11,5/11,2

21,1/20,4

38,1/36,7

39,9/38,6

31,7/30,6

Еколист у фазі
бутонізації

11,6/11,4

22,1/21,3

40,2/38,5

41,8/40,3

33,4/31,7

Еколист у фазі
утворення
зелених бобів

11,4/11,3

21,2/20,5

40,9/39,1

42,7/41,7

34,4/32,6

Еколист у фазах бутонізації
та утворення
зелених бобів

11,7/11,5

22,3/21,5

42,5/40,7

44,5/43,7

36,1/34,0

Без підживлень

11,7/11,6

21,5/20,7

38,9/37,7

40,8/39,5

32,6/31,4

Еколист у фазі
бутонізації

11,9/11,7

22,8/21,8

41,3/39,6

42,9/41,1

34,4/32,6

Еколист у фазі
утворення
зелених бобів

11,8/11,8

21,4/20,8

41,8/40,0

43,7/42,6

35,5/33,7

Еколист у фазах бутонізації
та утворення
зелених бобів

12,0/11,6

23,0/21,9

43,6/41,5

45,6/44,5

37,4/34,8

Фази росту і розвитку рослин сої
Позакореневі
підживлення

початок
кінець
наливан- наливання
ня насіння
насіння
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Примітка: у чисельнику показники сорту Золотиста; у знаменнику – ОАЦВіжіон.
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1,98

1,75

1,98

1,79

2,28

2,02

1,84

1,69

2,09

1,87

Еколист у фазі утворення зелених бобів

2,04

1,83

2,33

2,07

1,88

1,73

2,12

1,91

Еколист у фазах
бутонізації та утворення зелених бобів

2,20

2,02

2,49

2,24

2,03

1,90

2,27

2,07

Без підживлень

1,96

1,72

2,30

1,99

1,85

1,65

2,10

1,87

Еколист у фазі
бутонізації

2,11

1,89

2,45

2,15

1,99

1,81

2,23

2,01

Еколист у фазі утворення зелених бобів

2,18

1,94

2,51

2,21

2,05

1,85

2,28

2,06

Еколист у фазах
бутонізації та утворення зелених бобів

2,35

2,13

2,69

2,39

2,21

2,03

2,43

2,22

Ризоторфін + вітавакс 200 ФФ

Ризоторфін + вітавакс 200 ФФ + стимулятор росту
Без підживлень

2,09

1,84

2,36

2,10

1,98

1,77

2,15

1,97

Еколист у фазі
бутонізації

2,25

2,02

2,52

2,26

2,13

1,94

2,29

2,12

Еколист у фазі утворення зелених бобів

2,33

2,09

2,58

2,33

2,19

1,98

2,33

2,17

Еколист у фазах
бутонізації та утворення зелених бобів

2,51

2,28

2,77

2,52

2,40

2,20

2,50

2,37

Примітка: А-сорти сої; В – передпосівна обробка насіння; С – позакореневі
підживлення.
НІР0,05 т/га 2006 р. А-0,076; В-0,093; С-0,108; АВ-0,132; АС-0,152; ВС-0,187;
АВС-0,264.
2007 р. А-0,021; В-0,025; С-0,029; АВ-0,036; АС-0,042; ВС-0,51; АВС-0,071
2008 р. А-0,016; В-0,019; С-0,022; АВ-0,027; АС-0,031; ВС-0,38; АВС-0,054
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в 1 кг к. од.
перетравного
протеїну

Вміст

115
105
106
112
114
108
112
116
115
106
105
116
3.

1,54

Пряме всівання насіння
в стерню (нульовий
обробіток)

1,72

2.

1,88

Фрезування на глибину
10-12 см в три сліди

2,16

1

1,63

0,73
0,60
0,58
0,67
0,68
0,56
0,53
0,65
0,63
0,52
0,58
0,65

1,85

Еколист у фазі
бутонізації

6,38
5,74
5,51
5,96
5,93
5,17
4,71
5,60
5,49
4,91
5,58
5,58

Без підживлень

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

середнє

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

2008

Дискування ґрунту до
„чорного стану ” в три
сліди на глибину 12-14 см

2007

перетравного
протеїну

2006

Ризоторфін

кормових
одиниць

середнє

травосумішки

2008

обробіток ґрунту

2007

в 1 кг
сухого
корму,
к. од.
0,91
0,83
0,83
0,88
0,90
0,86
0,88
0,91
0,90
0,84
0,85
0,91

Роки
2006

Збір, т/га

ОАЦ-Віжіон

Урожайність
сухої маси,
т/га

Золотиста

Позакореневі
підживлення

Варіанти досліду

Сорти

1. Кормова продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від їх складу та передпосівного
обробітку ґрунту (у середньому за 2005-2007 рр.)

2. Урожайність насіння сортів сої залежно від передпосівної
обробки насіння та позакореневих підживлень, т/га
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Інститут мікробіології і вірусології НАН України
В. Ф. Петриченко, доктор сільськогосподарських наук
Інститут кормів УААН
ДІАГНОСТИКА БАКТЕРІАЛЬНИХ ПАТОГЕНІВ СОЇ
Висвітлено підсумки багаторічної роботи щодо прояву симптомів
ураження сої фітопатогенними бактеріями та запропоновано
п’ятибальну шкалу для визначення ступеню вірулентності основних
збудників бактеріозів сої.
Ключові слова: соя, фітопатогенні бактерії, вірулентність, симптоми захворювання.
Перші повідомлення про виявлення на сої бактеріальних хвороб
відносяться до початку ХХ століття [1]. Коло збудників бактеріальних захворювань сої визначено багатьма вченими зі всього світу, так як ареал
вирощування сої давно вже не обмежується азіатськими регіонами. Європа
і Америка постійно збільшують темпи розширення посівів цієї важливої
для сільського господарства рослинної культури, зокрема в Україні за
останні роки площі посівів виросли майже в 6 разів. Розповсюдженість
різних типів захворювань сої неоднакова і залежить від багатьох факторів.
Найбільш розповсюдженими і шкідливими збудниками бактеріозів сої є
Pseudomonas savastanoi pv. glycinea (кутаста плямистість сої), Xanthomonas
axonopodis pv. glycines (пустульний бактеріоз сої, синонім іржаво-бура
плямистість), Pseudomonas syringae pv. tabacі (дикій опік сої). Крім цих
збудників на сої паразитують: Pseudomonas syringae pv. syringae,
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola, Ralstonia solanacearum,
Xanthomonas fuscans pv. fuscans, Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens, Ralstonia solanacearum та Rhizobium japonicum; умовно
патогенні Pantoea agglomerans, Pseudomonas viridiflava, Xanthоmonas
heteroceae. В експерименті захворювання сої викликається Agrobacterium
tumefaciens [1]. В останні роки з’являються повідомлення про активізацію
агресивності умовних патогенів, зокрема Pantoea agglomerans [2].
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(25%) + лядвенець рогатий (25%) + галега східна (20% від повної норми
висіву).
Травосумішки висівали після різних передпосівних обробітків ґрунту
(дискування в три сліди на глибину 12-14 см, фрезування в два сліди на
глибину 10-12 см та пряме всівання в не розроблену стерню за нульового
обробітку ґрунту).
Фрезування проводили фрезою КФГ-3,6, а дискування – важкою
дисковою бороною в
БДТ. Сіяли насіння багаторічних трав сівалкою
СН-16. Цією ж сівалкою проводили пряме висівання в не розроблену
стерню. На всіх варіантах застосовували коткування до і після сівби
насіння багаторічних трав.
Удобрення в досліді в дозі N60Р60К90 (азотні добрива) вносили у два
прийоми – навесні і після другого укосу. Площа посівної ділянки – 32
м2 у чотириразовій повторності. Облік урожаю проводили поділяночно,
суцільним скошуванням із наступним зважуванням у трьох укосах. Перед
збором урожаю визначали ботанічний і видовий склад травостою, висоту
стояння і щільність рослин. Перший укіс проводили у фазі повного
виколошування злаків (бутонізації бобових), а наступні – через 45-50 днів.
Результати досліджень. У нашому досліді виявлено істотний вплив
видового складу травосумішок за різних передпосівних обробітків на їх
продуктивність (табл. 1.).
Найвищий урожай сухої маси (8 т/га) за три роки досліджень зібрано
на варіанті, де як передпосівний обробіток ґрунту проводили лише
дискування на травосумішці, що складалася з тимофіївки лучної (30%)
+ костриці східної (20%) + пажитниці багаторічної (20%) + конюшини
гібридної (35%) + лядвенцю рогатого (35% від повної норми висіву).
Практично на усіх трьох передпосівних обробітках ґрунту зібрано
найвищий урожай за рахунок бобових компонентів (конюшини гібридної і
лядвенцю українського), які добре росли і розвивалися на середньо змитих
слабо кислих ґрунтах. Хоча за рахунок обробітків ґрунту було зібрано
менший урожай (при фрезеруванні на 0,5 т/га), а при прямому всіванні
(нульовому обробітку ґрунту на 1,0 т/га). Найнижчий урожай забезпечила
травосумішка, що складалася із стоколосу безостого (30%) + костриці
східної (20%) + пажитниці багаторічної (20%) + лядвенцю рогатого (35%)
+ галеги східної (35%).
На схилових землях використання сінокісного травостою в
оптимальні строки за достатнього вмісту в зеленій масі бобових трав
позитивно вплинуло на поживність корму. Збір кормових одиниць на
варіантах з обробітками ґрунту був вищий, ніж на варіанті, де застосовували
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також нагадувати стан викликаний рядом абіотичних факторів. За нашими
спостереженнями недостатність будь-якого елемента живлення, опік
гербіцидами або інші порушення агротехнічних умов вирощування сої
можуть теж викликати появу симптомів зовні схожих на бактеріальні ураження: некрозів, хлорозів, опіків, плямистостей.
Розвиток інфекційних процесів найбільш розповсюджених основних
збудників бактеріозів сої P. savastanoi pv. glycinea (кутаста плямистість) та
X. axonopodis pv. glycines (пустульний бактеріоз) на певних стадіях розвитку
характеризується подібними симптомами. Якщо на початковій стадії ураження сої на кутасту плямистість спостерігається поява водяно-прозорих
маслянистих плям, то збудник пустульного бактеріозу утворює на листі
спочатку зеленувато-коричневі або червонувато-коричневі плями, які слабо
просвічують, з наступним утворенням пустул. Але на більш пізній стадії
розвитку (переважно наливу і дозрівання) плями пустульного бактеріозу
вже зовні схожі на плями, викликані збудником кутастої плямистості, пустули лопаються і зливаються утворюючи суцільні буро-коричневі ділянки.
P. syringae pv. tabaci (бактеріальний опік) утворює світло-бурі
некротичні плями різних розмірів, часто кутасті неправильної форми,
оточені широким жовтим ореолом. У той час, як плями кутастої плямистості
можуть, але не завжди, мати вузький жовтий ореол. Хвороба з'являється
спочатку на нижніх листях, чим відрізняється від збудника кутастої
плямистості і швидко розповсюджується у вологу погоду. Плями
збільшуються, некротизуються і утворюють великі ділянки ураженої тканини, найчастіше по краю листка з хлоротичним ореолом. І в цей період нагадують розповсюдження ураження P. savastanoi pv. glycinea [1,6].
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans, відомий як збудник дрібної
коричневої плямистості, описані переважно на квасолі. Нами вперше в
Україні він ізольований із сої. За біологічними [1] властивостями подібний
до X. axonopodis pv. glycines.
Ураження X. fuscans subsp. fuscans на сої характеризувалося появою
дрібних, маслянистих сіро-коричневих плям на листках. Поступово ці плями починають збільшуватися та стають коричневими. Середина плями
світло-коричнева або палева, із світло-коричневою облямівкою. Навколо
плям утворюється хлоротичний ореол. Форма плям округла, інколи кутаста.
Плями некротизуються і випадають. З уражених листків хвороба переходить
на жилки та черешки, які починають червоніти та буріти. Якщо черешок
уражується у місці прикріплення листя, то листок відламується. На стеблі
з’являються іржаві-бурі смуги. Виразки, які описані в літературі [1] ми не
спостерігали. Як видно з опису, протягом періоду вегетації розвиток
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ТРАВОСУМІШОК ДЛЯ ЗАЛУЖЕННЯ ЕРОДОВАНОЇ
РІЛЛІ
Наведено результати трирічних експериментальних досліджень
з вивчення продуктивності та якості травосумішок для залуження
схилових земель, виведених на тимчасову (10 – 15 років) консервацію.
При різних обробітках ґрунту перед сівбою найвищий урожай (7 – 8
т/га) сухої речовини зібрано на травосумішках, до яких входили такі
трави: тимофіївка лучна (30%) + костриця східна (20%), пажитниця
багаторічна (20%) + конюшина гібридна (35%) + лядвенець український
(35% від повної норми висіву).
Ключові слова: насіння, ґрунт, добрива, корм, протеїн, зола, суха
речовина, сівба, обробіток.
Передкарпаття за умовами рельєфу, ґрунтового покриву – одна із
найскладніших зон в Україні. Розораність земель у зоні, як вказують дані,
становить 50%. Тому постає питання зміни агроландшафтів і переорієнтації
на збільшення посіву багаторічних трав та їх травосумішок.
При цьому потрібно орієнтуватися на науково обґрунтований добір
видів трав з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов та їх алелопатичної
взаємодії в травосумішках, застосування мало витратних технологій
і технологічних прийомів. Поряд з підвищенням урожайності сіяних
лучних угідь та формуванням сприятливої видової і сортової структури
фітоценозів шляхом добору найбільш продуктивних видів і сортів,
створенням для їх росту та розвитку сприятливих умов важливе значення
для годівлі худоби має одержання корму високої якості. Корми рослинного
походження за складом і поживною цінністю дуже відрізняються
між собою. Так, дослідні дані Е. Клаппа показують, що злаки з точки
зору кормової цінності поступаються бобовим багаторічним травам
і різнотрав’ю. За даними І. В. Ларіна, в бобових рослинах порівняно з
злаковими міститься більше протеїну, жиру і мінеральних речовин.
Включення бобових до складу травосумішок сприяє збільшенню у кормі
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початковому розвитку більшості бактеріальних інфекцій з тією тільки
різницею, що при бактеріальному ураженні завжди посеред хлоротичної
ділянки буде різного розміру некротична пляма. Але при сумісній
бактеріально-грибній інфекції симптоми накладаються. Так, наприклад, на
початковій стадії захворювання рослин на антракноз (Colletotrichum
lindemuthianum Br. et Cav.) ураження на стеблах, черешках і листях
проявляється у вигляді бурих або чорних плям [4], які, у випадку відсутності
ознак спороношення, нагадують бактеріальні ураження. Те ж стосується і
ряду інших широко розповсюджених грибних захворювань сої.
Таким чином, можна зробити висновок, що якщо ураження грибною
інфекцією знаходиться на тій стадії розвитку коли ще візуально не
визначається наявність спороношення, то бактеріальне і грибне ураження
схожі візуально. При цьому сумісна інфекція маскується накладанням грибного ураження на бактеріальне і тільки лабораторна ізоляція збудника і
визначення його in vitro може дати остаточне визначення таксономічної
приналежності патогенну.
Однією з основних біологічних ознак ізольованої бактеріальної культури буде визначення ступеню його агресивності. Шкала визначення ступеню агресивності бактеріальних фітопатогенних збудників захворювань
сільськогосподарських та інших рослин має декілька варіантів. Це 4-х чи
5-ти бальна схема [1], або 9-10-бальна, яку використовують у разі досконального вивчення біологічних ознак окремого збудника. Але при широкому
фітопатологічному обстеженні посівів потрібна уніфікована шкала. Ми
пропонуємо користуватися наступною шкалою при визначенні агресивності
основних збудників бактеріальних захворювань сої (1,2,3,4).
1. Визначення ступеню агресивності збудника пустульного
бактеріозу сої при штучній інокуляції
Оцінка
у балах

66

Xanthomonas axonopodis pv. glycines
бактеріозу сої
листя

стебла

боби

0

Сліди від ін’єкцій у вигляді світлих
цяток

Сліди від ін’єкцій

Сліди від ін’єкцій

1

Червоно-коричневі коричневі плями

Чорні плями

Зеленувато-коричневі
плями

2

Плями темніють, стають непрозорими, інколи з хлорозом

Подовжені плями

Чорно-коричневі
мокнучі плями

3

Чорні плями з хлорозом, часто
з’являються пустули

Сухі, коричневі смуги

Плями збільшуються,
сірий ексудат

4

Плями зливаються у великі
некротичні ділянки

Перелом стебла в
місці ураження

Загнивання та чорний
ексудат
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лядвенцю рогатого в травосумішку люцерни посівної з тимофіївкою
лучною (вар. 3), оскільки в середньому за 2006-2008 рр. на вар. 6 вихід
сухої маси був на 6,8 ц/га більшим, порівняно з вар. 3.
На всіх варіантах з участю лядвенцю рогатого в 2008 р. різко зросла
частка різнотрав’я в ботанічному складі урожаю зеленої маси в порівнянні
з попередніми роками (табл. 3). Так, в першому укосі частка різнотрав’я
в ботанічному складі урожаю зеленої маси становила 49% і вище, а в
другому укосі вона зросла ще більше. Зокрема, на варіантах з участю
лядвенцю рогатого вона становила 53,5-60,5%.
2. Ботанічний склад урожаю зеленої маси з лучних травостоїв
за 2006-2008 рр., %
2006 рік

2007 рік

2008 рік

Варіант, культура,
ботанічна група

1-й укіс

2-й
укіс

3-й
укіс

1-й
укіс

2-й
укіс

1-й
укіс

2-й укіс

1. Лядвенець рогатий
тимофіївка лучна
різнотрав’я
2. Люцерна посівна
лядвенець рогатий
тимофіївка лучна
різнотрав’я
3. Люцерна посівна
тимофіївка лучна
різнотрав’я
4. Конюшина лучна
тимофіївка лучна
різнотрав’я
5. Конюшина лучна
лядвенець рогатий
тимофіївка лучна
різнотрав’я

59,4
36,4
3,9
19,9
19,1
41,9
19,1
29,0
44,4
26,6
66,7
33,3
52,9
41,0
6,1

58,6
37,9
3,5
11,4
52,9
25,0
10,7
13,7
63,2
23,1
56,2
43,8
68,1
20,9
11,0

57,5
37,2
5,3
1,2
56,8
12,2
29,8
5,4
43,0
51,6
60,6
13,0
26,4

45,6
35,2
19,2
53,9
23,1
23,0
38,7
61,3
34,3
65,7
59,8
26,0
14,2

35,7
35,4
28,9
42,8
23,2
34,0
52,2
47,8
51,2
48,8
42,1
23,5
34,4

2,9
48,1
49,0
5,4
43,2
51,4
34,5
65,5
36,4
63,6
10,7
35,7
53,6

9,6
29,9
60,5
12,7
33,8
53,5
42,0
58,0
40,0
60,0
19,2
21,3
59,5

Частка лядвенцю рогатого в ботанічному складі урожаю зеленої
маси становила лише 2,9-10,7%, що свідчить про виродження травостою
і перетворення його на різнотравно-злаковий. В 2008 р. на досліджуваних
травостоях зафіксовано 26 видів різнотрав’я. При цьому з однорічних видів
переважав стенактис однорічний (Stenactis annua Nees), а з багаторічних
видів – кульбаба лікарська (Taraxacum officinale F.).
Таким чином, наші дослідження підтвердили можливість подовження
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4. Визначення ступеню агресивності збудника бактеріального
опіку сої при штучній інокуляції
Оцінка
у балах
0

1
2
3

4

Pseudomonas syringae pv. tabaci
листя
стебла
боби
Сліди від ін’єкцій у
Чорні плями на місці
вигляді світлих
Сліди від ін’єкцій
уколу з жовтою
цяток
облямівкою
Поява хлоротичКоричневі плями на Чорні вдавлені плями
ного ореолу навкомісці уколу
на місці уколу
ло бежевих цяток
Ореол і плями
Плями становляться
Початок всихання
збільшуються
подовженими
бобу
Плями поступово
Плями некротизують- Всихання та розповзливаються і неся і подовжуються
сюдження плям
кротизуються
Ураження
Стебло
розповсюджується
Боби повністю всихапереломлюється у
на більшу частину
ють або скручуються
місці ураження
листка

Запропоновану нами шкалу ураження можна також використовувати
і при визначенні природного ураження сої.
Висновки. Внаслідок проведених спостережень і досліджень визначено, що на різних фазах росту рослин, при зміні циклів розвитку
патогенної мікрофлори, симптоми ураження рослин бактеріальними і
грибними паразитами можуть бути схожі між собою, або маскувати одне
одного при сумісній інфекції. Остаточне визначення бактеріальних
патогенів сої можливе тільки при поєднанні методів візуального
фітопатологічного обстеження і лабораторної діагностики. Запропонована
5-ти бальна шкала оцінки вірулентності основних збудників бактеріозів
сої при штучному інокулюванні.
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛУЧНИХ УГІДЬ
ШЛЯХОМ ПІДСІВАННЯ БОБОВОГО КОМПОНЕНТА
НА СХИЛОВИХ ЗЕМЛЯХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ
ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
Висвітлено та обґрунтовано результати трирічних досліджень,
проведених на схилових землях південної частини Лісостепу західного по
вивченню впливу підсіву лядвенцю рогатого в травостої, з яких повністю
випала конюшина лучна та частково люцерна посівна.
Ключові слова: лучні угіддя, підсів, лядвенець рогатий,
продуктивність, ботанічний склад.
Підсів багаторічних трав в існуючий травостій є перспективним
способом відновлення продуктивності лучних угідь. Він дає змогу
економити матеріальні ресурси, зберігає цінні види трав існуючого
травостою, зменшує імовірність ерозії на схилах. Підсів насіння
багаторічних бобових трав, зокрема лядвенцю рогатого, підвищує
урожайність травостою і якість корму [1,2]. А на схилових землях за рахунок
підсіву можна подовжити продуктивне довголіття існуючих травостоїв.
Це важливо, оскільки захисна роль багаторічних трав особливо сильно
проявляється при тривалому періоді (три роки і більше) їх використання, а
часте перезалуження еродованих схилів не тільки вимагає значних коштів,
а й у таких умовах не завжди гарантоване [4].
Матеріали і методика досліджень. Польові дослідження проводили
впродовж 2006-2008 рр. на травостоях посіву 2001 р. на схилі південнозахідної експозиції крутизною 5-7о. У 2005 р. провели підсів насіння
лядвенцю рогатого (10 кг/га) в двокомпонентні травосумішки конюшини
лучної з тимофіївкою лучною та люцерни посівної з тимофіївкою лучною
(схема наведена в таблицях). Спостереження, виміри, обліки та аналізи
проводили згідно загальноприйнятих методик у кормовиробництві.
Результати досліджень. У попередньо проведених нами
дослідженнях вивчали травосумішки лядвенцю рогатого з тимофіївкою
лучною, люцерни посівної з тимофіївкою лучною та конюшини лучної з
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Аналіз якості корму лядвенцево-злакових травосумішок показав, що
в середньому за три роки використання вони мали високу енергетичну
і протеїнову поживність. Вміст в 1 кг сухої маси перетравного протеїну
становив 9,40-13,00%, кормових одиниць – 0,76-0,80, забезпеченість 1
кормової одиниці перетравним протеїном становить 134-170 г.
2. Продуктивність багатокомпонентних різночасно
дозріваючих бобово-злакових травосумішок залежно від
видового кладу компонентів, (у середньому за 2003-2005 рр.)

ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА
ФОРМУВАННЯ ТА РОБОТУ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО
АПАРАТУ СОЇ
За результатами досліджень встановлено, що у середньому за 20062008 роки максимальну площу листкового апарату – 569,3 см2/рослину
забезпечує поєднання у технології вирощування таких елементів як оранка ПЛН-3-35, передпосівний обробіток комбінованим агрегатом АГ-4
«Скорпіон 1» та інокулювання насіння.
Для отримання високого врожаю насіння потрібна не максимальна
площа листя, а достатньо, щоб вона була помірно великою, тобто оптимальною для функціонування фотосинтетичного апарату, від якого залежить продуктивність фотосинтезу, а відповідно і врожай – дані параметри забезпечує мінімальна система обробітку ґрунту.
Ключові слова: соя, обробіток грунту, фотосинтез, ґрунтообробний
агрегат, бактеризації насіння.
Формування площі листкової поверхні є передумовою отримання
максимальних врожаїв культури. Відмічено, що 90-95% речовин всього
врожаю утворюється в листках у процесі фотосинтезу.
Необхідною умовою є те, щоб оптимальна листкова поверхня в
період розвитку була тривалою за часом активної фотосинтетичної
діяльності. Зберегти тривалість функціонування листкового апарату можна лише за наявності вологи в ґрунті, що досягається за рахунок
раціонального його обробітку, потенційної продуктивності сорту, густоти
стояння, способів та строків сівби, агротехнічних комплексів з догляду за
посівами і використання ефективної системи удобрення [1].
Метою роботи було вивчити вплив систем основного і передпосівного
обробітку та інокулювання насіння на формування та функціонування
листкового апарату сої.
Умови і методика проведення досліджень. Дослідження з вивчення
о сновного та передпо сівного обробітку ґрунту на формування
продуктивності сої проводили у державному підприємстві дослідне госпо70
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Склад травосумішки,
норма висіву, кг/га
Грястиця збірна, 10 +
костриця лучна, 7 +
костриця червона, 6 +
лядвенець рогатий, 6
Пажитниця багаторічна,
11 + костриця червона,
6 + грястиця збірна, 6 +
лядвенець рогатий, 6
НІР0,5
Стоколос безостий, 13
+ костриця червона, 6
+ костриця лучна, 7 +
лядвенець рогатий, 6
Пажитниця багаторічна,
11 + костриця червона, 6
+ стоколос безостий, 9 +
лядвенець рогатий, 6
НІР0,5
Тимофіївка лучна, 10
+ костриця лучна, 7 +
костриця червона, 6 +
лядвенець рогатий, 6
Пажитниця багаторічна,
11 + костриця червона, 6
+ тимофіївка лучна, 6 +
лядвенець рогатий, 6
НІР0,5

Збір з 1 гектара
сухої
кормових
перетравного
речовини
одиниць
протеїну
Ранньостиглі травосумішки

Обмінна
енергія,
ГДж/га

6,99

5,45

0,64

65,4

7,43

5,61

0,86

69,6

0,59
Середньостиглі травосумішки
6,05

4,70

0,53

57,4

5,87

4,70

0,74

56,3

0,55
Пізньостиглі травосумішки
6,05

4,92

0,65

56,8

6,08

4,62

0,81

57,9

0,45
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КПС-4. Приріст площі листкової поверхні на даному варіанті до фази
бутонізації становив 156,0 см2/рослину.
1. Вплив систем обробітку ґрунту та інокулювання насіння на
асиміляційну поверхню рослин та облиствленість сої, у
середньому за 2006-2008 рр.
Площа листкової поверхні,
см2/рослину

Варіанти досліду

бутонізація

цвітіння

налив
бобів

Облиствленість, %
бутонізація

цвітіння

налив
бобів

Оранка на 20-22см, ПЛН-3-35
Передпосівний
обробіток КПС-4

a

155,6

225,7

360,6

56,5

31,1

10,8

b

230,8

363,2

532,1

49,3

26,7

10,2

Передпосівний
обробіток УСМК5,4

a

154,4

246,9

399,0

56,2

30,7

11,0

b

240,4

383,2

528,4

49,0

27,2

10,2

Передпосівний
обробіток АГ-4
«Скорпіон

a

193,0

297,5

442,5

54,7

29,8

10,5

b

290,4

355,8

569,3

46,9

23,9

9,5

Передпосівний
обробіток КПС-4

a

126,0

232,9

344,3

65,5

32,3

11,2

b

221,8

343,0

449,8

48,2

26,8

10,6

Передпосівний
обробіток УСМК5,4

a

135,1

236,3

359,5

63,7

30,1

11,3

b

233,1

378,6

490,8

47,8

25,6

10,1

Передпосівний
обробіток АГ-4
«Скорпіон

a

173,7

269,4

411,1

61,2

27,5

10,3

b

281,6

422,3

565,1

46,1

23,7

9,4

Плоскорізний обробіток на 14-16 см, КПП - 2,2

Мінімальний обробіток на 14-16 см, АГУ-6 «Скорпіон-2»
Передпосівний
обробіток КПС-4

a

163,1

235,7

384,9

54,0

28,7

9,8

b

217,9

391,9

464,7

43,7

24,2

8,9

Передпосівний
обробіток УСМК5,4

a

174,7

285,1

385,3

53,1

28,1

9,3

b

273,2

397,1

537,2

38,5

23,8

8,4

Передпосівний
обробіток АГ-4
«Скорпіон

a

189,5

314,6

467,8

47,5

25,4

8,8

b

269,5

425,5

567,5

34,3

19,7

8,1

V%

24,9

21,8

16,9

16,0

12,0

9,6

НІР05

36,3

49,4

54,6

5,7

2,3

0,7
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їх верховими і низовими злаковими травами.
У перший рік використання різночасно дозріваючих бобово-злакових
травостоїв з включенням лядвенцю рогатого вихід сухої речовини становив
5,87-7,39 т/га в сумі за чотири цикли використання. Причому, найвищий
(7,26-7,39 т/га) вихід сухої речовини забезпечили травосумішки ранніх
строків дозрівання, найнижчий (5,87-6,40 т/га) – травосумішки пізніх
строків дозрівання. Аналіз ботанічного складу травостоїв показав, що
найкращі умови для росту і розвитку лядвенцю рогатого в перший рік
використання травостоїв склалися в травосумішках ранніх та пізніх строків
дозрівання, де його частка була досить високою і відповідно становила
(43,0-52,0%) та (43,0-46,0%), тоді як в середньостиглих травостоях на
лядвенець рогатий припадало 29,5-31,0% (табл. 1).
У наступні роки, в міру старіння травостоїв, змінювався їх
ботанічний склад, а відтак і продуктивність. На третій рік використання
ранньостиглих травостоїв кращі умови для росту і розвитку лядвенцю
рогатого склалися на варіанті з переважанням пажитниці багаторічної.
Вміст його у травостої був на рівні першого року використання, тоді як
на варіанті з переважанням грястиці збірної частка лядвенцю рогатого
зменшилася в 1,4 разу порівняно із першим роком використання.
У середньо - і пізньостиглих травостоях з переважанням верхових
злакових трав, а саме стоколосу безостого і тимофіївки лучної також
відбулося зменшення частки бобового компонента порівняно із першим
роком використання до 26,7% та 37,4% відповідно. В травосумішках на
основі пажитниці багаторічної вона зросла до 35,1% у середньостиглих
травостоях та до 46,6% - у пізньостиглих.
Вихід сухої речовини на третій рік використання становив 8,26-8,35
т/га – для ранньостиглих травостоїв і був найвищим; 6,10-6,38 т/га – для
середньостиглих та 6,24-6,73 т/га – для пізньостиглих.
Вдало підібрані компоненти, представники двох родин – злакових
і бобових, їх співвідношення в травосумішці найбільше впливали
на продуктивність пасовищних травостоїв. Нашими дослідженнями
встановлено, що вихід кормових одиниць, перетравного протеїну,
обмінної енергії також змінювався залежно від складу травосумішки
та за роками використання. В середньому за три роки використання
найвищу продуктивність забезпечили ранньостиглі травостої. Вихід сухої
речовини становив 6,99-7,43 т/га, збір кормових одиниць – 5,45-5,61 т/га,
перетравного протеїну – 0,64-0,86 т/га, обмінної енергії 65,4-69,6 ГДж/га.
Середньостиглі та пізньостиглі травостої за виходом поживних речовин з
одного гектара поступалися ранньостиглим (табл. 2).
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чотири і більше рази, тобто коли вона складає не менше 40 тис. /м2 на 1
га.
З метою теоретичного обгрунтування ефективності роботи площі
листкової поверхні ми застосовували показник відносної облиствленості
(LAR), який показує за рахунок роботи якої площі листкової поверхні
формується 1 г сухої речовини господарсько-цінної частини врожаю.
Основним органом рослини та первинним накопичувачем асимілянтів
під час фотосинтезу є листя. Чим швидше наростає площа листя, тим
більше світлової енергії поглинає посів в одиницю часу, тим більше
утворюється сухої речовини.
Як вказує Церлінг В. В. [3], на результативність фотосинтезу впливає
освітленість листя, яке в свою чергу регулюється оптимальною густотою
посіву, що безпосередньо залежить він норми висіву та способів сівби.
Тобто, від рівномірного розподілу листя рослин залежить ступінь проникнення сонячного проміння в посів.
Результати проведених протягом 2006-2008 рр. досліджень показують, що у фазі бутонізації в утворенні 1 г сухої речовини бере участь
значна площа листкової поверхні.
Так у варіанті де проводили оранку плугом ПЛН-3-35 на глибину 2022 см її величина становить 46,9-56,5%, тоді як у варіантах з плоскорізним
обробітком знаряддям КПП-2,2 - 47,8-65,5%, і за мінімального обробітку
ґрунту грунтообробним агрегатом АГУ-6 «Скорпіон 2» - 34,3-54,0% залежно від передпосівного обробітку ґрунту та інокулювання насіння
біопрепаратами.
Передпосівне інокулювання насіння сої бактеріальними препаратами сприяло зменшенню показника відносної облиствленості у всіх
варіантах досліду.
У процесі росту і розвитку рослин сої, коли площа листкової поверхні
зростає за рахунок інтенсивного росту стебла та листкових пластинок
(фаза цвітіння), відбувається взаємозатінення рослин та внутрішньовидова
боротьба за елементи мінерального живлення та вологу. Тому, як наслідок,
значно менша площа листя бере участь в накопиченні 1 г сухої речовини.
Найбільша площа листкової поверхні бере участь у варіанті, який передбачав основний обробіток ґрунту на 20-22см ПЛН-3-35, проведення
передпосівної культивації та використання штамів мікроорганізмів – 23,931,1%, тоді як за мінімального обробітку АГУ-6 «Скорпіон 2» та дії інших
досліджуваних факторів ця величина змінюється від 19,7 до 28,7%.
Аналізуючи ефективність роботи листкового апарату залежно від системи основного обробітку грунту через облиствленість відмічено, що опти74
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УААН
ПРОДУКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ ЛЯДВЕНЦЮ РОГАТОГО
В ПАСОВИЩНИХ ТРАВОСТОЯХ В УМОВАХ
ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
Показані зміни ботанічного складу травостоїв та його
продуктивності залежно від складу травосумішок. Встановлено, що
продуктивне довголіття лядвенцю рогатого в багатокомпонентних
травосумішках становить чотири і більше років за умови достатнього
вологозабезпечення.
Ключові слова: злакові і бобові види трав, продуктивність
травостою, ботанічний склад, різнотипні травостої, лядвенець
рогатий.
Багаторічні бобові трави поширені на різних типах природних і сіяних
кормових угідь. У травостоях сіножатей і пасовищ Лісостепу й Полісся
вони займають10-20% від усієї маси врожаю, менше їх у Степу. Близько
90% видів бобових трав задовільно і добре поїдає худоба. Це пов’язано з
високим вмістом в них перетравного протеїну, а також з їхнім подовженим
періодом цвітіння і меншим огрубінням після цвітіння. У цілому ж період
згодовування бобових в 1,5-2,0 рази довший, ніж злакових, що особливо
важливо при пасовищному використанні травостою [6, 7].
Бобові трави у складі сіяних лучних ценозів залежно від ґрунтовокліматичних та екологічних умов регіону, їх біологічних особливостей
мають становити 30-50% від загальної кількості травостою [1, 3]. Важливе
значення при формуванні штучних бобово-злакових ценозів, що впливає на
стійкість бобових компонентів, а відтак і продуктивність, має правильний
вибір бобового компонента та спосіб конструювання травостоїв [2, 5].
В Україні, як правило, використовують 4-5-компонентні пасовищні
травосумішки за участю конюшини лучної, люцерни посівної, конюшини
повзучої або лядвенцю рогатого. Лядвенець рогатий є одним із
найцінніших бобових компонентів пасовищних травостоїв, він набагато
поліпшує якість корму, а головне, не викликає тимпанії при випасанні
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Наявність бобових компонентів у сумішках забезпечила високу поживну
якість корму (табл.3). Всі види травосумішок мали вміст сирого протеїну
в межах 12,8-13,7 %, який не залежав від укосу. Відмічено зниження
сирої клітковини в другому укосі на 1,1-3,7 %. Це пояснюється тим,
що злакові трави не встигають виколоситися до наступного укосу.
Відповідно, спостерігається деяке збільшення вмісту золи в другому
укосі. Вміст кормових одиниць в 100 кг зеленої маси злаково-бобових
травосумішок складає 17,0-21,9 кг, що на 6-36 % більше, ніж у чистих
посівах лядвенцю.
3. Якісні показники корму травосумішок

протеїн

кормових
одиниць, кг

перетравного
протеїну, кг

забезпеченість
протеїном, г

2-й

зола

1-й

клітковина

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Укіс

Вміст в 100 кг зеленої маси

жир

Вміст поживних речовин, %
Варіанти

нерівномірного розміщення рослин взаємно затіняється, і не бере участі у
фотосинтезі. Значна частина поживних речовин і вологи витрачається на
створення листкової маси, а отже знижує врожай, тобто збільшується непродуктивна частина урожаю і зменшується продуктивна. Незначна площа асиміляційної поверхні сої не лише знижує продуктивність фотосинтезу, а й через проникнення надмірної частки світлового потоку на поверхню
ґрунту призводить до небажаного підвищення його температури та повітря
в посіві, а як результат - зростає фізичне випаровування вологи з ґрунту та
її транспірація рослинами.
За нашими даними, у фазі наливу бобів у середньому за три роки показник відносної облиствленості залежно від досліджуваних факторів,
становив 8,1-11,3%. Найвищі показники відносної облиственості – 11,3%
відмічено при вирощуванні сої за технологією, яка передбачала застосування елементів, а саме плоскорізний обробіток ґрунту на 14-16 см КПП2,2 і передпосівний обробіток культиватором УСМК-5,4.
У варіантах досліду, де проводили основний обробіток ґрунту грунтообробним агрегатом АГУ-6 «Скорпіон 2» і передпосівний АГ-4
«Скорпіон 1», та застосовували бактеріальний препарат, у фазі наливу
бобів показник відносної облиственості становив 8,1%.
Інокуляція насіння активними штамами симбіотичних бульбочкових
бактерій та фосфор мобілізуючих мікроорганізмів й оптимізація рівня
фосфорного та калійного живлення сприяє збільшенню індексу листкової
поверхні в 1,5-1,7 разу [5].
Таким чином, у середньому за роки досліджень максимальну площу
листкового апарату – 569,3 см2/рослину – рослини сої формували за
поєднання у технології вирощування таких елементів як оранка ПЛН-3-35,
передпосівний обробіток АГ-4 «Скорпіон 1» та інокулювання насіння.
Для отримання високого врожаю насіння потрібна не максимальна
площа листя, а достатньо, щоб вона була помірно великою, тобто оптимальною для функціонування фотосинтетичного апарату, від якого залежить продуктивність фотосинтезу, а відповідно і врожай – дані параметри
забезпечує мінімальна система обробітку ґрунту.
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Що стосується перетравного протеїну, то вміст його, навпаки,
менший, ніж у моно посіві лядвенцю рогатого. В другому укосі ці показники
знижуються, крім сумішки з конюшиною (вар. 1.). Забезпеченість 1
кормової одиниці перетравним протеїном в 1 укосі становить 100-115 г,
а в другому дещо збільшується 104-119 г. Найвищий вміст перетравного
протеїну у кормовій одиниці (115-119 г) незалежно від укосу, відмічено у
агроценозі з лядвенцем рогатим.
Висновки. 1. Оптимальною дозою добрив, яка в посушливих умовах
вегетації забезпечує високу кормову продуктивність 97-98 ц/га сухої маси є
N30 Р60К60. Кормова цінність зеленої маси при цьому складає 16 кг кормових
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кг перетравного протеїну. В третьому укосі, який у переважній більшості
скошують у фазі початку бутонізації, поживність знижується до 12,7-13,6
кг кормових одиниць і 2,22-2,35 кг перетравного протеїну. Важливим
показником є забезпеченість кормових одиниць перетравним протеїном,
який визначає повноцінність корму. В зеленій масі лядвенцю він складав
165-179 г. У нашому випадку він не залежав від укосу та фаз розвитку
рослин при збиранні травостою за укосами.
2. Поживність корму лядвенцю рогатого, 2007 р.

протеїн

кормових
одиниць, кг

перетравного
протеїну, кг

забезпеченість
протеїном, г

3-й

зола

1-й

клітковина

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Укіс

Вміст в 100 кг зеленої маси

жир

Вміст поживних речовин, %
Варіанти

припосівного удобрення та підживлення. У разі основного внесення добрив не завжди повністю забезпечується потреба рослин в елементах
живлення в період вегетації. Наприклад, азот при внесенні на початку
вегетації не зберігається в ґрунті до періоду цвітіння, а в цей час азот
особливо потрібний рослинам бобів кормових. Тому позакореневе
підживлення у період формування генеративних органів поповнює нестачу елементів живлення у рослин культури [2, 3, 4].
Правильно збалансована система удобрення дає можливість більш
повно реалізувати потенційну продуктивність сучасних сортів бобів кормових за рахунок забезпечення рослин у критичний період (формування
генеративних органів) елементами мінерального живлення, що сприяє
підвищенню активності фотосинтезу та симбіотичної фіксації азоту, а
також зниженню осипання бутонів, квіток і плодів та абортивності
насіннєвих бруньок. Результатом цього є збільшення рівня урожайності
зерна культури.
Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 20062008 рр. в Інституті кормів УААН. Ґрунти – сірі лісові середньосуглинкові
на лесі.
У досліді вивчали дію та взаємодію двох чинників: А – дози
мінеральних добрив в основне та передпосівне удобрення; В – позакореневе підживлення. Градація чинників становила 3х4. Повторність
досліду чотириразова. Чинники розміщувалися за методом розщеплених
ділянок. Площа облікової ділянки – 25 м2, посівної – 37,5 м2.
Фосфорно-калійні добрива у нормі Р60К90 вносили восени під зяблеву оранку у вигляді суперфосфату гранульованого (18 %) і калію хлористого (60 %). Навесні під передпосівну культивацію згідно схеми досліду
вносили азотні добрива в дозі N30 та N60 кг/га д. р. у вигляді аміачної
селітри.
Для підживлення застосовували рідке добриво еколист стандарт,
яке містись макро- і мікроелементи на хелатній основі. Оптимальне
співвідношення макро- та мікроелементів (вміст азоту 9,8 %, калію – 6,4,
магнію – 2,7, бору – 0,41, міді – 0,41, заліза – 0,08, марганцю – 0,04,
молібдену – 0,0016, цинку – 0,24 %) з добавкою органічних кислот.
Висівали сорт бобів кормових Білун селекції Інституту кормів
УААН.
Перед сівбою насіння обробляли протруйником вітавакс 200 ФФ
(2,5 л/т), стимулятором росту агростимулін (10 мл/т), штамами бульбочкових бактерій (штам Б-9) та молібденом (50 г/гектарну норму висіву
насіння).
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Вивчення різних компонентів злаково-бобових травосумішок
показало, що на першому році використання, злакові трави мало
впливали на підвищення їх продуктивності, у більшій мірі приріст
урожаю забезпечували бобові трави. Включення у злаковий травостій
лядвенцю рогатого забезпечило формування урожайності 103,9 ц/га
сухої маси. Введення другого бобового компонента конюшини − 92,9 ц/
га. Травосумішки з одним бобовим компонентом – конюшиною (вар.1)
та люцерною (вар.2) мали найменший збір сухої маси – відповідно 75,2
і 68,6 ц/га.
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1. Вплив доз мінеральних добрив та позакореневого
підживлення на показники індивідуальної продуктивності
рослин бобів кормових (у середньому за 2006-2008 р.)
Позакореневе підживлення

У середньому на 1
рослині, шт.
бобів
насінин

Маса
насіння з 1
рослини, г

Маса
1000
насінин, г

Р60К90
Без підживлення
Підживлення у фазі бутонізації
Підживлення у фазі утворення
зелених бобів
Підживлення у фазі бутонізації +
підживлення у фазі утворення
зелених бобів

10,3
11,0

25,3
29,2

10,7
12,3

423
421

11,7

30,7

13,3

433

13,4

35,2

15,6

443

10,8
11,9

30,2
31,4

13,5
14,3

447
455

12,7

34,8

15,9

457

15,8

42,7

19,8

464

14,0
14,5

36,7
37,1

15,7
16,7

428
450

14,9

38,7

17,7

457

17,5

49,8

23,1

464

N30 Р60К90
Без підживлення
Підживлення у фазі бутонізації
Підживлення у фазі утворення
зелених бобів
Підживлення у фазі бутонізації +
підживлення у фазі утворення
зелених бобів

N60 Р60К90
Без підживлення
Підживлення у фазі бутонізації
Підживлення у фазі утворення
зелених бобів
Підживлення у фазі бутонізації +
підживлення у фазі утворення
зелених бобів
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Серед бобових кормових культур, які невибагливі до умов
зростання та стійкі до екстремальних погодних умов є - лядвенець
рогатий [2]. Проведений патентний пошук засвідчив, що в практиці
створення сінокосів в умовах перехідної зони від Полісся до Лісостепу,
така культура не вивчалася. Тому метою наших досліджень є розробка
технології вирощування лядвенцю в чистих посівах та у травосумішках
з різним співвідношенням злаково-бобового компонентів, які б
забезпечували високу продуктивність, поживність корму та сприяли б
відтворенню родючості ґрунту.
Методика проведення досліджень. Дослідження проводили на
землях Інституту сільського господарства Полісся УААН у тимчасовому
польовому досліді, розміщеному на осушуваному дерновому глибокому
легкосуглинковому глеюватому ґрунті з такими середньозваженими
показниками: рНКСl – 6,1-6,5, вміст гумусу – 3,06-3,25 %, рухомих форм
фосфору і обмінного калію відповідно 137-150 і 92-115 мг/кг ґрунту.
Лядвенець рогатий вирощували в чистому посіві та у складі злаковобобових компонентів. Система удобрення у моно посіві наведена в
табл.1. Під травосумішки вносили Р60К120. Продуктивність травосумішок
вивчали на основі підбору компонентів (рис.). Фоном сумішок є злакові
трави: стоколос безостий, костриця лучна, тимофіївка лучна. Нашим
завданням було підібрати такий склад травостою, який забезпечував би
найвищу продуктивність, якість корму та довготривалість використання,
сприяв би покращенню родючості ґрунту.
Результати досліджень. Важливим моментом при проведенні
досліджень є визначення продуктивності трав’яного агроценозу
залежно від тривалості його використання. У середньому за 20072008 рр. (табл.1) урожайність сухої маси лядвенцю рогатого першого
року використання за 2 укоси на варіанті без добрив становила 85,6
ц/га. Приріст продуктивності від внесених добрив був достовірний у
порівнянні з контролем і складав 8,3 – 15,8 ц/га сухої маси. Істотний
приріст (4,4 – 7,4 ц/га) отримано у посівах першого року використання
при внесені технічного азоту (N30) на фоні фосфорно-калійних добрив.
У посівах другого року використання на названих варіантах приріст був
у межах найменшої істотної різниці. Підвищення дози калію до 120 кг/
га д.р. очікуваного ефекту не дало як у поєднанні з азотом (N30), так і без
його внесення.
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Висновки. Внесення мінеральних добрив у нормі Р60К90 з проведенням
передпосівної інокуляції насіння сприяло кращій реалізації біологічного
потенціалу сортів конюшини лучної. При цьому в підпокривних посівах
урожайність зеленої маси становила 31,14-32,97 т/га а вихід сухої речовини
– 6,29-6,61 т/га.
За сприятливих умов вирощування, при дворічному використанні
конюшини лучної в ґрунті накопичується 4,06-4,08 т/га сухої маси коренів,
що містить 83,7-84,3 кг азоту, 24,4-24,5 кг фосфору та 51,1-51,4 кг калію.

4

Варіанти досліду

N60Р60К90
Варіанти досліду: 1 – без підживлення; 2 – підживлення у фазі бутонізації; 3 – підживлення у фазі зелених бобів; 4 – підживлення у фазі бутонізації + підживлення у фазі зелених бобів
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Рис. 1. Вплив системи удобрення на зону плодоношення бобів
кормових (у середньому за 2006-2008 рр.)
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Внесення стартових (N30) і середніх (N60) доз азотних добрив на
фосфорно-калійному фоні (Р60К90) також забезпечило приріст урожаю зерна бобів кормових у порівнянні з ділянками, де вносили Р 60К 90. Він
відповідно складав 0,24 та 0,61 т/га.
Висновки. В умовах правобережного Лісостепу України встановлено, що показники індивідуальної продуктивності мають складний
функціональний зв’язок із величиною урожаю зерна бобів кормових та
суттєво залежать від системи удобрення, що включає внесення мінеральних
добрив та застосування позакореневого підживлення рідким добривом
еколист стандарт. У середньому за роки досліджень (2006-2008 рр.) рівень
урожайності зерна бобів кормових складав 3,67 т/га на варіанті, де вносили середні дози азотних добрив (N60) на фосфорно-калійному фоні (Р60К90)
та застосовували позакореневе підживлення рідким добривом еколист
стандарт у фазах бутонізації та зелених бобів.
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Максимальних показників нагромадження кореневої маси рослини
конюшини лучної досягнуть за підпокривного вирощування із внесенням
мінеральних добрив у нормі Р60К90 та проведення передпосівної інокуляції
насіння. Конюшина лучна сорту Спарта, в другому році життя, забезпечила
накопиченню 4,06 т/га сухої маси кореневих решток, з вмістом в них NO2
- 83,7 кг, P2O5 - 24,4 кг, K2O - 51,1 кг. Тоді як, вирощування конюшини
лучної сорту Анітра, за аналогічних умов, сприяло накопиченню 4,08 т/
га сухої маси кореневих решток, з вмістом в них NO2 – 84,3 кг, P2O5 – 24,5
кг, K2O – 51,4 кг.
Застосування повного мінерального удобрення в нормі N60Р60К90 з
проведенням передпосівної інокуляції насіння конюшини лучної сприяло
накопиченню дещо меншої кореневої маси, в порівнянні з внесенням лише
фосфорно-калійних добрив. Так, підпокривне вирощування конюшини
лучної сорту Спарта сприяло формуванню 3,92 т/га сухої маси кореневих
решток, з виходом мінеральних елементів NO2 – 81,0 кг, P2O5 – 23,7 кг, K2O
– 50,0 кг. Вирощування конюшини лучної сорту Анітра на цьому ж фоні
живлення, забезпечило накопичення кореневих решток масою 3,94 т/га, з
вмістом в них NO2 – 81,4 кг, P2O5 – 23,8 кг, K2O – 50,2 кг.
Вже відомо про рівень тісноти зв’язків листостеблової маси
конюшини лучної з кореневою системою. Виявлені нами залежності
подані на рисунках. Зокрема, рівняння лінійної регресії будуть мати такий
вигляд:
1) у = 10,491х – 11,672 R2=0.86;
де у – урожайність зеленої маси, х – маса кореневої системи.
2) у = 1,8162х – 1,1743 R2=0.81;
де у – вихід сухої речовини, х – маса кореневої системи.
Складені рівняння лінійної регресії дають можливість прогнозувати
урожайність листостеблової маси та вихід сухої речовини в залежності
від маси кореневої системи конюшини лучної. На високу величину
достовірності вказують коефіцієнти множинної регресії R2=0,86 та
R2=0,81.
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лення існуючих елементів технологій вирощування люпину вузьколистого
на основі оптимізації умов мінерального живлення в умовах правобережного Лісостепу України має важливе народногосподарське значення та
потребує відповідного наукового обґрунтування.
Методика досліджень. Польові дослідження з вивчення питань
впливу мінеральних добрив на продуктивність сортів люпину вузьколистого Кристал та Міртан упродовж 2005-2007 рр. проводились на базі
лабораторії польового кормовиробництва Інституту кормів УААН.
У досліді вивчали дію та взаємодію трьох факторів: А – сорт, В – норми 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., протягом вегетаційного
періоду люпину вузьколистого випало 433 мм опадів, що було на 84-148
мм більше ніж за інші роки досліджень і середню багаторічну норму
опадів.
Результати досліджень. Одержані результати досліджень за 20052007 рр. свідчать про істотний вплив мінеральних добрив на процеси росту, розвитку та формування продуктивності сортів люпину вузьколистого
Кристал та Міртан. Встановлено, що максимальний рівень урожайності
зерна у сорту Кристал – 2,97 т/га отримано на варіантах досліду, де застосовували мінеральні добрива у нормі N 60 Р 60 К 90 та проводили два
позакореневі підживлення Кристалоном коричневим (4 кг/га) у фазах
бутонізації та початку наливання насіння, що було на 0,90 т/га більше
порівняно із варіантами без внесення мінеральних добрив (табл. 1).
Аналогічні залежності впливу мінеральних добрив на формування
урожайності зерна відмічено і у сорту Міртан. Однак, рівень та одержані
прирости врожайності зерна були меншими ніж у сорту Кристал.
Слід відмітити, що крім досліджуваних норм мінеральних добрив та
позакореневих підживлень Кристалоном коричневим, суттєвий вплив на
урожайність зерна сортів люпину вузьколистого, мали гідротермічні умови окремих років. Так, у 2005 р. рівень урожайності зерна люпину вузьколистого залежно від варіанта досліду коливався у таких межах: у сорту
86
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1. Продуктивність травостоїв конюшини лучної, т/га
(у середньому за 2007-2008 рр.)
Сорти

Рівні живлення
без добрив
інокуляція

Спарта
Р60К90 + інокуляція
N60Р60К90 + інокуляція
без добрив
інокуляція
Анітра
Р60К90 + інокуляція
N60Р60К90 + інокуляція
НІР 05 (т/га)

безпокривно
підпокривно
безпокривно

Урожайність
листостеблової
маси
21,03
21,76
21,81

підпокривно

22,33

4,63

безпокривно
підпокривно
безпокривно
підпокривно
безпокривно
підпокривно
безпокривно
підпокривно
безпокривно
підпокривно
безпокривно
підпокривно

30,20
31,14
27,37
28,13
22,34
23,20
23,14
23,82
32,06
32,97
29,01
29,86

6,24
6,29
5,47
5,57
4,79
4,88
4,87
4,92
6,59
6,61
5,79
5,90

1,31

0,27

Спосіб
вирощування

Вихід сухої
речовини
4,53
4,59
4,61

Дослідженнями багатьох науковців встановлено, що в орному шарі
ґрунту (0-20 см) міститься близько 80 % загальної маси кореневої системи
конюшини лучної, тому цю специфічну ознаку ми взяли за основу при
проведенні польових досліджень.
Аналіз відібраних зразків показав, що у підпокривних посівах
накопичується найбільша маса кореневих решток конюшини лучної
(табл. 2). На нашу думку це пов’язано з тим, що після покривної культури
залишаються коренестерньові рештки, які в ході біологічних процесів
розкладаються і збагачують ґрунт поживними речовинами. Крім того, на
місці кореневої маси ячменю ярого залишаються пустоти, що сприяють
проникненню повітря в глибші шари ґрунту. Це в свою чергу сприяє
активізації азотфіксуючих бактерій.
Найменшою продуктивністю по накопиченню кореневих решток
та поживних елементів у ґрунті відзначився варіант без використання
мінеральних добрив та без застосування інокуляції насіння. Відмічено,
що при підпокривному вирощуванні конюшини лучної сорту Спарта
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варіантах, які відповідно складали: у сорту Кристал – 2,39-3,64 т/га, у сорту Міртан – 2,21-3,12 т/га. Найнижча врожайність зерна люпину вузьколистого за роки досліджень була у 2007 р.: у сорту Кристал – 1,54-2,15 т/
га, у сорту Міртан – 1,20-1,68 т/га. Отже, за роки проведення наших
досліджень, кращі гідротермічні умови для формування максимальної
продуктивності агрофітоценозів люпину вузьколистого складались у
2006 р.
Висновки. Таким чином, оптимізація умов мінерального живлення
за рахунок застосування мінеральних добрив у нормі N60P60K90 в поєднанні
з двома позакореневими підживленнями Кристалоном коричневим (4 кг/
га) у фазах бутонізації та початку наливання насіння, забезпечує формування найвищої продуктивності сортів люпину вузьколистого Кристал та
Міртан у правобережному Лісостепу України.
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до 208 кг азоту, 48-74 кг фосфору і 73-109 кг/га калію, що еквівалентно
надходженню 392-595 кг/га аміачної селітри, 96-108 кг подвійного
суперфосфату і 163-243 кг/га калійної солі [3].
Інші дослідники встановили, що за ротацію сівозміни ячмінь з
підсівом конюшини – конюшина – озима пшениця в ґрунті накопичується
400-450 кг/га гумусу, більша частина якого формується за рахунок
конюшини лучної [4].
У своїх дослідах Т. А. Гаитов відмічає, що процеси, які відбуваються
у вегетуючих органах, не слід розглядати без зв’язку з функцією підземної
частини рослин. Оскільки, чим більший об’єм і протяжність кореневої
системи, тим більша урожайність зеленої маси [5].
Отже, добре розвинена коренева система конюшини лучної сприятиме
ефективному використанню поживних елементів та вологи з ґрунту. Тому
створення сприятливих умов для росту і розвитку кореневої системи,
за рахунок оптимізації умов мінерального живлення, використання
інокулянта, способу вирощування, дасть змогу в повній мірі реалізовувати
біологічний потенціал сортів конюшини лучної.
Методика досліджень. Процеси формування листостеблової та
кореневої маси сортів конюшини лучної за різних рівнів мінерального
живлення в покривних і безпокривних посівах вивчали на базі Інституту
кормів УААН у 2006-2008 роках.
Дослідження проводили на сірих лісових середньо суглинкових
ґрунтах, орний шар яких характеризувався такими показниками: рН
(сольове) – 5.3, вміст гумусу – 2.0 %, легкогідролізованого азоту – 65,
рухомого фосфору – 108, доступного калію – 120 мг на 1 кг ґрунту.
Схема досліду передбачала вивчення дії та взаємодії трьох факторів:
А-сорт, В - рівні живлення, С - спосіб вирощування. Співвідношення цих
факторів 2:4:2. Площа облікової ділянки – 50м2. Повторність досліду –
триразова.
Для проведення досліджень було взято сорти інтенсивного типу
конюшини лучної Спарта та Анітра з нормами висіву – 9 млн. схожих
насінин на гектар.
За контроль було взято варіант без внесення мінеральних добрив
та передпосівної інокуляції насіння. Дослідні варіанти передбачали
інокуляцію насіння бактеріальним препаратом (Мікрогумін виробництва
Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН ) із застосуванням
нульового, часткового та повного забезпечення рослин конюшини лучної
мінеральними елементами.
Схема досліду передбачала підпокривне та безпокривне вирощування
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рослині відмирає бадилля, що спричинює припинення накопичення фотосинтетичних пластичних речовин та загнивання бульб при зберіганні,
внаслідок чого врожай знижується на 50 і більше відсотків [5].
Таким чином, в сучасних умовах господарювання значного поширення набуває вирощування стійких сортів картоплі, наділених природним
імунітетом як до окремого шкідливого організму, так і комплексною
стійкістю.
Умови проведення досліджень. Дослідження проводили протягом
2006-2008 рр. на природному фоні в коротко ротаційній сівозміні (попередник – озима пшениця) дослідного поля кафедри рослинництва та
технологій Вінницького ДАУ. Дослід закладений на сірих лісових ґрунтах
середньо суглинкового механічного складу із вмістом гумусу 2,4%, рНkcl =
5,8, Нг = 4,1 мг. екв. на 100 г ґрунту, S = 15,3 мг. екв. на 100 г ґрунту; V =
78,9%.
В основне удобрення картоплі під зяблеву оранку було внесено повне
мінеральне живлення N60Р60К60. Спосіб посадки – гребеневий з площею
живлення рослин 70×25 см. Ділянки дворядкові.
Для знищення бур’янів у посівах картоплі вносили Тітус 25 в. г., 50
г/га + ПАР Тренд 90 за 1-2 дні до появи сходів, (проти однорічних та
багаторічних злакових і дводольних бур’янів), а через два тижні – Таргу
Супер 10 к. е., 3 л/га (проти однорічних та багаторічних злакових бур’янів).
Перед підгортанням картоплі, коли культурні рослини мали висоту 15–20
см, було проведено підживлення аміачною селітрою N30.
Спостереження та обліки виконували протягом вегетації рослин на
25 маркованих кущах від початку пошкоджень колорадським жуком та
з’явлення перших симптомів ураження фітофторозом через кожних 10
днів і до відмирання бадилля згідно “Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з картоплею ” [6].
Результати досліджень. Наші дослідження були спрямовані на виявлення природної стійко сті до фітофторозу та першочергової
сприйнятливості рослин до заселення колорадським жуком у 22 сортів
картоплі української й 20 сортів голландської селекції різних груп
стиглості (табл. 1).
Більшість стійких до пошкодження колорадським жуком сортів
картоплі мали антоціанове забарвлення стебла, листків і квітів та
відзначались потужним ростом листостебельної маси, що надавало їм
природної стійкості до даного шкідника. Серед сортів української та
голландської селекції високу стійкість мали ранньостиглі – Загадка,
Мелодія, Повінь, Веснянка, Impala, Picasso; середньоранні – Поляна,
90
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У той же час, найбільший вихід валової енергії (9971 мДж/га)
отримано при бактеризації насіння сорту Анітра штамом Rh. lеguminosarum
bv. trifolii 20 у складі поліфункцінального комплексу мікроорганізмів
E. nimipressuralis 32-3 і P. polymyxa 6М, що на 2210 мДж/га більше при
порівнянні із результатами, отриманими на контролі. При моноінокуляції
новими штамами найвищий вихід валової продукції (9185 мДж/га)
отримано при застосуванні штаму Rh. lеguminosarum bv. trifolii 20.
Найвищий рівень енергетичної ефективності 2,50 було відмічено
при інокуляції насіння конюшини поліфункціональним комплексом
мікроорганізмів на основі штаму Rh. trifolii 20, що на 0,67 більше при
порівнянні із спонтанною інокуляцією місцевими ризобіями на контролі.
При моноштамовій інокуляції штамом 20 коефіцієнт енергетичної
ефективності 2,30, зріс на 0,47 при порівнянні з результатами на
контролі.
Висновки. Найвищий рівень енергетичної ефективності забезпечує
технологія вирощування конюшини лучної сорту Анітра на зелену масу,
яка передбачає застосування штаму Rh. trifolii 20, особливо у складі
поліфункціонального комплексу мікроорганізмів, відповідно 2,30 і 2,50.
Тому, найбільш перспективною є технологія, яка передбачає обробку
насіння поліфункціональним комплексом мікроорганізмів, який містить
Rh. trifolii 20, E. nimipressuralis 32-3 та P. polymyxa 6М, адже енерговитрати
на виробництво менші, а коефіцієнт енергетичної оцінки, навпаки,
вищий.
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Найбільше уражувались фітофторозом (табл. 2) ранньостиглі сорти
Мелодія, Подолянка, Повінь, Kuras; середньоранній – Світанок київський;
середньостиглий – Marlen; середньопізні – Arielle, Arrow.

Групи
стиглості

ранньостигла

Стійкість*

Українська селекція

висока

Загадка.
Дніпрянка, Веснянка,
Серпанок.
Мелодія, Подолянка,
Повінь.

середня
низька

середньорання

висока

Забава.

середня
низька

Обрій, Поляна, Фантазія.
Світанок київський.
Багряна, Лелека,
Віринея, Луговська,
Слов’янка, Явір.

висока
середньостигла

середньопізня

середня

Билина, Лілея.

низька
висока

–
Промінь, Червона рута.

середня

–

низька

–

Рис. Вплив інокуляції насіння біопрепаратами на урожайність конюшини лучної
(у середньому за 2004-2006 рр.)

2. Порівняльна характеристика сортів картоплі української
та голландської селекції за стійкістю до фітофторозу, у
середньому за 2006-2008 рр.
Голландська
селекція
Impala, Picasso.
Provento.
Kuras.
Romano, Sante,
Kondor, Raja.
Cosmos, Roko.
–
Marfona.
Mustang, Kuroda,
Nomade.
Marlen.
–
Riviera, Amorosa,
Virgo.
Arielle, Arrow.

Примітка: * стійкість: висока – до 10%, середня – 10-25%, низька – більше
25%.

На стійких до хвороби сортах: ранньостиглих – Загадка, Impala,
Picasso; середньоранніх – Забава, Romano, Sante, Kondor, Raja; середньостиглих – Багряна, Лелека, Віринея, Луговська, Слов’янка, Явір, Marfona
та середньопізніх – Промінь, Червона рута ознаки ураження були помітні
на 14-19 днів пізніше від сприйнятливих. Цю здатність слід враховувати
при проведенні захисних заходів. Слід відмітити, що в українській селекції
відносну стійкість до фітофторозу мають середньостиглі та середньопізні
сорти, а в голландській – ранньостиглі й середньоранні.
Висновки. Найменшого пошкодження колорадським жуком серед
сортів української селекції зазнавали – Загадка, Мелодія, Повінь, Веснянка,
92
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УРОЖАЙНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЛІЙНИХ ТА
КОРМОВИХ КУЛЬТУР У РІЗНОРОТАЦІЙНИХ
СІВОЗМІНАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Для умов південного Степу визначено кращі попередники соняшнику,
ріпаку озимого, гороху і кукурудзи. Важливого значення набуває введення
у різноротаційні сівозміни поля сумішки вико-вівсяної. Вона не лише дає
додаткову продукцію зеленої маси, а й має велике агротехнічне значення
у відновленні доступної вологи у глибоких шарах ґрунту після соняшнику,
покращує фіто санітарний стан ґрунту і посівів, створює гарні умови для
наступної культури сівозміни – пшениці озимої.
Вирішення проблеми збільшення виробництва високоякісної
сільськогосподарської продукції за умови збереження екологічного стану
довкілля та підвищення рівня родючості ґрунтів було і залишається ключовим завданням для сільського господарства України [4].
Основним заходом щодо припинення й запобігання розвитку негативних процесів та кризових явищ у землеробстві є науково обґрунтоване
розміщення сільськогосподарських культур у сівозмінах [5]. Завдяки
раціонально побудованій сівозміні, з урахуванням особливостей дії та
післядії сільськогосподарських культур, продуктивніше використовуються угіддя, добрива, краще реалізуються потенційні можливості сортів
рослин, знижується забур’яненість, зменшується дія шкідників та хвороб
у посівах сільськогосподарських культур із мінімальним використанням
хімічних препаратів [3].
Ефективність вирощування сільськогосподарських культур у значній
мірі залежить від попередника, який впливає на агрохімічні, агрофізичні й
біологічні властивості ґрунту, а також на ріст і розвиток наступних
сільськогосподарських культур [4]. Кращим є попередник, який залишає
ґрунт чистим від бур’янів, хвороб і шкідників із достатньою кількістю в
94
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ВПЛИВ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
МІКРООРГАНІЗМІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ
КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА
ЕНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Наведено дані про те, що інокуляція насіння конюшини лучної перед
посівом мікробними препаратами азотфіксуючих, фосфатмобілізуючих
бактерій і антагоністів фітопатогенної мікрофлори сприяє утворенню
активної симбіотичної системи Rhizobium trifolii - Trifolium pratense L. і
забезпечує високий рівень енергетичної ефективності.
Ключові слова: інокуляція, азотфіксуючі, фосфатмобілізуючі
бактерії, антагоністи фітопатогенів, симбіотична система.
На даний час у період економічної та енергетичної кризи в
Україні внаслідок різкого зниження використання хіміко – техногенних
ресурсів, актуальною проблемою сільськогосподарського виробництва
є забезпечення рослин азотом, фосфором та захист від фітопатогенних
мікроорганізмів [3]. Одним із напрямків вирішення даної проблеми є
застосування мікробних препаратів, створених на основі активних штамів
азотфіксуючих, фосфор мобілізуючих мікроорганізмів та антагоністів
фітопатогенів, які здатні забезпечити рослини азотом, фосфором та
сприяти захисту рослин від фітопатогенів.
Застосування біопрепаратів для передпосівної бактеризації насіння
супроводжується стабілізацією біоценотичних зв’язків в екосистемі,
збереженням і відновленням родючості ґрунтів, покращанням екологічного
стану довкілля [4], підвищенням урожайності сільськогосподарських
культур та малими енергетичними затратами.
Мета досліджень визначити енергетичну доцільність передпосівної
інокуляції насіння конюшини лучної сорту Анітра новими
виділеними штамами Rhizobium lеguminosarum bv. trifolii та їх у складі
поліфункціонального комплексу мікроорганізмів E. nimipressuralis 32-3
і P. polymyxa 6М, у порівнянні зі спонтанною інокуляцією місцевими
ризобіями.
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1. Урожайність і продуктивність соняшнику залежно від
попередників у різноротаційних сівозмінах ОДАУ, у
середньому за 2002-2007 рр.

2
3
4
5
6
7
8

Пшениця
озима
Пшениця
озима
Пшениця
озима
Ячмінь
озимий
Пшениця
озима
Ячмінь
озимий
Пшениця
озима
Пшениця
озима

Вихід продукції, т/га
кормо
перепротеїнові травний
одиниці
протеїн

основна

побічна

зернові
одиниці

кормові
оди ниці

2.56

5.31

5.92

1.58

3.24

0.48

2.47

5.26

5.74

1.54

3.16

0.48

однієї
рослини, г

г/м2

Повітряно-суха маса
бур’янів
г/м2

Урожайність
зерна, т/га

однієї
рослини, г

Зниження
урожайності
порівняно з
контролем
т/га

%

0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,10

0,00

0,0

1

13,3

13,3

4,1

4,1

6,07

0,03

0,6

2

25,1

12,6

8,2

4,1

6,01

0,09

1,4

5

44,0

8,8

17,8

3,6

5,94

0,16

2,6

10

69,1

6,9

30,1

3,0

5,76

0,34

5,8

15

101,4

6,7

40,7

2,7

5,57

0,53

8,8

20

130,4

6,6

49,0

2,5

5,36

0,74

12,3

25

157,8

6,3

56,9

2,3

5,21

0,89

14,8

50

230,9

4,6

86,2

1,7

4,98

1,12

18,5

100

358,6

3,6

138,8

1,4

4,54

1,56

25,7

НІР05 т/га 0,21

3. Шкідливість C. аlbum у посівах кукурудзи на зерно
(у середньому за 2006-2008 рр.)

2.38

5.10

5.52

1.48

3.04

0.46

2.35

5.31

5.48

1.50

3.06

0.46

2.36

5.21

5.50

1.48

3.04

0.46

Сира маса бур’янів

Повітряно-суха маса
бур’янів

Урожайність
зерна, т/га

г/м2

однієї
рослини, г

0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,10

0,00

0,0

1

61,5

61,5

27,5

27,5

6,07

0,03

0,5

2

104,7

52,4

47,9

24,0

6,03

0,07

1,1

5

174,4

34,9

78,9

15,8

5,97

0,13

2,2

10

231,8

23,2

104,2

10,4

5,93

0,17

2,8

15

278,6

18,6

126,3

8,4

5,82

0,28

4,7

20

349,5

17,5

156,6

7,8

5,66

0,44

7,4

25

417,4

16,7

188,4

7,5

5,51

0,59

9,8

50

615,4

12,3

279,7

5,6

5,29

0,81

13,3

100

867,7

8,7

391,2

3,9

4,75

1,35

22,2

г/м2

однієї
рослини, г

Зниження
урожайності
порівняно з
контролем
т/га

%

Куряче просо

2.26

5.18

5.30

1.44

2.96

0.44

2.36

5.32

5.52

1.50

3.07

0.46

2.23

5.25

5.24

1.44

2.94

0.44

У середньому за 2002-2007 рр. досліджень урожайність основної
продукції (насіння) після зазначених попередників була в межах 2.23-2.56
т/га, а побічної продукції (стебел) – 5.10-5.32 т/га. Слід відмітити, що
тенденцію до підвищення урожайності насіння соняшнику до 2.38-2.56 т/
га спостерігали у сівозмінах з наявністю парів чорних, де попередником
96

Сира маса бур’янів

Куряче просо

Кількість
бур’янів, шт./м2

1

Попередник

№
сівозміни

Урожайність, т/га

2. Шкідливість E. cruss-galli у посівах кукурудзи на зерно
(у середньому за 2006-2008 рр.)
Кількість
бур’янів, шт./м2

соняшник – Одеський 123, вика яра – Білоцерківська 34, овес – Мирний.
Повторення досліду – триразове, варіанти розміщені послідовно, посівна
площа ділянки 588 м2, облікова – 100. Агротехніка, захист рослин від
шкідників, хвороб та бур’янів у досліді загальноприйняті й рекомендовані
для зони проведення досліджень.
Результати досліджень. Соняшник – основна технічна культура
Степу і займає у цій зоні великі посівні площі, дає можливість отримувати
високі врожаї та є економічно вигідною культурою. Соняшник розміщували
в усіх восьми варіантах експериментальних різноротаційних сівозмін
після пшениці озимої та ячменю озимого (табл. 1).
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розміщення цієї культури в шести варіантах різноротаційних сівозмін
після гороху, пшениці озимої та ячменю озимого (табл. 2).

№
сівозміни
2
3
5
6
7
8

Попередник

2. Урожайність та продуктивність ріпаку озимого залежно від
попередників у різноротаційних сівозмінах ОДАУ, у
середньому за 2002-2007 рр.

Горох
Ячмінь
озимий
Горох
Ячмінь
озимий
Пшениця
озима
Ячмінь
озимий
Ячмінь
озимий
Горох

Урожайність, т/га

Вихід продукції, т/га

основна побічна

кормо
зернові кормові
перетравпротеїнові
одиниці одиниці
ний протеїн
одиниці

3.45

9.96

7.90

4.83

5.85

0.69

2.90

9.43

6.74

4.38

5.20

0.60

3.38

9.78

7.74

4.74

5.74

0.68

3.01

9.79

7.00

4.54

5.40

0.62

3.10

9.69

7.18

4.56

5.46

0.64

3.06

9.82

7.09

4.57

5.45

0.63

2.99

9.78

6.96

4.52

5.38

0.62

3.31

9.67

7.58

4.66

5.64

0.66

У середньому за 2002-2007 рр. досліджень урожайність основної
продукції ріпаку озимого – насіння, залежала від попередників і значно
коливалась від 2.90 до 3.45 т/га. Серед попередників перевагу мав горох,
після якого у сівозмінах 2, 3, 8 зібрано насіння відповідно 3.45, 3.38, 3.31
т/га, тоді як після ячменю озимого у сівозмінах 3, 5, 7, 8 – 2.90, 3.01, 3.06,
2.99, а після пшениці озимої – 3.10 т/га.
Аналізуючи продуктивність ріпаку озимого в окремі роки, відмічено
залежність від умов зимування та температурного режиму і кількості
опадів у весняно-літній період його росту і розвитку. У сприятливому
за погодними умовами 2004 р. отримано найвищий урожай основної
продукції (насіння) – 4.23-4.70 т/га і побічної продукції (соломи) – 13.714.8 т/га. Дещо гіршими за погодними умовами були 2002 р., коли зібрали
3.42-3.83 т/га насіння і 11.3-12.5 т/га соломи; 2005 р. – відповідно 3.223.90 і 11.0-12.0 т/га; 2007 р., коли урожайність знизилась відповідно до
2.52-3.27 і 9.17-10.7 т/га. У несприятливий з низькою температурою
98
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1. Динаміка появи сходів бур'янів в посівах кукурудзи на
зерно у короткоротаційній сівозміні, шт./м2, (в середньому за
2006-2008 рр.)
Види бур'янів

Травень Червень

E. cruss-galli L.
S. glauca L.
G. рarviflora L.
C. аlbum L.
A. retroflexus L.
S. media L.
C. bursa pastoris L.
M. perforata L.
T. arvensе L.
V. arvensis L.
P. major L.
P. lancetolata L.
C. arvensis L.
C. arvense L.
S. leraceus L.
S. vulgaris
A. vulgaris L.
P. scambrum
Всього бур'янів

14,6
14,9
21,6
6,7
3,5
8,1
3,0
1,6
1,7
2,7
1,5
0,0
0,4
0,7
0,1
1,2
0,0
0,0
82,4

59,0
95,3
58,6
25,5
23,2
17,6
14,1
9,4
9,8
14,7
2,7
1,7
3,1
2,9
0,4
7,6
0,0
0,2
346,2

Липень
5,8
3,0
12,8
1,6
1,4
1,0
1,2
2,1
0,5
0,1
0,0
0,2
0,6
1,1
0,3
3,7
0,2
0,2
35,9

Всього за
Серпень Вересень вегетацію
по видах
2,7
2,0
84,1
3,5
1,4
118,0
8,8
14,9
116,7
1,0
0,7
35,5
0,5
0,0
28,6
0,5
3,0
30,2
2,4
0,9
21,7
1,8
0,6
15,5
1,7
0,0
13,7
0,2
0,0
17,8
0,8
0,2
5,2
0,2
0,0
2,1
0,3
0,0
4,4
0,2
0,0
4,9
0,0
0,0
0,8
0,4
0,0
12,8
0,6
0,3
1,1
0,0
0,0
0,4
25,5
23,9
513,8

Також, наші дослідження показали, що вплив E. cruss-galli L. та C.
аlbum L. на ріст і розвиток кукурудзи по роках значно відрізнявся. Найменшу
шкідливість бур’яни проявили у 2007 році, істотне зниження урожайності
відмічено при наявності у посівах 15 шт./м2 рослин E. cruss-galli L., а C.
аlbum L. - 20 шт./м2, тоді як у 2006 та 2008 році при 10 шт./м2 та 15 шт./м2
відповідно. Це можна пояснити погодними умовами, що склалися у даний
період. Так, у 2007 році на початкових етапах росту у травні-червні місяці
опадів випало на 91,7 мм менше від середньобагаторічних показників, а
температура вища на 6,3 °С. Це обумовило пізню появу сходів бур'янів (на
14 день після появи сходів кукурудзи), які знаходились в пригніченому
стані. Оскільки кукурудза посухостійка культура, а E. cruss-galli L.та
C. аlbum L. гігрофіли забезпечило активне наростання біологічної маси
культури та підвищення конкурентоспроможності.
У середньому за роки досліджень урожайність культури становила
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де урожайність зерна гороху знизилась до 1.94-2.00 т/га. Вищий рівень
врожайності гороху після пшениці озимої, ніж після соняшнику,
зумовлено більшими запасами вологи під цією культурою. Цінність
просапних культур, як попередників для гороху, не однакова. Кращим з
них є кукурудза. Негативною особливістю соняшнику, як попередника, є
те, що після нього посіви гороху засмічуються сходами падалиці.
3. Урожайність, продуктивність гороху, кукурудзи та сумішки
вико-вівсяної залежно від попередників у різноротаційних
сівозмінах ОДАУ, у середньому за 2002-2007 рр.
Урожайність, т/га

Попередник

№
сівозміни

основна побічна

Вихід продукції, т/га

зернові
одиниці

кормові
одиниці

Кормо
перетравпротеїнові
ний
одиниці
протеїн

Горох
2
3
4
7
8

Пшениця
озима
Пшениця
озима
Пшениця
озима
Соняшник
Соняшник

2.39

3.38

3.85

3.78

4.74

0.57

2.33

3.36

3.77

3.70

4.64

0.56

2.21

3.28

3.58

3.54

4.42

0.54

2.00
1.94

3.14
3.31

3.28
3.20

3.24
3.22

4.06
4.02

0.48
0.48

6.88
3.64
6.04
Сумішка вико-вівсяна
4.24
4.74
4.00
4.46

4.72

0.34

5.26
4.94

0.58
0.54

Кукурудза
5

Соняшник

2.60

6
7

Соняшник
Соняшник

33.9
31.9

Рівень урожайності гороху зумовлюється погодними умовами
і, зокрема, кількістю опадів у період вегетації рослин. Аналізуючи
врожайність гороху в окремо взяті роки можна зробити висновок, що
найбільш сприятливими за погодними умовами були 2004, 2006 рр., коли
отримано найвищу врожайність зерна відповідно 2.28-2.75 і 2.60-3.01 т/га,
а соломи – 3.42-3.58 і 3.68-3.79 т/га.
У несприятливі екстремальні за погодними умовами 2003, 2007
рр. урожайність зерна знизилась відповідно до 1.10-1.94 і 1.53-1.90 т/га,
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зелений - Setaria viridis, вівсюг звичайний - Avena fatua. Значну проблему
представляють кореневищні та коренепаросткові бур’яни: пирій повзучий
- Agropyron repens, гірчак повзучий – Acroption repens, будяк польовий
– Cirsium arvensis, осот жовтий – Sonchus arvensis, березка польова –
Convolvulus arvensis, та двосім’ядольні: щириця звичайна - Amaranthus
refroflexus, лобода біла - Chenopodium album, паслін чорний – Solanum
nigrum, підмаренник чіпкий – Galium Aparine, різні види ромашок [2].
Шкідливість бур’янів у посівах кукурудзи є надзвичайно високою.
Завдяки цілому ряду біологічних особливостей, бур’яни значно краще
переносять несприятливі умови. Вони виносять з ґрунту 180-200 кг/га
азоту або калію, 30-80 кг/га фосфору і здатні знижувати урожайність на
30-50% і більше [7].
Саме тому розробка та впровадження ефективної системи захисту
посівів кукурудзи від бур'янів є важливим елементом технології
вирощування, першочергове місце в якій відведене використанню
гербіцидів [4]. Проте потенційна небезпека забруднення ґрунтових та
поверхневих вод, зростання вимог до охорони навколишнього середовища
потребує зменшення обсягів їх застосування [10]. Також, останніми
роками зросла кількість повідомлень про появу стійких до гербіцидів
біотипів бур'янів серед чутливих популяцій [3]. Більше того, деякі біотипи
бур'янів є стійкими проти впливу не одного, а різних за механізмом дії
гербіцидів [5,8].
Тому виникає необхідність у вивченні динаміки появи сходів та
встановлення порогів шкідливості найбільш поширених видів бур'янів у
посівах кукурудзи.
Методика та умова проведення досліджень. Досліди проводили
протягом 2006-2008 років у дослідному господарстві „Бохоницьке»
Інституту кормів УААН на полях лабораторії захисту рослин за
загальноприйнятими методиками. Ґрунт дослідного поля - сірий лісовий
середньосуглинковий за механічним складом з такими показниками орного
шару, вміст гумусу - 2,2-2,4%; рН (сольове) - 5,2-5,4; гідролізованого азоту
(за Корнфілдом) - 9,0-11,2; рухомого фосфору (за Чириковим) - 12,1-14,2
та обмінного калію (за Чириковим) - 8,1-11,6 мг на 100 г ґрунту. Кукурудзу
гібриду Монументаль висівали широкорядним способом. Норма висіву –
80 тис. схожих насінин на 1 га. Сходи бур’янів підраховуються через кожні
7 днів кількісно-видовим методом на чітко зафіксованих ділянках площею
0,25 м2 в 24-х місцях. Щільність бур'янів формували після появи сходів
культури шляхом видалення вручну зайвих рослин у відповідності до схеми
досліду. Сходи бур'янів, які з'являлися протягом вегетації, знищували.
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після соняшнику (табл. 3). У середньому за 2002-2007 рр. досліджень
урожайність основної продукції (зерна) кукурудзи становила 2.60 т/га, а
побічної (стебел) – 6.88 т/га.
Кукурудза значною мірою реагувала на кількість опадів у окремо взяті
роки досліджень. Підвищення врожайності основної продукції (зерна)
кукурудзи після соняшнику до 4.60 т/га і побічної продукції (стебел) – до
10.1 т/га отримано у сприятливому за погодними умовами 2004 р. Про
велике значення опадів свідчать дані несприятливого посушливого 2007
р., коли урожайність зерна цієї культури знизилась до 1.11, а стебел – до
4.28 т/га. Проміжне місце за урожайністю кукурудзи належало 2002, 2003,
2005, 2006 рр. Урожайність за ці роки коливалась у межах 2.00-2.65 зерна
і 6.00-7.08 т/га стебел.
Виявлено прямо пропорційну залежність загальної продуктивності
кукурудзи за збором зернових, кормових, кормо протеїнових одиниць і
перетравного протеїну до урожайності основної та побічної продукції за
роками досліджень. У середньому за шість років проведення досліджень
загальна продуктивність кукурудзи після соняшнику становила: зернових
одиниць – 3.64, кормових – 6.04, кормо протеїнових – 4.72, перетравного
протеїну – 0.34 т/га.
Сумішка вико-вівсяна відноситься до ранніх ярих сумішок, яку
частіше висівають у паровому полі польових сівозмін, як парозаймаючу
культуру і попередник озимих культур. Економічно вигідно засівати
частину парового поля культурами, які звільняють поле до початку строків
сівби озимих культур. Тому, навіть у Степу, близько половини площі
озимих культур доцільно розміщувати після зайнятих парів. Сумішку
вико-вівсяну збирають у кінці весни-на початку літа.
Урожайність озимих культур після вико-вівсяної сумішки, у зайнятому
пару залежить від строків збирання парозаймаючої культури і довжини
періоду до сівби озимих, кількості атмосферних опадів, які випали за цей
період, строків та якості обробітку ґрунту, кількості і складу добрив з
урахуванням попередників. У зв’язку з цим схемою досліду передбачено
розміщення сумішки вико-вівсяної після соняшнику у зерно просапних –
чотирипільній сівозміні 6 та шестипільній сівозміні 7 (табл. 3).
У середньому за 2002-2007 рр. проведення досліджень отримано
високий урожай зеленої маси. У чотирипільній зерно просапній сівозміні 6
урожайність зеленої маси була вищою на 2.0 т/га, ніж у шестипільній зерно
просапній сівозміні 7. Тобто зменшення ротаційного періоду сівозміни з 6 до
4 років позитивно впливає на урожайність сумішки вико-вівсяної, яка склала
33.9 т/га зеленої маси. Така ж залежність проявляється і щодо загальної
102

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

вредными насекомыми: теория и практика. – М.: Агропромиздат, 1989. –
172 с.
3. Микроорганизмы в борьбе с вредными насекомыми и клещами /
Под ред. М. С. Гилярова. – М.: Колос, 1976. – 583 с.
4. de Barjac, H. and Bonnefoi, A. Essai de classification biochimique et
se´rologique de 24 souches de Bacillus du type B. thuringiensis //Entomophaga.
- 1962. – 7. –Р. 5–31.
5. de Barjac, H. and Bonnefoi, A. A classification of strains of Bacillus
thuringiensis berliner with a key to their differentiation //Journal of Invertebrate
Pathology. - 1968. – 11. –Р. 335–347.
6. M. M. Lecadet, E. Frachon, V. Cosmao Dumanoir, H. Ripouteau, S.
Hamon, P. Laurent and I. Thie´ry. Unite´ des Bacte´ ries Entomopathoge`nes,
Institut Pasteur, Paris, France. Updating the H-antigen classification of Bacillus
thuringiensis //Journal of Applied Microbiology. – 1999. – 86. –Р. 660–672.
7. Crickmore, N., Zeigler, D. R., Feitelson, J., Schnepf, E., Van Rie, J.,
Lereclus, D., Baum, J., & Dean, D. H. Revision of the nomenclature for the
Bacillus thuringiensis pesticidal crystal proteins //Microbiology and Molecular
Biology Reviews. - 1998. – 62. –Р. 807.
8. Патыка В. Ф., Патыка Т. И. Экология Bacillus thuringiensis. – К.:
изд-во ПГАА, 2007. – 216 с.
9. Добрица А. П., Корецкая Н. Г., Гайтан В. И., Коломбет Л. В.,
Дербышев В. В., Жиглецова С. К. Разработка биопестицидов против
колорадского жука // Росийский химический журнал (ж. Рос. хим. об-ва
им. Д. И. Менделеева), 2001, т. ХLV, №5,6. – С. 174-184.
10. Smirnoff W. A. A straining mеthod for differentiating spores, crystals
and cells of Bacillus thuringiensis //Insect. Pathol. – 1962. – P. 384-386.
11. Кандыбин Н. В., Смирнов О. В. Микробиологизация –
альтернатива химизации при получении экологически чистой продукции.
Производство экологически безопасной продукции растениеводства.
Региональные рекомендации (под ред. Соколова М. С., Угрюмова Е. П.). –
Вып. 1. – Пущино, 1995. – С. 66-72.
12. Методические рекомендации по изучению микроорганизмоврегуляторов численности опасных насекомых и клещей. – М., 1984. – 27 с.
13. Лескова А. Я. Методические указания по идентификации культур
B. thuringiensis и оценки их патогенных свойств. – Л., 1984. – С. 17-19.

Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

135

Бібліографічний список

1. Бабич А.О. Соняшник // Світові земельні, продовольчі і кормові
ресурси. – К.: Аграрна наука, 1996. – С. 326-330.
2. Бабич А.О. Озимий ріпак // Світові земельні, продовольчі і кормові
ресурси. – К.: Аграрна наука, 1996. – С. 330-335.
3. Лебідь Є.М., Бойко П.І., Коваленко Н.П. Основні напрями
вдосконалення структури посівних площ і сівозмін Степу України //
Зб. наук. пр. ОДАУ «Аграрний вісник Причорномор’я: біологічні та
сільськогосподарські науки»,– Одеса. – 2005. – Вип. 29. – С. 108-113.
4. Сайко В.Ф., Бойко П.І. Сівозміни у землеробстві України. – К.:
Аграрна наука, 2002. – 146 с.
5. Юркевич Є.О., Коваленко Н.П. Агроекологічна оптимізація
посівних площ і розміщення соняшника в сівозмінах України. – Одеса:
Огмрцян, 2007. – 43 с.

личинок колорадского жука на картофеле – до 90,0% (табл. 3).
3. Влияние препаратов на основе BtН1 и BtН10
на личинок Leptinotarsa decemlineata Say.

Вариант опыта

BtН1
(Битоксибациллин)
BtН10
(Бацикол)
Контроль
(без обработки)
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Норма
расхода
препарата,
кг/га

Количество живых
личинок на учетных
растениях, экз.
до
3-й
10-й
обрадень
день
ботки

Биологическая
эффективность, %
3-й день

10-й
день

2,0

462

357

46

40,7

97,0

2,0

524

225

38

57,1

95,8

-

389

480

517

увеличение
численности

Отличительной особенностью энтомопатогена BtН10 по сравнению с
другими вариантами Bt является его селективное действие в отношении
вредоносных жесткокрылых насекомых, включая имаго [11]. Пораженные
энтомотоксинами Bt насекомые в значительной мере утрачивают
вредоносность и способность к размножению. При этом важно, что
снижение их вредоносности может сказываться еще до заметного снижения
уровня численности популяции насекомого. Применение биоинсектицидов
на основе Bt против насекомых-вредителей целесообразно соотносить с
популяционным составом.
BtH14 со свойствами ларвицидного действия на двукрылых
насекомых явилось фактором, катализировавшим преимущественную
разработку бактериальных ларвицидов для использования их в водной
среде, непосредственно в местах выплода комаров и мошек. Уникальность
действия бактерий подвида israelensis на личинок двукрылых насекомых
связана исключительно с особенностями их кристаллического
эндотоксина. Эндотоксин, который содержится в оболочке спор и
вегетативных клеток, вызывает у личинок комаров деструктивные
изменения клеточной стенки кишечника, особенно его среднего отдела.
Ларвицидная активность штамма BtH14 при титре до 3,5 млрд спор /мл
культуральной жидкости по показателю ЛК50 при свободном поглощении
личинками спор и кристаллического эндотоксина из водной суспензии
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періоду “сівба – сходи ”. На швидкість появи сходів амаранту впливали такі
фактори, як кількість продуктивних опадів, середньодобова температура
повітря та температура в шарі ґрунту 0 -10 см (табл. 1).
1. Вплив кліматичних показників на довжину міжфазного
періоду „сівба–сходи“ (у середньому за 2003-2005 рр.)
Кліматичні показники за період від сівби до сходів
Строк
сівби

середньодобова
температура
повітря, ºС

температура
в 0-10 см шарі
ґрунту, ºС

кількість
опадів, мм

Довжина
міжфазного
періоду “сівба–
сходи ”

15 квітня
30 квітня
15 травня

11,3
12,1
18,5

12,4
14,1
19,9

8,2
18,6
21,0

18
12
10

При сівбі 15 квітня, коли середньодобова температура повітря
складала 11,30 С, а в 0-10 см шарі ґрунту 12,40 С, період від сівби насіння
до сходів амаранту становив 18 діб. За сівби 30 квітня та 15 травня при
температурі повітря і ґрунту 12,1 і 14,1 та 14,1 і 19,90 С, відповідно,
амарант сходив на 6 та 8 діб раніше порівняно з сівбою 15 квітня.
На основі експериментальних даних, отриманих у досліді, було
вивчено вплив кліматичних показників (середньодобова температура
повітря, температура в 0-10 см шарі ґрунту, кількість опадів) на тривалість
міжфазного періоду „сівба–сходи”. Отримані величини коефіцієнтів
кореляції вказують на зворотній напрям і тісний зв’язок між кліматичними
показниками і довжиною міжфазного періоду „сівба–сходи”. Сила
кореляційного зв’язку середньодобової температури повітря з тривалістю
міжфазного періоду „сівба–сходи” склала 0,763, температурою в 0-10 см
шарі ґрунту - 0,833 та кількістю опадів – 0,998. Множинний коефіцієнт
кореляції всіх визначаючих факторів свідчить про сильний, майже повний,
взаємозв’язок кліматичних показників з тривалістю міжфазного періоду
„сівба–сходи”.
За показником польової схожості, який знаходився на рівні 62,4%,
перевагу мав пізній строк сівби, проведений за температури ґрунту 19,90
С. При сівбі, коли температура ґрунту в шарі 0-10 см коливалась в межах
12,4-14,1 0 С, або 15-30 квітня, польова схожість була нижчою і складала
на рівні 30,7-46,9%.
Проведені дослідження з вивчення ступеня забур’яненості посівів
амаранту показали, що кількість бур’янів зменшувалась при більш пізніх
строках сівби. Так, при сівбі 15 квітня їх кількість складала 782 шт., а 15
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1. Энтомоцидное действие β-экзотоксина Bt

Биотест

Musca domestіca L.
Leptinotarsa
decemlineata Say.

Разведение
надосадочной
культуральной жидкости
(супернатанта)
Без разведения
1:10
1:100
1:10
1:100

ЛК50,
%

% гибели
насекомых
100
97
62
100
80

0,83
0,48

Конечный результат действия экзотоксина не может оцениваться
исключительно по процентному показателю гибели личинок за
определенный период. Поэтому в наших последующих исследованиях
вели учет гибели насекомых на других фазах развития в последующих
поколениях, а также учитывали происходящие изменения, которые могут
активизировать снижение численности насекомых.
В полевых опытах отмечена сильная степень ингибирования
питания личинок колорадского жука (L2) при обработке листьев картофеля
жидкой формой препарата BtН1 в 0,5%. Антифидантный эффект на имаго
жука возможен при обработке кормовых растений биопрепаратом или
экзотоксином (по отдельности) в более высоких концентрациях (до 2%).
Следует отметить. что чувствительность насекомых к экзотоксину
в большей мере зависит от способа введения его в организм. При
пероральном введении экзотоксин значительно менее токсичен, чем при
парэнтеральных инъекциях. Действие экзотоксина, введенного в организм
per os, носит характер хронической интоксикации насекомого. Отчетливого
периода ухудшения состояния насекомого сразу после инфицирования
при этом не наблюдается (табл. 2).
2. Воздействие β-экзотоксина на вес личинок колорадского
жука при инфицировании их во втором возрасте
Концентрация
β-экзотоксина, %

Вес 10 личинок на 7 сутки
опыта, мг

Снижение веса, %

0,1

799

37,0

1,0

412

68,0

10,0

224

82,0

Контроль

1273

0
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Асиміляційна поверхня амаранту у фазі бутонізації суттєво залежала
від досліджуваних варіантів. Вирощування культури за сівби 15 квітня
формувало найменшу у досліді площу листкової поверхні – 12,3 тис.м2/га.
За сівби через 15 діб збільшувався показник, що аналізуємо на 38,2 %, а за
сівби через 30 діб - на 70,7 %.
Найвищий показник асиміляційної поверхні був зафіксований
за сівби 15 травня та складав 32,2 тис. м2/га. Більш ранні строки сівби
амаранту зернового напряму призводили до зменшення площі листової
поверхні. За сівби 15 квітня площа листкової поверхні у фазі цвітіння
становила 19,0 тис. м2/га, за сівби 30 квітня збільшилася на 6,6 тис. м2/
га або на 34,7 %, за сівби 15 травня – на 13,2 тис. м2/га або на 69,5 %
порівняно з сівбою у перший строк.
Нашими дослідженнями виявлено коливання облистяності рослин
амаранту за абсолютною величиною за фазами розвитку . Дані свідчать про
те, що найвищі значення цього показника – 29,3-42,9 % спостерігаються
у фазі бутонізації. В подальшому протягом вегетації облистяність
зменшується за рахунок розвитку стебла та волоті. Так, у фазі цвітіння вона
становила 22,9-34,0 %, а в період молочно-воскової стиглості – 16,4-26,2 %.
Найвищим показником облистяності характеризувались посіви проведені
15 травня де, залежно від фази розвитку, він становив – 26,2-42,9 %.
Висновки: 1. Сівба амаранту в оптимальний строк (середина травня)
скорочує тривалість періоду сівба-сходи, забезпечує одержання сходів з
найбільшою – 62,4 % польовою схожістю та сприяє зменшенню в 2,4-5,2
разу забур’яненості посівів порівняно з ранніми строками сівби.
2. Строк сівби 15 травня сприяв формуванню рослин з найбільшою
висотою та високим середньодобовим лінійним приростом за усіма
фазами вегетації: бутонізації – 53, цвітіння – 93 та 1,6, повної стиглості –
95 та 0,1 см та 1,3 см/добу.
3. Найвища площа листкової поверхні (32,2 тис. м2/га) у рослин
амаранту зернового напряму формувалася за сівби 15 травня у фазі
цвітіння. Високі показники облистяності рослин (42,9 %) були зафіксовані
у фазі бутонізації за сівби 15 травня.
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является свойством данного штамма возбудителя, обладающего различной
степенью и формой изменчивости, в результате чего взаимоотношения
микроорганизмов данного штамма и данной особи хозяина при данных
факторах внешней среды не всегда дают одни и те же следствия. Таким
образом, вирулентность одного и того же микроорганизма может
проявляться по-разному, в зависимости от путей его проникновения
в макроорганизм, условий взаимоотношения патогена и его хозяина и
влияния различных факторов.
Цель работы состояла в изучении токсигенных характеристик разных
серологических вариантов Bt, проявляющих энтомоцидность к насекомым
различных таксономических видов  комару (Aedes aegypti), колорадскому
жуку (Leptinotarsa decemlineata Say), комнатной мухе (Musca domestіca L.)
как тестобъекту на экзотоксиногенность.
Материалы и методы. В работе использовали штаммы Вt,
выделенные из природных популяций больных и погибших насекомых
разных экологогеографических регионов и отселектированные в ГНУ
ВНИИСХМ: экзотоксиногенные штаммы 1-го, 10-го серотипов - Bt var.
thuringiensis (BtH1) и Bt var. darmstadiensis (BtH10); штамм 14- го серотипа
- Вt var. israelensis (BtH14).
Для микроскопических исследований использован метод
окраски мазка культур по В. А. Смирнову (с учетом споро - и
кристаллообразования) [10]. Культивирование штаммов Bt проводили
глубинным методом в колбах Эрленмейера с жидкими питательными
средами дрожже-полисахаридного состава на биотехнологической
качалке при температуре 28-30°С, 220 об/мин., в течение 72 часов.
Продуктивность культур оценивалась общепринятыми методами в
микробиологии (с использованием серийных разведений культуральной
жидкости с последующим высевом на МПА и подсчетом выросших
колоний). Для оценки уровня биосинтеза термостабильного β-экзотоксина
культуральную жидкость Bt центрифугировали в режиме 8 тыс. об/мин
в течение 15 минут. Надосадочную жидкость, содержащую экзотоксин,
стерилизовали (1атм, 20 мин.). Бактериальные суспензии культур Bt,
а также стерильный центрифугат в соответствующих разведениях
использовали для дальнейших исследований токсигенного потенциала Bt
на тест-насекомых по методикам ВНИИСХМ [2, 12, 13]. Биотестирование
проводили на инсектарных линиях насекомых - комнатной мухе (Musca
domestіca L.), комаре (Aedes aegypti), а также на насекомых, собранных
в природе - колорадском жуке (Leptinotarsa decemlineata Say.), комаре
(Aedes aegypti).
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Формування урожаю листостеблової маси галеги східної в значній
мірі залежить від способу створення травостою, з урахуванням біологічних
особливостей культури, природно-кліматичних умов та господарськоекономічних можливостей [3]. Багаторічні трави в Лісостеповій зоні
висівають переважно під покрив ярих зернових та кормових сумішей на
зелений корм і значно рідше – безпокривно.
Галега східна, за своїми біологічними особливостями, проявляє
підвищені вимоги до світла, особливо на початку росту і розвитку. За
нестачі світла в цей час молоді рослини галеги сильно пригнічуються і
часто гинуть через 40 – 50 днів після появи сходів. Тому на чистих від
бур’янів ділянках надається перевага безпокривній сівбі [4, 5].
Через дуже повільний ріст галеги східної в перший рік вегетації
та, як наслідок, сильне засмічення її посівів бур’янами, сівбу інколи
рекомендують проводити покривно. Покривні культури, окрім істотного
зменшення забур’яненості, створюють сприятливий мікроклімат для
трав [6, 7]. При підпокривному вирощуванні галеги, важливо підібрати
біологічно сумісну покривну культуру.
Метою наших досліджень було визначення оптимального способу
створення травостою галеги східної в перший рік вегетації, який гарантував
кормову продуктивність та довговічність травостою.
Умови і методика досліджень. Польові досліди проводили упродовж
2008 – 2009 рр. на спільному дослідному полі Вінницького державного
аграрного університету і Вінницької державної сільськогосподарської
дослідної станції. Ґрунт на дослідній ділянці типовий для зони Лісостепу –
сірий лісовий середньосуглинковий. За даними агрохімічного обстеження
вміст гумусу в орному шарі становить 2,3%. Вміст легкогідролізованого
азоту – 7-8 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору – 16,0 – 19,4 мг/100г
ґрунту, обмінного калію – 9,5 мг/100г ґрунту. Гідролітична кислотність
становить 5,37мг-екв./100г ґрунту, обмінна кислотність рН 5,0.
Погодні умови відрізнялись від середніх багаторічних даних. У
2008 році за період вегетації середня температура становила – 13,5°С, що
на 0,4°С більше від багаторічних даних. За вегетаційний період випало
– 378 мм опадів, що склало 90% від багаторічних даних, проте опади
відзначались великою нерівномірністю за місяцями, що призвело до
перезволоження ґрунту в період весняних посівних робіт. Гідротермічний
коефіцієнт у 2008 році за період вегетації галеги склав 1,3, що свідчить
про задовільні погодні умови для росту і розвитку в перший рік вегетації.
У 2009 році середня температура повітря за вегетаційний період була
на 1,6°С вища за багаторічні дані. За цей час випало опадів у 2 рази менше
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Проанализированы токсигенные особенности энтомопатогенных
бактерий Bacillus thuringiensis с различным уровнем продуцирования
энтомотоксинов (кристаллического δ-эндотоксина, термостабильного
β-экзотоксина) с использованием тест-насекомых разных видов
(Lepidoptera, Diptera, Coleoptera). Показано, что действующие
энтомотоксичные метаболиты препаратов на основе Bt предопределяют
видовой состав восприимчивых насекомых-вредителей.
Ключевые слова: энтомопатогенные бактерии Bacillus thuringiensis,
энтомотоксины.
Группа энтомопатогенных бактерий Bacillus thuringiensis (Bt)
впервые была обнаружена Л. Пастером при изучении нозематоза тутового
шелкопряда на юге Франции. Пастер назвал ее Bacillus bombycis, а
кристаллы эндотоксина – «необыкновенными ядрами». Позднее в Японии
С. Ишивата, изучая болезни тутового шелкопряда, несколько подробнее
описал как саму болезнь, так и ее возбудителя-бактерию и практически
заново открыл Bt, назвав ее Bacillus sotto. А в 1911 году эта группа
бактерий получила современное название, после того как немецкий
ученый Берлинер выделил в Тюрингии аналогичные микроорганизмы,
тщательно изучил их и присвоил название Bacіllus thurіngіensіs. В 1962
году эта бактерия получила таксономический статус и вошла в мировую
номенклатуру как самостоятельный вид под названием Bacillus thuringiensis
Berliner [1, 2, 3]. Ученые института Пастера в Париже Бонфуа и де Баржак
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галегу вирощували безпокривним способом з гербіцидом Півот – 397,3 ц/
га. Урожайність листостеблової маси з ділянок, де галега вирощувалась
під покривом кукурудзи на зелений корм та безпокривно із підкошуванням
бур’янів, була меншою на 40,2%, а при вирощуванні під покривом виковівса – меншою в 2,5 разу. Частка першого укосу в урожаї становить 71,5
– 74,0%. Низька урожайність листостеблової маси галеги у другому укосі
визначається надзвичайно сухою погодою в цей період вегетації.
Урожайність листостеблової маси галеги східної залежно від
способів вирощування

3. Продуктивність посівів сої та якість врожаю залежно від
застосування гербіцидів (у середньому за 2006-2008 рр.)
Варіанти досліду

Урожайність,
т/га

Хімічний склад насіння, %
сирий
протеїн

жир

фосфор

калій

Контроль 1

1,15

34,0

21,3

0,58

1,86

Контроль 2

1,93

35,0

22,0

0,63

2,09

Базагран, 48 % в.р.

1,41

34,3

21,4

0,59

1,89

Півот, 10 % в.р.к.

1,90

34,5

21,6

0,59

1,92

Хармоні, 75 % в.г.

1,44

34,0

21,5

0,61

1,92

1,64

34,4

21,7

0,57

2,00

1,72

35,7

21,2

0,61

1,95

1,78

34,0

21,3

0,62

1,99

1,86

34,7

21,7

0,63

2,01

1,47

34,0

21,3

0,62

2,03

1,75

33,9

21,3

0,63

2,03

Півот, 10 % в.р.к. +

Спосіб створення
травостою

Сівба під покрив вико-вівса
на зелений корм (контроль)
Сівба під покрив кукурудзи
на зелений корм
Безпокривна сівба з
внесенням гербіциду Півот
Безпокривна сівба з
підкошуванням бур’янів

Висота
рослин, см

Урожайність
листостеблової маси,
ц/га

Вміст
основної
культури в
кормі, %

1-й
укіс

2-й
укіс

1-й
укіс

2-й
укіс

Разом
за 2
укоси

68

53

117,6

42,8

160,4

76,9

88

76

168,3

64,9

233,2

82,5
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83

294,3

103,0

397,3

96,0

79

69

173,0

69,1

242,1

83,1

При вирощуванні галеги безпокривно із застосуванням гербіциду,
частка бур’янів в урожаї становить 4,0%, при створенні травостою під
покривом вико-вівса – 23,1%.
Висновки. На формування урожаю листостеблової маси галеги
східної на другий рік вегетації суттєво впливає спосіб створення
травостою в рік сівби. Кращим способом створення травостою галеги
східної є безпокривна сівба із застосуванням гербіциду Півот – 1л/га, який
забезпечує урожайність листостеблової маси за два укоси 397,3ц/га, що
на 39,1% більше в порівнянні із безпокривною сівбою з підкошуванням
бур’янів. При покривному вирощуванні галеги, біологічно сумісною
культурою є кукурудза на зелений корм. Сівба під покрив вико-вівсяної
суміші на зелений корм є найменш придатним способом створення
оптимального травостою галеги східної.
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Півот, 10 % в.р.к. +
Базагран, 48 % в.р.
Півот, 10 % в.р.к. +
Фюзілад форте, 15 % к.е.
Півот, 10 % в.р.к. +

НІР05, ц/га 19,84
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Базагран, 48 % в.р.

Фюзілад форте, 15 % к.е.
Хармоні, 75 % в.г.+
Базагран, 48 % в.р.
Хармоні, 75 % в.г.+
Тарга супер, 5 % к.е.
Хармоні, 75 % в.г.+
Тарга супер, 5 % к.е.

1,88

34,8

21,7

0,63

2,07

Фабіан, 60 % в.г.

1,90

34,4

21,5

0,59

2,05

1,82

34,4

21,8

0,62

2,07

Тарга супер, 5 % к.е.

1,87

34,6

21,6

0,63

2,08

НІР05

0,03

1,4

0,5

0,06

0,06

Фабіан, 60 % в.г. +
Базагран, 48 % в.р.
Фабіан, 60 % в.г. +

Максимальний приріст насіння сої (0,73-0,75 т/га) забезпечили такі
гербіциди як: півот (0,8 л/га), півот (0,5 л/га) + фюзілад форте (1,5 л/га),
хармоні (6 г/га) + тарга супер (1,5 л/га) та фабіан (0,07 кг/га) + тарга супер
(1,5 л/га). При цьому не встановлено негативного впливу гербіцидів на
вміст хімічних сполук у насінні сої. Показники вмісту сирого протеїну, у
кращих варіантах, були більшими порівняно із забур’яненим контролем. У
варіантах з низьким гербіцидним ефектом (хармоні, хармоні + базагран),
вміст сирого протеїну був близьким до забур’яненого контролю. Не
зменшувалися також показники вмісту жиру, фосфору і калію у насінні
сої.
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Льон олійний є сировиною для виробництва технічної олії. Насіння
його містить 49 % жиру, який швидко висихає (йодне число 175–
195), утворюючи тонку гладеньку блискучу плівку. Доброякісну олію
використовують у деяких галузях промисловості: лакофарбовій – для
виготовлення натуральної оліфи, лаків, емалей, різних фарб для підводних
робіт; електротехнічній, автомобільній, суднобудівній та ін., а також у
миловарінні, медицині. Широко використовують макуху льону олійного,
яка містить 33,5 % білка та близько 9 % жиру і за кормовими якостями
переважає макуху інших рослин для годівлі тварин.
У стеблах льону міститься 10–15 % волокна, придатного для
виробництва грубих тканин і шпагату. Солома, яка містить до 50 %
целюлози, слугує сировиною для виробництва цигаркового паперу,
картону. З відходів (костриці) виготовляють будівельні плити [2].
Нині серед зарубіжних країн найбільші площі льону олійного в
США, Індії, Канаді, Аргентині. Загальна світова площа його становить
близько 6 млн. га. Середня світова врожайність насіння льону 5–6 ц/га. В
Україні льон олійний вирощують у степовій і лісостеповій зонах.
В умовах Полісся, де завдяки випаданню достатньої кількості
опадів для перетворення соломи у тресту, безпосередньо на площах його
вирощування і наявності льонопереробних заводів олійний льон може
стати багатим джерелом як для виробництва насіння, так і короткого
льоноволокна.
Аналіз останніх досліджень.
Одним з основних факторів зовнішнього середовища, що впливають
на ріст і розвиток рослин є використання мінеральних добрив.
Шпаар Д., Гинапп Х., Щербаков В. [8] вважають, що оптимальною
дозою мінеральних добрив є 60–90 кг/га P2O5 і 90–120 кг/га K2O.
Для визначення кількості азотних добрив необхідно визначити вміст
мінерального азоту в шарі ґрунту 0–60 см безпосередньо перед посівом.
Крім цього необхідно врахувати очікувану густоту стояння шляхом
контролю витрат посівного матеріалу і кількості пророслого насіння.
Якщо результати такого аналізу показують, що оптимальна для даної
місцевості густота стояння не перевищується, а вміст азоту достатній для
даного типу ґрунту, можна внести до 80 кг/га азоту.
Згідно даних Г. С. Кияка [3] льон необхідно висівати в нормах від 40
до 60 кг/га. У посушливих районах норму висіву необхідно зменшувати
до 30–40 кг/га. На насінних ділянках при широкорядному способі сівби
норма висіву повинна становити 25 кг/га. При використанні льону на
волокно і насіння норму висіву необхідно збільшувати на 10–15 кг/га.
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1. Шкідливість амброзії полинолистої у посівах сої
(у середньому за 2006-2008 рр.)
Чисельність
амброзії,
шт./м2
0
2
5
10
15
20
30
40

Сира маса
бур'янів, г/м2

Густота сої,
тис. шт./га

0
590
1420
2705
3815
4561
5593
6255

591,7
592,7
592,0
591,9
591,0
591,9
591,5
592,0

Урожайність
насіння сої,
т/га
1,85
1,57
1,44
1,30
1,14
1,02
0,88
0,68

Зменшення
урожайності, %
до контролю
0
15,2
22,3
29,8
38,4
44,9
52,5
63,3

НІР 05 т/га 0,26

За умов змішаного типу забур’яненості, де домінували однорічні
злакові бур’яни, гербіцидна активність базаграну (2,5 л/га) та хармоні
(8 г/га) або їх сумішок виявилась низькою. Зменшення загального рівня
забур’яненості у цих варіантах складало 40-41 %. Ці препарати не діяли
на однорічні злакові види, а контролювали лише однорічні дводольні
бур’яни, де рослини амброзії полинолистої знищувалися на 83-84 %.
Значно ширшим спектром дії наділений півот (0,8 л/га), але широке його
використання обмежене через можливість негативного впливу на наступні
культури в ланці сівозміни.
Суттєве розширення спектру дії досягалося при застосуванні
сумішей півоту (0,5 л/га) з фюзіладом форте (1,5 л/га); хармоні (6 г/га)
з таргою супер (1,5 л/га); фабіану (0,07 кг/га) з базаграном (1,0 л/га) або
фабіану (0,07 кг/га) з таргою супер (1,5 л/га). При цьому загибель бур’янів
усіх видів складала 82-84 %, а норми витрати окремих компонентів
зменшувались на 25-38 %. Амброзія полинолиста виявилася чутливою
як до окремих гербіцидів, так і до їх сумішей. Важливим показником
гербіцидної дії препаратів є їх вплив на зменшення сирої маси бур’янів.
У кращих варіантах загальна маса бур’янів зменшувалась на 81-87 %, а
амброзії – на 81-90 % (табл. 2).
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виведений Інститутом олійних культур УААН (м. Запоріжжя) і уведений
до реєстру сортів України.
Схема досліду включала три норми мінеральних добрив: повну
(N34P80K90), половину та полуторну. На фоні цих добрив вивчали три норми
висіву насіння 5,0; 7,5 та 10,0 млн. схожих насінин на гектар. Мінеральні
добрива (34,4%-ву аміачну селітру; 18,7%-вий гранульований простий
суперфосфат і 28%-ву калімагнезію) вносили навесні під передпосівну
культивацію. Сіяли льон 20–25 квітня сівалкою СЗЛ – 3,6 на глибину 3–4 см.
Облікова площа ділянки –25 м2. Розміщення ділянок систематизоване,
повторність 4-разова. Облік урожаю здійснювали поділяночно після
достигання в снопах. Статистичну обробку даних проводили на ЕОМ за
методикою дисперсійного аналізу (за Б. О. Доспєховим, 1985) [7].
Результати досліджень. Зовнішні ознаки стебел льону, які
характеризують якість волокна, змінюються під впливом різних
агротехнічних прийомів вирощування і умов живлення рослин. Особливо
впливають на довжину стебел погодні умови росту льону. За сприятливих
метеорологічних умов у період росту льону, товщина стебел по всій
довжині буває майже однаковою, наближаючись до циліндричної, що є
найбільш бажаним. Нестача вологи призводить до передчасного цвітіння
льону, внаслідок чого стебла виростають короткими.
Для нормального розвитку льон потребує достатню кількість
поживних речовин. Надлишок чи нестача того чи іншого елементу
живлення негативно впливає на формування стебел льону, а в кінцевому
результаті на врожай волокна і насіння. Керуючись вимогами льону до
умов вирощування та дотримуючись технології можна отримувати високі
врожаї волокна і кондиційного насіння.
Вивчення динаміки росту льону сорту Орфей показало, що загущення
посівів за рахунок збільшення норми висіву насіння на одиницю площі
прискорює ростові процеси, внаслідок чого рослини мають більшу
висоту. Особливо посилюються ростові процеси у льону в разі внесення
мінеральних добрив і найвищими вони є при внесенні полуторної норми
добрив (N52P120K135). При висіві всіх досліджуваних норм висіву насіння
висота рослин уже в фазі „ялинка” з внесенням мінеральних добрив
підвищилась більше як на 1 см.
Найбільш активний ріст рослин відмічений від фази ”ялинка”
до бутонізації, де приріст перевищував 10–16 см залежно від густоти
стеблостою. Ріст рослин в наступні міжфазні періоди був практично
рівномірним і складав по кожному з них залежно від густоти посіву
від 8,3–9,4 см на фоні без добрив до 8,3–9,8 см за умов різного рівня
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році разом із насінням конюшини та жита озимого була завезена в Європу.
На території України амброзія була виявлена в 1925 році на околицях
Києва у посівах суданської трави, а протягом 1931-1941 рр. поширилась
в Донецькій та Дніпропетровській областях. Протягом наступних років
інтенсивність її експансії посилювалась [3].
Для припинення експансії амброзії полинолистої необхідно більш
ґрунтовно з'ясувати біологічні особливості її розвитку в агроценозах
польових культур, встановити ареал поширення. На підставі цього
розробити для кожної культури економічно доцільні інтегровані системи
захисту рослин від цього бур'яну. Тому метою наших досліджень було
вивчити шкідливість амброзії в посівах сої та підібрати асортимент нових
гербіцидів для її знищення.
Методи та умови проведення досліджень. Дослідження проводили
протягом 2006-2008 років у лабораторії землеробства і захисту рослин
Інституту кормів УААН та базовому господарстві «Колос» Піщанського
району Вінницької області за загальноприйнятими методиками [4].
Сою сорт «Романтика» висівали широкорядним способом з
міжряддям 45 см. Попередник – пшениця озима. Площа облікової ділянки
в модельному досліді по вивченню шкідливості бур'янів 3,6 м2, а в дослідах
з внесенням гербіцидів – 27,0 м2. У модельному досліді одночасно висівали
насіння бур'яну і культури. Після появи сходів амброзії вручну формували
запланований рівень забур’яненості, а інші види бур'янів видаляли.
Створений штучний агрофітоценоз підтримували протягом вегетаційного
періоду.
В іншому польовому досліді внесення гербіцидів проводили ранцевим
обприскувачем «Матабі», норма витрати робочої рідини 250 л/га.
Гідротермічні умови впродовж вегетаційного періоду сої були
різними та характеризувалися певними особливостями. Так, у 2006
році середньодобова температура повітря становила 16,5 ºС, а кількість
атмосферних опадів 362 мм. У 2007 році середньодобова температура
повітря складала 18,5 ºС, кількість атмосферних опадів – 302 мм. За
період квітень-вересень 2008 року середньодобова температура становила
16,9 ºС, а кількість опадів 578 мм. Тоді як середня багаторічна температура
повітря відповідно складала 15,3 ºС, а середня багаторічна норма опадів
– 379 мм.
В усі роки досліджень в агроценозах сої формувався змішаний
тип забур'янення, де домінуючими були мало річні види бур'янів.
Серед загального видового складу переважали однорічні злаки: мишій
сизий (Setaria glauca L.) та куряче просо (Echinochloa cruss-galli L.). У
Корми і кормовиробництво. 2009. Вип. 64.

121

способів його обробітку та удобрення, густоти посіву, догляду за льоном
під час його росту і розвитку, фази стиглості і способів збирання, способу
обмолоту насіння і первинної обробки.
У посівах при висіві на гектар 5,0 млн. штук на фоні без внесення
мінеральних добрив (контроль) вміст волокна в рослинах становив 11,5 %.
При половинній та повній нормі внесених мінеральних добрив (N17P40K45 і
N34P80K90) приріст вмісту волокна в цілому в рослинах становив 0,3–0,5 %.
Порівняно з контролем внесення мінеральних добрив в нормі N52P120K135
обумовило зниження загального вмісту волокна в рослинах на 0,2 %.
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Рис. 1. Вплив норм висіву насіння та мінеральних добрив на
загальний вихід волокна рослин льону олійного сорту Орфей,
% (у середньому за 2007-2008 рр.)
*Примітка. Норма добрив: 1 – без добрив (контроль); 2 – N17P40K45;
3 – N34P80K90; 4 – N52P120K135.

У посівах де нормою висіву насіння було 7,5 млн. насіння на гектар на
фоні без внесення добрив вміст волокна в рослинах льону становив 11,6 %.
При внесенні половинної та повної норми мінеральних добрив (N17P40K45
і N34P80K90) вміст волокна підвищився на 0,6–0,8 %. З підвищенням норми
мінеральних добрив до N52P120K135 спостерігалось зниження загального
вмісту волокна.
Підвищення норми висіву насіння до 10,0 млн. насінин на гектар на
варіантах без добрив сприяло формуванню в рослинах льону підвищеного
вмісту волокна до 12,6 %. Внесення мінеральних добрив у нормах
N17P40K45 і N34P80K90 покращувало процеси формування волокна в рослинах
льону внаслідок чого його загальна кількість підвищилась на 0,5–1,1 %.
Порівняно з контролем внесення мінеральних добрив у нормі N52P120K135
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обумовило зниження загального вмісту волокна в рослинах на 0,2 %.
Висновки. В умовах Полісся України за допомогою регулювання
норм внесення мінеральних добрив та оптимальних норм висіву насіння
можна суттєво впливати на ростові процеси та формування врожаю льону
олійного.
Найвища як загальна, так і технічна висота рослин льону формується
при внесенні полуторної норми добрив N52P120K135 на всіх досліджуваних
нормах висіву насіння.
Найвищий вміст волокна в стеблах формується у варіанті з внесенням
повної норми мінеральних добрив N34P80K90 на всіх досліджуваних нормах
висіву насіння.
Перспективи подальших досліджень. Планується вивчення впливу
різних систем удобрення, попередника та обробітку ґрунту на врожайність
і якість насіння льону олійного.
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